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تكييف وتقنني مقياس الثقة بالنفس على طلبة معهد علوم وتقنيات 
  اجلزائر -النشاطات البدنية والرياضية جامعة البويرة 

 

  3رافع أحمد. ا، 2نبيلمنصوري . د ،1باي كريمة ناصر. أ

  nbkarima1993@gmail.com ،1.2.3الجزائر–جامعة البويرة  

  22/01/2019 :لنشرتاريخ ا ؛26/12/2018  :؛ تاريخ القبول31/07/2018 :تاريخ اإلرسال

  :ملخصال

هدفت هذه الدراسة إىل تكييف وتقنني مقياس الثقة بالنفس على طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات      

 90هد مبدينة البويرة، على عينة قوامها البدنية والرياضية يف البيئة اجلزائرية، وهذا بتطبيقه على فئة من طلبة املع

طالب وطالبة، وبعد تكييف املقياس وإخضاعه للشروط املنهجية وحساب خصائصه السيكومرتية، توصل 

الباحثون إىل أن املقياس تتوفر فيه اخلصائص املدروسة، فقد متتع مبستوى من الصدق يؤهله للتطبيق واالعتماد 

التجزئة النصفية، : تع مبستوى من الثبات ملا أجري عليه أنواع الثبات التاليةعليه ومن جهة أخرى فاملقياس يتم

  .إعادة التطبيق، معامل ألفا كرونباخ، اضافة اىل املوضوعية

وقد خلص هذا البحث إىل أن مجيع الطرق املتبعة للتأكد من خصائص املقياس السيكومرتية، أكدت      

الوثوق بنتائجه إذا ما طبق على عينات مماثلة لعينة الدراسة احلالية يف  صالحية املقياس لالستخدام، وعليه ميكن

  .البيئة اجلزائرية

  .مقياس الثقة بالنفس، اخلصائص السيكومرتية  :الكلمات المفتاحية

Abstract : 
This study aimed at adapting and standardizing the self-confidence scale to the 
students of the Institute of Science and Techniques of physical and sports 
activities in the Algerian environment. This was applied to a group of students of 
the Institute in the city of Bouira on a sample of 90 students. After adjusting the 
standard and subjecting it to the methodological conditions and calculating its 
psychometric properties, The standard has a level of stability for the following 
types of stability: midterm fragmentation, re-application, alpha coefficient 
Kronbach, in addition to the objectivity, This study concluded that all methods 
used to confirm the properties of the psychometric scale confirmed the validity of 
the scale for use and therefore its results can be trusted if applied to samples 
similar to the current sample in the Algerian environment. 
  Keywords: self-confidence scale, psychometric characteristics. 
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  :مقدمة

إن االنسان يف حاجة اىل أن يفهم طبيعته، فقد أصبح القول أن املشكالت الرئيسة اليت يواجهها عاملنا اليوم      

إمنا هي مشكالت بشرية، وأن املعوقات االساسية اليت متنع التقدم إمنا هي معوقات بشرية، وفضال عن ذلك فإن 

القات واالدوار املتخصصة، فقد أصبح الناس يف حاجة اىل أدوات اتمع إذ قد تطور االن اىل نظام معقد من الع

جديدة لتساعد االفراد لكي جيدو أماكن مالئمة هلم يف هذا البناء الكلي، وهذه احلاجات امللحة يف هذا العصر 

 هي اليت جعلت بالضرورة أن يصبح علم النفس علما، فاألوصاف االدبية والفلسفية لطبيعة االنسان اليت كانت

تكون نواة علم النفس يف احلقب املاضية قد حلت حملها يف هذا العصر التعليالت والتفسريات اليت تقوم على 

البحث التجرييب، ولكي يقوم علماء النفس مبا يريدون من حبوث فإن عليهم أن يعاجلوا متغريات الدراسة بصورة  

  )17، ص 1989د الرمحن، عب.( كمية، وكهد أصبح القياس عالمة مميزة لعلم النفس احلديث

فالقياسات النفسية طرق تسعى اىل فهم ومعرفة شخصية االفراد أو معرفة االنسان لبعض جوانب شخصيته      

وسلوكه وقدراته العقلية، وذلك من خالل الدالالت الكمية املعربة عنها، بالضافة اىل التحليل الكيفي لنتائج 

يس النفسية ترتبط بشروط معينة بالنسبة لكيفية استعماهلا، وبالنسبة لتكوين االختبار والقياسات، اال أن هذه املقاي

  )8-7، ص 1996عباس، .( هيكلتها االساسية واعدادها للهدف املنشود

فهذه املقاييس النفسية جيب أن ختضع ألسس علمية حىت يتم التحقق من مالئمتها وقابليتها للتطبيق، تدعى      

ذ جيب على الباحث قبل استخدامه ألي اختبار أن يراعي فيه هذه الشروط اليت تتمثل باخلصائص السيكو مرتية إ

يف الصدق، الثبات واملوضوعية، فاالختبار جيب أن يقيس فعال ما وضع لقياسه وال يقيس شيئا بدال  منه أو 

وعلى نفس  بالضافة اليه، كما جيب أن يظهر نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة  حتت نفس الظروف

، فتوفر هذه االسس )106-105، ص 2009بوداود، .( االفراد أي يظهر شيئا من االستقرار يف النتائج

العلمية ضروري حىت تكون النتائج املتحصل عليها يف خمتلف الدراسات العلمية ذات موضوعية وعلى درجة عالية 

ة بالنفس خبصائص سيكو مرتية عالية حىت من الصدق وميكن االعتماد عليها، لذا وجب أن يتوفر مقياس الثق

  .يصبح مرجعا يعتمد عليه يف البيئة اجلزائرية

حيث تعد الثقة بالنفس  الثقة بالنفس،اليت وضعت لقياس واالختبارات وقد أتاح القليل فقط من املقاييس      

 كنت إذا تريده شيء يإجناز أ فتستطيع وإجناز جناح كل أساس وهي السوية، للشخصية األساسية املكونات من

 الواثق الفرد على تفكريك، ألن تفرضها اليت القيود إال إجنازه، ميكنك ملا حدودا هناك فليست بشدة، حتتاجه

 أن املستحيل من تتصرف وكأنك وأن تريد، ماذا حتدد أن هو بالنفس الثقة مفتاح وإن وخططه، أهدافه بنفسه له

 متابعة تستطيع بنفسك لن ثقتك فبدون والتفوق، جناح لكل ئيسيانالر  العدوان مها والشك اخلوف وإن تفشل،

 أنه كما املواقف اجلديدة، مع يتعامل كيف الفرد معرفة عدم من تنتج بالنفس الثقة وعدم طبيعي، بشكل حياتك

  ). 115ص :2015داوود،  شفيقة( احلياة يف لتحقيقه يسعى هدف وضع يستطيع ال
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تصني مبوضوع الثقة بالنفس، حيث يرى حممد حسن عالوي أن الشخص الذي ولقد اهتم العديد من املخ     

ينال درجة مرتفعة من الثقة بالنفس يكون متأكدا جدا من قدراته وامكانياته ومن كيفية التعامل من األشياء، 

ال يظهر قلق وميكن أن حيسن التعامل مع املواقف غري املتوقعة، كما أن يف إمكانه القدرة على اختاذ بثبات وجنده 

حممد حسن عالوي، (أو توترا حنو مستوى أداءه، كما جنده دائما متصف باالستقرار والثبات وعدم الرتدد 

، ويرى عمرو بدران أن ضعف الثقة بالنفس هي سلسلة مرتابطة تبدأ بانعدام الثقة بالنفس مث )474ص: 1992

لشعور بالقلق حيال ذلك، والرهبة من صدور سلوك االعتقاد أن االخرين يرون عيوبه وسلبياته، مما يؤدي إىل ا

بدران،  عمرو( سليب وهذا ما يؤدي إىل االحساس باخلجل، األمر الذي يؤدي مرة أخرى إىل ضعف الثقة بالنفس

  .)13ص: 1990

 ةكثري  مقاييس تتوفر ورغم االثر الكبري لثقة بالنفس يف حياة االفراد عامة ويف حياة الطلبة بصفة خاصة، مل     

لقياس الثقة بالنفس وخاصة يف البيئة اجلزائري وعلى طلبة  تنعدم أن تكاد بل األصابع على معدودة قليلة هي بل

اجلامعة وطلبة معهد علم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بوجه اخلصوص، وهاذا ملعرفة مستويات الثقة 

  .بالنفس وتشخيص هذه السمة لدى الطلبة

طلق برزت احلاجة لوجود العديد من املقاييس النفسية اخلاصة بقياس الثقة بالنفس املقننة ومن هاذا املن     

فضول وطلب إلشباع واملكيفة واليت تتميز خبصائص سيكومرتية عالية من صدق وثبات وموضوعية، وهاذا 

ع كلما ساعد ذلك فكلما كانت الوفرة والتنو  الذين أصبحوا يف كل جمال وختصصيف البيئة اجلزائرية الباحثني 

الباحث على اختيار األداة األكثر مالئمة لبحثه وبالتايل كانت هي الوسيلة األدق يف قياس وتشخيص الظاهرة 

بأن ينتقي املقاييس اليت هي معتمدة يف اال النفسي والرتبوي  للباحثني هذا يف النتائج، كما يسمح الدقةوبالتايل 

التأكد من خصائصها السيكومرتية  متواملوضوعية أي اليت   لصدق والثباتبكثرة واليت حققت نتائج جيدة يف ا

، ومن هنا قمنا بتكييف مقياس لثقة بالنفس على عينة من طلبة معهد وبالتايل يطمئن هلا الباحث أثناء االختيار

كومرتية علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لكي يتوفر لدينا مقياس مكيف ومقنن يتميز خبصائص سي

  .عالية

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها -1

تتحدد مشكلة الدراسة يف معرفة ما اذا كان مقياس الثقة بالنفس يتصف باخلصائص السيكومرتية اليت تأهله 

  :لتطبيق يف البيئة اجلزائرية وعلى طلبة اجلامعة وهذا من خالل التساؤالت التالية

  :التساؤل العام* 

يكومرتية ملقياس الثقة بالنفس إذا مت تطبيقه على عينة من طلبة معهد علوم وتقنيات هل تتحقق اخلصائص الس -

  اجلزائر؟-النشاطات البدنية والرياضية جبامعة البويرة
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  :التساؤالت الجزئية* 

ملقياس الثقة بالنفس إذا مت تطبيقه ) الذايت، الظاهري، البناء، االتساق الداخلي(هل تتحقق خاصية الصدق   -

  اجلزائر؟-عينة من طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة البويرة على

ملقياس الثقة بالنفس إذا مت تطبيقه ) التجزئة النصفية، إعادة االختبار، ألفا كرونباخ(هل تتحقق خاصية الثبات  -

  اجلزائر؟-ة البويرةعلى عينة من طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامع

هل تتحقق خاصية املوضوعية ملقياس الثقة بالنفس إذا مت تطبيقه على عينة من طلبة معهد علوم وتقنيات  -

  اجلزائر؟-النشاطات البدنية والرياضية جبامعة البويرة

  :أهداف الدراسة -2

على عينة من طلبة معهد علوم  التأكد من توفر خصائص سيكومرتية جيدة ملقياس الثقة بالنفس إذا مت تطبيقه -1

  .اجلزائر-وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة البويرة

  .اخصائص صدق عالية وبأنه حقا يقيس السمة اليت وضع لقياسهيتوفر على معرفة هل هذا املقياس  -2

ا مت تطبيقه  مرة يعطي نفس النتيجة اذعالية وبأنه حقا  ثباتخصائص يتوفر على معرفة هل هذا املقياس  -3

  .اخرى

لن تتغري نتيجة القياس باختالف الباحثني الذين وبأنه  موضوعيةخصائص يتوفر على معرفة هل هذا املقياس  -4

  .جيرون القياس، أي ان ذاتية الباحث ال تتدخل يف نتائجه

  .يف البيئة اجلزائريةحتقيق خصائص سيكومرتية جيدة عن طريق العمل امليداين لسهولة استخدامه أكثر من مرة  -5

  :أهمية الدراسة -3

تتجلى أمهية الدراسة احلالية يف توفري أداة للقياس تتمتع خبصائص سيكومرتية عالية، أي تتصف بالصدق والثبات 

وسهولة االستخدام لقياس مستوى الثقة بالنفس لدى الطلبة اجلامعيني، مما جيعلها قابلة للتطبيق يف البيئة اجلزائرية، 

  :لمن خال

الباحثني يف اال الرتبوي على ) الصدق والثبات(يساعد تقنني هذا املقياس والتأكد من االسس العلمية - أ

  .استخدام هذا املقياس يف خمتلف أحباثهم العلمية يف هذا اال

ائرية، توفري أداة قياس ملستوى الثقة بالنفس لدى الطلبة  تتمتع خبصائص سيكومرتية عالية يف البيئة اجلز  -ب

  .  وبالتايل فهي إثراء مليدان البحث العلمي

  :مفاهيم الدراسة -4

 :الثقة بالنفس •

  : االصطالحي التعريف -

بإمكاناته  للفرد الذايت الشعور تدل على بالنفس الثقة أن يرى ودوسيك جريدانو أن إىل علي عسكر يشري    

 تبدأ اليت الشخصية حتقيق األهداف خالل من ثقةال هذه وتنمو احلياة يف املختلفة األمور مواجهة على وقدرته
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داوود،  شفيقة(اخلربات  خمزون من واالستفادة بالتخطيط الواقع أرض إىل طريقها وجتد الفرد ذهن يف كأفكار

     .)115ص :2015

 ترتبط الفرد، كما نشأة منذ يبدأ تكوينها اليت األساسية الشخصية مسات إحدى وتشري أمل خمزومي بأا     

 أمل("والنفسية واجلسدية العقلية مقوماته على كليا اعتمادا وتعتمد واجتماعيا نفسيا الفرد بتكيف ارتباطا وثيقا

  ).12 ص: 2002 املخزومي،

 والشعور ذاته، واثبات أهدافه حتقيق وقدرته على وكفاءته بإمكاناته الشخص شعور بأا وتعد الثقة بالنفس      

   ).46ص: 1992 املتجلي، عبد رجاء حممد(عليه  رتاموفرض االح اآلخرين بقبول

فيه،  هو الذي الظرف حسب وقدراته لذاته واعتباره بنفسه املرء اعتقاد حسن هي :اإلجرائي التعريف -

 .ونقصد به يف دراستنا بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب املقبل على التخرج يف مقياس الثقة بنفس

  :ات البدنية والرياضيةطلبة معهد علوم وتقنيات النشاط •

 املسجلني يف معهد ) ذكور وإناث(يشمل تعريف الطلبة يف حبثنا الشباب : التعريف اإلجرائي - 

والذي يزاولون  2017-2016علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة البويرة للسنة اجلامعية  - 

  .و العينة اليت جترى عليها الدراسةدراستهم فيه مجيع التخصصات ومجيع السنوات، وميثلون جمتمع أ

 :الخصائص السيكومترية •

يقصد بصدق االختبار انه يقيس فعال ما وضع لقياسه وال يقيس شيئا بدال منه أو بالضافة اليه، : الصدق - 

فمثال عند وضع اختبار لقياس القوة جيب أن يقيس القوة للعينة املراد حتديد هذه الصفة لديها وال يقيس 

  )105، ص 2009عطاء اهللا، .( بدال منها أو بالضافة اليها التحمل مثال

يعين ثبات االختبار درجة الثقة ويقول فان دالني إن االختبار يعترب ثابتا اذا كان يعطي نفس النتائج : الثبات - 

 )193، ص 1995صبحي، .( باستمرار اذا ما تكرر تطبيقه على نفس املفحوصني وحتت نفس الشروط

ا عدم التأثر باألحكام الذاتية للمصححني، وأن تعتمد نتائجه على احلقائق املتعلقة يقصد : املوضوعية - 

مبوضوع االختبار وحده أي ال ختتلف درجة الفرد باختالف املصححني الذين يقومون بتقدير االجابات على 

  )107، ص2009عطاء اهللا، . (أسئلة االختبار

  :حدود الدراسة -5

إجراء الدراسة هذه يف الفرتة املمتدة ما بني بداية شهر ديسمرب واية شهر جانفي من مت : المجال الزماني: أوال

  .2016/2017سنة 

مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مت تنفيذ إجراءات الدراسة احلالية يف : المجال المكان: ثانيا

  .جبامعة البويرة
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  :والدراسات السابقةالخلفية النظرية   -6

  :االطار النظري للدراسة •

     فكلما كانت ا،إن االختيار السليم ألدوات القياس يعترب من الغايات الكربى اليت تسعى خمتلف العلوم إلثبا  

متاسكا وحداثة وقوة وأوفر يف مجع املعلومات الدقيقة كلما ساعد ذلك على اختيار األسلوب العالجي  أكثر

باألخص علم النفس، فقد دلت   ، هذا األمر متصل بكل العلومذات قيمةة مرضي املالئم لذلك وحتقيق نتائج

 وتقدير للثقة بالنفس امهية كبرية يف حياة االفراد، حيث تتمثل هذه االمهية يف فهم الكثري من الدراسات على أن

 مث ومن لديه، االبتكاري التفكري على قدراته من يزيد احلياة مشكالت على مواجهة قدرته ومدى اإلنسان لذاته

 بالنفس الثقة فقد فإن العكس وعلى وإجنازه، عطاؤه مما مييز والصعاب، العقبات تذليل يف فرص جناحه تزداد

 التكيف عليه يصعب مث ومن وخرباته احلقيقية ومواهبه قدراته وعن نفسه عن التعبري عن إىل عجز اإلنسان يؤدي

 وإتباع اآلخرين تقليد فيلجأ إىل الذات على واالنكفاء االنزواء إىل به يؤدي مما األوضاع واخلربات اجلديدة، مع

وتتضح أمهية الثقة بالنفس ، )4ص: 1995زيد عبد احملسن احلسني، (موهبة  و قدرة يفوقهم أنه قد مع خطوام

  :يف النقاط التالية

 اإلحساس وكذلك  النفسية والصحة بالنفس الثقة من كال بني وثيقة عالقة هناك: تحقيق التوافق النفسي -

بالنفس،  والثقة بالطمأنينة الشعور على أساسية وبوصفة تعتمد النفسي، االرتياح من حالة فالسعادة بالسعادة

 هو الذي نفسيا املتوافق والشخص الثقة، هذه له توفرت إذا إال باالطمئنان فرد يشعر أن املمكن من فليس

  ).32ص :1977يوسف اسعد ميخائيل، ( بنفسه بثقته يستمتع

 وخربات إرادية، شعورية وال ال رباتخ خربه، واخلربات نوعان بغري اإلنسان يولد: استمرار اكتساب الخبرة -

 اكتساا يف إرادية الفرد الشعورية واإلرادية، اخلربات اكتساب على تساعد اليت العوامل أهم ومن إرادية، و شعورية

  .)36ص: 1977 ميخائيل، اسعد يوسف( بالنفس الثقة من معني بقدر متتعه جانب إىل عليها، والتمرن

 ال الذي فالفرد فيه، النجاح إىل املؤدية العوامل أهم من العمل أداء على بالقدرة اإلميان: النجاح في العمل -

 ال هنا منه، ومن أداءه املطلوب العمل بأعباء ينهض أن بدوره يستطيع وال األداء على بقدرته أن يؤمن يستطيع

 يكون أن ذلك من األهم بل العمل، ألداء الالزمة وباملهارات املعرفية بالعمليات ملما الفرد يكون بأن يكفي

  .)38ص: 1977 ميخائيل، اسعد يوسف( األداء على وبقدرته بنفسه بإميانه مشحونا

ال  فإننا لآلخرين، حبنا وبغري لنا، اآلخرين حب فبغري ألنفسنا، عزيز شيء لنا الناس حب إن: حب اآلخرين -

 مع إذا تبادلنا إال لنا يأيت ال االجتماعي اإلنساين وجودنا اكتمال أن ذلك اإلنساين، بكياننا اإلحساس نستطيع

 يقوم فهو الشخصي، لالستمتاع وسيلة حبهم من تتخذ ال نفسها من الواثقة فالشخصيات حبب، حبا حولنا من

 اسعد يوسف( باحلب الشخص تلبس تستلزم بالنفس الثقة أن حيث الشخصية اإلنسانية، احرتام على أساسا

  .)42 ص: 1977 ميخائيل،
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اليت  املشكالت خالل من الفرد موقف يف دورا كبريا بالنفس الثقة تلعب: مواجهة الصعاب والمشكالت -

 ا ينفذ وطاقة االحتمال، قوة تكسبه  فهي رمسها، اليت أهدافه صوب تعرقل اليت والصعاب حياته طريق تعرتض

 اليت للمشكالت ناجحة حلول إىل والتوصل احلياة، يف جتانا الصعاب اليت على التغلب أن شك وال مراميه،

يوسف اسعد ميخائيل، ( كبريه نفسية طاقة وإىل احتمال، قوة إىل ماسة أهدافنا حباجة حتقيق سبيل يف تصادفنا

  ).43ص: 1977

داعم الذي يعطيه إحساسا باالرتياح حال النجاح أو الفشل، وباختصار فإن الثقة بالنفس مهمة للفرد فهي ال     

  ).09ص: 2009أبو سعد مصطفى، ( والواثق بنفسه وقدراته يضل لديه األمل يف أن ينجح دوما و بتفوق

 :النظريات المفسرة للثقة بالنفس* 

 أوهلا رائد اليت يكولوجيةالس األمهية يوضح فرويد قدمه الذي النفسي اجلهاز فكرة إن :النفسي التحليل النظرية -

توضح  )األعلى األنا األنا، اهلو،( فرويد ا جاء كما النفسي اجلهاز فمكونات بالنفس، للثقة النفسي التحليل

 أدلر بالنفس، وجاء الثقة من عالية درجة على يكون أن أجل من إنسان كل لدى الغريزية واحلتمية الداخلية الرغبة

الفرد  هدفا يسعى جمملها يف تشكل اليت النقص ومشاعر االجتماعي االهتمام مفاهيم على ركزت بإسهامات

 اخلاص أسلوبه له وكل إنسان بالنقص شعورنا خالل من تأيت بالنفس  الثقة فإن ولذلك الكمال، أجل من لسعي

 لوبأس أدلر عليه أطلق والذي فرد كل يتبناه الذي األسلوب وهذا النفسي التحقيق إىل ليصل ينتهجه الذي

 به ينادي كان ما بعكس الشعورية الواعية النفس على يركز أنه واالجتماعية كما األسرية بالرتكيبة يتأثر احلياة

فاإلنسان  العامل، مع وعالقاته اجتاهاته لكل شامال فهما يتضمن معني شخص فهم بأن أدلر نظرية فرويد، وتنادي

 مشاكلنا وأغلب باهتمامات اجتماعية مدفوعني فنحن أدلر نظر وجهة على وبناء اجتماعي، خملوق ألدلر بالنسبة

 مستويات من عايل أدلر مستوى ارتضاها اليت بالصورة احلياة أسلوب ويشكل واألعراف، النشأة اجتماعية احلياتية

: 2015شفيقة داوود، (احملققة لذاا  املتكاملة الشخصية إىل يصل أن الفرد خالهلا من يستطيع بالنفس الثقة

  ).         116ص

 عند حتقيق الذات اجنلر بأن يذكر حيث الذات، حتقيق مفهوم حتت بالنفس الثقة تناول يف يونج أسهم كما      

 حتققت درجتها النفس أنظمة العملية هذه يف ،)التفوق(والسمو  الفردية تتضمن النمو من غرضية عملية يونج

  ).                             98ص :1991 باربرا، اجنلر(البشرية  كل مع ةواحد هوية يف تتكامل ذلك وبعد التميز يف الكاملة

   بل اإلنساين، االجتاه لنظريات األساسي احملور بالنفس الثقة يعترب مصطلح: اإلنسانية النظرية -

  بني القوية العالقة على روجرز املبدأ،  يؤكد هذا أساس على قامت االجتاه هذا أشهر نظريات إن

 اإلنساين لالجتاه وفقا اإلرشادية فإن العملية ولذلك ذاته، يف الفرد ثقة وبني واالجتماعي النفسي والتوافق اءالسو  

 الذي للشخص ينظر فهو بالغة، أمهية الثقة روجرز ويعطي الفرد، داخل الكامنة اإلجيابية الطاقات حترير إىل دف

وفعالية  بنشاط يعمل الذي" الصحي اإلنسان: "بأنه نفسه ىعل يعتمد واختياراته والذي أحكامه ويف نفسه يف يثق

               ).116ص: 2015شفيقة داوود، (
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 بدراسة ماسلو اهتمامات متحورت حيث روجرز إليه ذهب ما مع متفقة ماسلو إسهامات وجاءت     

 يف بالنفس لثقةا وجاءت ذوام حققوا الذين األشخاص خصائص إىل وتوصل والعاديني األشخاص األسوياء

   ).                                                                  305 ص :1991 باربرا، اجنلر(أمهية  وأكثرها هذه اخلصائص مقدمة

 أن إىل اجنلر الذايت ويشري احلب هو منه قريب مصطلح حتت بالنفس الثقة فروم يتناول :االجتماعية النظرية  -

على النرجسية،  التغلب تتطلب احلب على القدرة أن على فروم ويؤكد اآلخرين، حلب ضروري مطلب الذايت احلب

 .             الذايت لالحرتام والتقدير ماسلو ومناقشات االنسجام على روجرز بظهور تأكيد يوازن الذايت للحب مفهومه

العالقات  على تعتمد اليت الشخصي ناءالب يف األساسية املكونات كأحد بالنفس للثقة سوليفان وينظر     

 )                                                                      162ص : 1991باربرا،   اجنلر. (املتبادلة الشخصية

إليه  توصل ما خالل من ذلك ويظهر بالنفس الثقة تناول الذي املتكامل للفكر منوذجا إريسكون قدمه بعدما     

 جاءت حتت إريكسون ا جاء اليت املراحل يف مرحلة أول أن حيث االجتماعية النفسية النمو ملراحل تقسيمه يف

  . )198 ص: 1991 باربرا، اجنلر(الثقة  عدم مقابل الثقة مسمى

 ةمعايري الشخصي من كمعيار بالنفس الثقة إىل االجتاه هذا رواد أحد وهو إليس ألربت ينظر :المعرفية النظرية -

 إىل وأشار الذات حديث بإسم يعرف ما أو الداخلي احلديث على لرتكز ميكتبوم إسهامات السوية، وجاءت

 وضبط ومراقبة ومراجعة لتوجيه تستخدم أساليب تطوير تتضمن اإلرشادية العملية فإن وبالتايل السلوك على تأثريها

 تكون أحاديثه أن من يتمكن حىت بنفسه ثقةال من بدرجة الفرد يتمتع أن أمهية إىل يشري بذلك السلوك، وهو

 إجيايب سلوك نتج عنها معرفية بناءات كونت إجيابية داخلية ألحاديث حمصل هي بنفسه الفرد إجيابية، فثقة الذاتية

 أن يعين وهذا واالنفعال والسلوك، التفكري بني العالقة على بيك بالنفس، ويؤكد الثقة من مرتفع مستوى يف ميتثل

بأنفسنا،  وثقتنا لذاا الشخصية ومفهومنا مساتنا فيها تدخل اليت تكفرينا مبنظومة مرهونة وانفعاالتنا وكناسل أمناط

الثقة  تنمية إىل تسعى النظريات كل يف اإلرشادية املعاجلة عمليات أن نرى عندما مباشر بشكل ذلك ويتضح

      ).118ص: 2015شفيقة داوود، (سوية ال الشخصية لبناء االنطالق نقطة لتكون املسرتشدين لدى بالنفس

  :الدراسات السابقة

الخصائص السيكومترية "تحت عنوان ) 2017(دراسة عاتكة غرغوط، احمد جلول، ابتسام رزوق * 

ومعايير تفسير النتائج لمقياس الثقة بالنفس من خـــالل تطبيقه على عينة من جامعات الوادي، بسكرة، 

حماولة التعرف على و اولة توفري مقياس الثقة بالنفس لطلبة وطالبات اجلامعة اجلزائرية هدفت الدراسة إىل حم" ورقلة

واملتمثل يف مقياس الثقة بالنفس لفريح العنزي الذي أعده على بيئة كويتية،  اخلصائص السيكومرتية للمقياس،

وائية طبقية، ولقد مت أوال فردا مت اختيارها بطريقة عش) 438(ها ولتحقيق هذا اهلدف مت اختيار عينة بلغ عدد

خ،  لكرونبا ) α(وطريقة معامل ) معادلة جتمان(إجياد معامالت الثبات بطريقتني مشلت طريقة التجزئة النصفية 

 ).فئات 5(كما مت إجياد معايري األداء واملتمثلة يف طريقة املعايرة إىل سالمل إحنرافية 
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هـدفت الدراسـة " تطوير مقياس الثقة بـالنفس"ان تحت عنو ) 1996(دراسة احمد قواسمه، عدنان الفرح * 

اىل تطــوير مقيــاس خــاص تتــوفر فيــه دالالت مقبولــة مــن الصــدق والثبــات لقيــاس مســتوى الثقــة بــالنفس وتشــخيص 

طالبـا وطالبـة اختـريت  1236الضعف يف مسة الثقة بالنفس لدى فئة الطلبة اجلامعيني،  تألفت عينـة الدراسـة مـن 

مـوك، بعـد تصـحيح املقيـاس مت التأكـد مـن ثباتـه مبعامـل كرونبـاخ الفـا، وطريقـة اعـادة تطبيـق عشوائيا من جامعـة الري 

املقياس، اما الصدق فتم التأكد منه بداللة صدق البناء الظاهري، معامالت االرتباط الداخلية وداللة الصدق عن 

  .طريق التحليل العاملي الستجابات افراد عينة الدراسة للمقياس

تقنـين مقيـاس جـودة الحيـاة "تحـت عنـوان ) 2016( عبد الحفيظي يحـي، اب محمد عرفاتجخر دراسة * 

اهتمت الدراسة احلالية بتقنني مقياس جودة احلياة لكـاظم ومنسـي علـى الطلبـة اجلـامعيني " على الطلبة الجامعيين

مـــن اخلصـــائص إىل املـــنهج الوصـــفي للتحقـــق  اســـندت الدراســـة ،اجلزائـــر –جبامعـــة زيـــان عاشـــور بواليـــة اجللفـــة

السيكومرتية للمقياس بعد تطبيقه على عينة التقنني، لتحقيق هذا اهلدف مت اختيـار عينــة ممثلـة للمجتمـع األصـلي، 

متتـع بنـود   :طالبـا، مت اختيارهـا بطريقـة عشـوائية عنقوديـة، و قـد أسـفرت الدراسـة علـى النتـائج التاليـة 847قوامها 

صـــدق االتســـاق الـــداخلي ، (تـــوافر يف املقيـــاس مؤشـــرات صـــدق مقبولـــة  ، كمـــااملقيـــاس مبســـتوى عـــايل مـــن الفعاليـــة

أظهــر املقيــاس وأبعــاده ، كمــا )الصـدق التالزمــي بأســلوبيه التقــاريب و التمــايزي، الصــدق التمييـزي، الصــدق العــاملي

املتوصـل  وبنـاء علـى املعـايري ،)معامل ألفـا كرونبـاخ، عامل ثبات االستقرار م( الفرعية مؤشرات ثبات مرضية عموما

  .إليها مت تصميم الصفحة النفسـية للمقياس

لتنمية الثقة بالنفس   برنامج فاعلية" تحت عنوان) 2013(دراسة عبد اهللا عادل راغب شراب سنة * 

 من التحقق إىل الدراسة هذه هدفت "كمدخل لتحسين المسؤولية االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية

 الثانوية املرحلة طالب لدى االجتماعية لتحسني املسؤولية كمدخل بالنفس الثقة لتنمية تدرييب برنامج فاعلية

استمارة املستوى االجتماعي الثقايف، مقياس الثقة بالنفس، مقياس  الباحث باستخدام قام حيث  غزة، مبحافظات

  .الدراسة فروض صحة من التدرييب، للتحقق الربنامج املسؤولية  االجتماعية وكذا

فعالية برنامج ارشادي مقترح " تحت عنوان) 2008- 2009(سمية مصطفى رجب علي سنة دراسة * 

حيث هدفت الدراسة اىل مدى فعالية الربنامج " لتنمية الثقة بالنفس لدى طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة

قة بالنفس لدى االرشادي املقرتح لتعزيز الثقة بالنفس لدى طالبات اجلامعة اإلسالمية والتعرف على مستوى الث

   .استبيان للثقة بالنفسبالنسبة لألدوات املستخدمة فالدراسة فتمثلت يف  طالبات اجلامعة اإلسالمية بغزة، اما

 لدى بالنفس بالثقة وعالقته الوجداني الذكاء" تحت عنوان) 2013- 2014(دراسة بالل نجمة سنة * 

عالقة بني الذكاء الوجداين والثقة بالنفس لدى التأكد من وجود ال إىل الدراسة هذه هدفت "الجامعة طالب

الذكاء الوجداين  مقياس الباحث باستخدام قام طالب اجلامعة ومعرفة مدى داللة هذه العالقة إحصائيا، وقد

  .ومقياس الثقة بالنفس
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  :اإلجراءات المنهجية للدراسة -8

مة العامة اليت يتم وضعها من أجل يقصد باملنهج تلك اموعة من القواعد واألنظ :منهج الدراسة -8-1

الوصول إىل حقائق مقبولة حول الظواهر موضوع االهتمام من قبل الباحثني يف خمتلف جماالت املعرفة اإلنسانية 

ن مناهج البحث ختتلف يف البحوث باختالف مشكلة البحث أ كما  ،)35ص، 1999: حممد عبيدات(

ومن هذا املنطلق يمكن أن يتبع الباحثون مناهج علمية خمتلفة، ، وكذا باختالف املطلوب البحث عنه فوأهدافها

تكييف وتقنين مقياس الثقة بالنفس على طلبة معهد علوم وتقنيات "املتمثل يف  ونظرا لطبيعة موضوعنا

املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة الدراسة  ارتأينا أن نعتمد على ،"الجزائر - النشاطات البدنية والرياضية البويرة

  .حلاليةا

  تعرف العينة على أا عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة يتم  :عينة الدراسة -8-2

  اختيارها بطريقة معينة وإجراء الدراسة عليها ومن مث استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل 

ة وموضوعية مطابقة حرصا للوصول إىل نتائج دقيق، و )84، ص1999 عبيدات، حممد( "جمتمع الدراسة األصلي

طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة للواقع قمنا باختبار عينة البحث عشوائيا، ومن 

  .طالبا 90فردا اي  90وتتكون العينة من البويرة 

   :)الصدق والثبات( ووصفها وخصائصها  أداة الدراسة - 3- 8 

  :مقياس الثقة بالنفس* 

وذلك لقياس ثقة الفرد بنفسه وتقييمه هلا، ولقد قام  1990 سيدني شروجرعداده فاألصل قام بإ: الوصف -

تطوير ( 1996 عدنان الفرحوأحمد قواسمه ، كما قام بتطويره كل من عادل عبد اهللا محمدبرتمجته وتعريبه 

تشخيص الضعف يف مسة ، وهذا لقياس مستوى الثقة بالنفس و )2مقياس الثقة بالنفس، الة العربية للرتبية، عدد

فعالية برنامج ارشادي ( 2009 سمية مصطفى رجب عليالثقة لدى فئة من الطلبة اجلامعيني، كما استعانت به 

، لتصميم مقياس يهدف إىل )ماجستري رسالة مقرتح لتنمية الثقة بالنفس لدى طالبات اجلامعة اإلسالمية بغزة،

 عبد اهللا عادل راغب شرابوى الثقة بالنفس لدى طالبات اجلامعة اإلسالمية، كما قام أيضا حتديد مست

لتنمية الثقة بالنفس كمدخل لتحسني املسؤولية االجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوية،  برنامج فاعلية( 2013

  .نفس لدى طالب املرحلة الثانويةباقتباس املقياس واعداده وهذا لتحديد مستوى درجة الثقة بال) اطروحة دكتوراه

أما اهلدف من إعداد وتكييف مقياس الثقة بالنفس لدى طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية      

والرياضية، هو أن يتوفر لدينا مقياس خاص حيدد مستوى الثقة بالنفس لدى هذه طلبة اجلامعة، حيث مت هذا 

أحمد الذي قام باقتباسه من مقياس الذي أعده كل من  اغب شرابعبد اهللا عادل ر باالعتماد على مقياس 

وأضاف عليه بعض التعديالت متثلت يف إضافة عبارات لكل بعد، حيث احتوى املقياس  عدنان الفرحوقواسمه 

بعد الطالقة اللغوية، بعد االستقاللية، البعد الفيزيولوجي، البعد النفسي، البعد على مخسة أبعاد تتمثل يف 

  .علي سمية مصطفى رجبمن مقياس  البعد األكاديميولقد قمنا بإضافة بعد سادس واملتمثل يف  تماعي،االج
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ولقد ارتأينا إىل القيام ببعض التعديالت يف العبارات اليت تنتمي لكل بعد حيث مت إعادة صياغة بعضها      

عبارات  8(أبعاد بتساوي  )06(عبارة موزعة على  )48(وحذف البعض األخر، فأصبح املقياس يتكون من 

  .)دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(، يقوم الطالب باإلجابة عليها وفق سلم مخاسي التدرج )لكل بعد

  .يراعى عند تطبيق املقياس بعثرت العبارات وعدم ذكر البعد اليت تنتمي إليه     

 :اجلدول التايلحيتوي املقياس على عبارات سالبة وأخرى موجبة موضحة يف : التصحيح -

  العبارات السالبة  العبارات الموجبة  البعد

  31، 1  43، 37، 25، 19،  3، 7  بعد الطالقة اللغوية

  38  44، 32، 26، 20، 14، 8، 2  بعد االستقاللية

  39، 33، 27، 21، 15، 9، 3  45  البعد الفيزيولوجي

    46، 16، 10   40، 34، 28، 22، 4  البعد النفسي

  29، 11، 5  47، 41، 35، 23، 17  عيالبعد االجتما

     48، 42، 18  36، 30، 24، 12، 9  البعد األكادميي

  .توزيع العبارات الموجية والسالبة على أبعاد المقياس في صورته النهائية: )01(الجدول رقم

، 3=، أحيانا4=، غالبا5=دائما: (عند تصحيح عبارات املقياس يتم منح العبارات املوجبة الدرجات التالية     

، 4=، نادرا3=، أحيانا2=، غالبا1=دائما: (، كما يتم منح العبارات السالبة الدراجات التالية)1=، أبدا2=نادرا

، يتم مجع الدرجات اليت حددها الطالب يف مجيع العبارات حيث أن الدرجة العظمى للمقياس هي )5=أبدا

 40ياس ككل، اما بالنسبة لألبعاد فالدرجة العظمى هي بالنسبة للمق 48ب، أما الدرجة الدنيا فهي مقدرة 240

  .8والدنيا هي 

 مرتفع جدا  مرتفع  متوسط  منخفض  منخفض جدا  

 35،40  34 ،28   27 -21    20 -14  13-8  درجة البعد 

 203،240  164،202  125،163  124 ،86  48،85  درجة المقياس ككل

  .درجات األبعاد ودرجة المقياس ككل: )02(الجدول رقم

د حيث كان أسرع  )10(استغرق أفراد العينة من الوقت ما يقارب : الوقت المستغرق لإلجابة على المقياس -

  .د )15(دقائق، أما من استغرق أكرب وقت فقد كان  5طالب قد أجاب على املقياس يف غضون 

يب اإلحصائية ال ميكن ألي باحث أن يستغين عن الطرق واألسال :األساليب اإلحصائية المستخدمة -8-4

مهما كان نوع الدراسة اليت يقوم ا سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية أو غريها من الدراسات، حيث 

أن الوسائل االحصائية هي اليت متد بالوصف املوضوعي الدقيق، فاالعتماد على االحصاء يقود الباحث إىل 
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 دف إىل حماولة التوصل إىل مؤشرات كمية دالة تساعد األسلوب الصحيح والنتائج الصحيحة والصادقة، كما

الباحث على التحليل والتفسري املوضوعي للنتائج واحلكم عليها، كما متكننا من تصنيف البيانات اليت جتمع 

معامل : ، يف حبثنا هذا مت استخدام الوسائل اإلحصائية التالية)74، ص1970: حممد السيد(وترتجم مبوضوعية 

سون، معامل الصدق، معادلة غرونباخ ألفا، معادلة سبريمان براون، وهاذا باستمعمال كل من برنامج االرتباط بري 

spss 19.0  ونظامexcel 2010.  

  :عرض وتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها -9

لمقياس الثقـة بـالنفس إذا تـم ) الذاتي، الظاهري، البناء، االتساق الداخلي(تحقق خاصية الصدق   -9-1

  .الجزائر-ه على عينة من طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرةتطبيق

خطأ  تقيس فال فقط، لقياسه أعدت ما فتقيس له، أعدت الذي للغرض األداة حتقيق مدى به يقصد: الصدق* 

 هـو املقيـاس أو ختبـاراال صـدق ، كمـا يعـين)119ص: 1997 األغا احسان،( قياسه نريد نكن مل غريه شيئا  أو

  ).178ص :1987وآخرون،  زوبعي اجلليل عبد( ألجله وضع ما قياس على قدرته

  :الصدق الظاهري -9-1-1

 تتضــمنها الــيت الفقــرات متثيــل مــدى" بــه مت االعتمــاد يف صــدق املقيــاس علــى الصــدق الظــاهري الــذي يقصــد     

مسيـة ( "احملكمـني صـدق يسـمى ما غالبا وهو قياسها، ملرادا للسمة متثيل األبعاد مدى و تقيسه، الذي للبعد األداة

 املقيــاس مــن األوليــة الصــورة عــرض مت فقــد الســياق هــذا ، ويف)102ص: 2009-2008 مصــطفى رجــب علــي،

مـــنهم مـــن معهـــد علـــوم وتقنيـــات النشـــاطات البدنيـــة والرياضـــية  )08(حمكـــم مـــن ذوي االختصـــاص،  )11(علـــى 

من كلية العلوم االنسانية واالجتماعية جبامعة البـويرة، مـن أجـل إبـداء  )03(، و"03"جبامعة البويرة وجامعة اجلزائر

رأيهم حول املقياس، حيث طلب منهم بيان مدى إنتماء الفقرات للبعـد ومـدى وضـوحها ومـدى مالئمتهـا للسـلم 

  ).عبارة(فقرة  )15(اخلماسي املتبع، وكذا عدد الفقرات هل هي كافية ومرتبة أم ال، وبناء على هذا مت تعديل 

  ):المحتوى(صدق االتساق الداخلي  -9-1-2

 فقــرات درجــات بــني االرتبــاط قــوة إجيـاد فيــه الــذي يــتم) احملتــوى(كمـا اعتمــدنا علــى صــدق االتســاق الـداخلي       

 وبـني الكلـي، االختبـار ودرجـة حـدة علـى كـل األداة فقـرات درجـات هلـا، وبـني تنتمي اليت أبعادها ودرجات األداة

 مت وقــــد ،)110ص :1999 األغــــا احســـان، األســــتاذ حممــــود،( الكلــــي االختبــــار أبعــــاد املقيــــاس ودرجـــة اتدرجـــ

طالــب وطالبــة مــن  )90( بلغــت عينــة الدراســة علــى بعــد تطبيقــه للمقيــاس االتســاق الــداخلي صــدق مــن التحقــق

االرتبـاط  معـامالت ا حبسـابقمنـ حيـث اجلزائر، -معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة البويرة 

وبــني البعــد واملقيــاس ككــل، واســتخراج الــدالالت االحصــائية لقـــيم  بــني عبــارات املقيــاس والبعــد الــيت تنتمــي إليــه،

  : اجلدول التايل يف هو مبني كما  0.05و 0.01معامالت االرتباط عند مستوى الداللة 
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  اطمعامل ارتب  البعد  العبارة  معامل ارتباط  البعد  العبارة

العبــــــــــــــــارة 

  بالبعد

البعـــــــــــــــــــــد 

  باملقياس

ــــــــــــــــــــارة  العب

  بالبعد

البعـــــــــــــــــــــــــــد 

  باملقياس

1    

  

بعد الطالقة 

  اللغوية

0.63   

  

 

0.6 

  

25    

  

  البعد النفسي

0.62   

  

 

0.91  

2  0.51  26  0.72  

3  0.47  27  0.65  

4  0.81  28  0.76  

5  0.65  29  0.81  

6  0.54  30  0.54  

7  0.88  31  0.91  

8  0.61  32  0.71  

9    

  

  بعد االستقاللية

0.64   

  

 

0.79 

  

33    

  

البعد 

  االجتماعي

0.71    

 

 

0.71  

10  0.68  34  0.79  

11  0.35  35  0.49  

12  0.58  36  0. 53  

13  0.68  37  0.47  

14  0.60  38  0.66  

15  0.70  39  0.81  

16  0.68  40  0.68  

17    

  

  ولوجيالبعد الفيزي

0.72    

 

 

0.66  

41    

  

البعد 

  كادميياأل

0.61   

  

 

0.83  

18  0.43  42  0.66  

19  0.48  43  0.45  

20  0.65  44  0.67  

21  0.64  45  0.65  

22  0.79  46  0.57  

23  0.60  47  0.7  

24  0.72  48  0.62  
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  .د وبين البعد والمقياسنتائج معامل االرتباط بين العبارات والبع: )03(الجدول رقم 

الذي ميثل نتائج االتساق الداخلي، نالحظ ان مجيع  )03(من خالل اجلدول رقم : )03(تحليل الجدول رقم 

قيم معامالت االرتباط سواء بني العبارة والبعد او بني البعد واملقياس ككل كانت دالة احصائيا عند مستوى 

مجيع العبارات النتمائها للعبارة وابقاء مجيع االبعاد النتمائها ، وهذا ما يتوجب ابقاء 0.01و 0.05الداللة 

  .ملقياس الثقة بالنفس

العبارات وارتباط كل عبارة  لصدق عامة بصفة تشري االرتباط واليت ملعامالت من خالل هذه القيم :االستنتاج

دق االتساق الداخلي   بالبعد وارتباط كل بعد باملقياس ككل جند ان املقياس ستصف بصدق عايل من خالل ص

  .او ما يدعى ايضا بصدق احملتوى

  :صدق البناء -9-1-3

يعترب صدق البناء أحد مقاييس صدق األداء الذي يقيس مدى حتقق األهداف اليت تريد األداة الوصول      

  :إليها، وهاذا مبعرفة ارتباط كل بعد باألخر كما هو موضح باجلدول التايل

 البعد  الطالقة اللغوية االستقاللية الفيزيولوجي نفسيال االجتماعي األكادميي

 الطالقة اللغوية 1 0,16 0,09- 0,34 0,81 0,64

 االستقاللية   1 0,64 0,83 0,33 0,54

 الفيزيولوجي     1 0,76 0,14 0,36

 النفسي       1 0,45 0,62

 االجتماعي         1 0,65

 األكادميي           1

  .)صدق البناء(نتائج معامل االرتباط بين كل بعد باألخر : )04(الجدول رقم  

 باألخر بعد كل بني االرتباط معامل الذي ميثل نتائج )04(من خالل اجلدول رقم : )04(تحليل الجدول رقم 

، نالحظ ان مجيع قيم معامالت االرتباط موجبة وعالية تدل عال عالقة طردية عدا بني بعد طالقة )البناء صدق(

  غوية والفيزيولوجي اليت جاءت قيمته سالبة قيمها، وهذا ما ل

  .يتوجب ابقاء مجيع االبعاد

   .االرتباط جند ان املقياس ستصف بصدق عايل من خالل صدق البناء ملعامالت من خالل هذه القيم :االستنتاج

  ): الصدق التمييزي(صدق المقارنة الطرفية  -9-1-4

باملائة من الفئة  20باملائة من الفئة العليا  20ة االستطالعية تنازليا ومت اختيار مت ترتيب درجات املقياس للدراس

  ).ت(الدنيا، وبعد ذلك مت حساب الفروق بني اموعتني عن طريق اختبار 
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 عدد
املتوسط 

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري
 Sig "ت"اختبار 

الثقة 

 بالنفس

 0.202 2.446 18 الدنياالفئة 

15.476- 

0.00 
 0.298 3.761 18 العلياالفئة 

  .يبين صدق المقارنة بين المجموعة العليا والمجموعة الدنيا على مقياس): 05(الجدول رقم 

الذي ميثل صدق املقارنة بني اموعة الليا واموعة ) 05(من خالل اجلدول رقم  ):05(تحليل الجدول رقم 

، يف )3.761(ايب للفئة العليا على مقياس الثقة بالنفس تساوي الدنيا على املقياس نالحظ أن املتوسط احلس

وللفئة ) 0.298(، أما االحنراف املعياري للفئة العليا يساوي )2.446(حني كان املتوسط للفئة الدنيا يساوي 

ومنه نالحظ ) 15.476-(ملعرفة الفروق بني اموعتني بلغت ) ت(، وفيما يلي قيمة )0.202(الدنيا يساوي 

، وذلك ألن الداللة املعنوية )0.05(ه يوجد فروق بني اموعة العليا واموعة الدنيا عند مستوى الداللة أن

)Sig ( تساوي)0.05(وهي أقل من ) 0.00.(  

صدق (جند ان املقياس يتصف بصدق عايل من خالل التمييزي " ت"من خالل هذه قيم اختبار  :االستنتاج

   ).املقارنة الطرفية

لمقياس الثقة بالنفس إذا تم ) التجزئة النصفية، إعادة االختبار، ألفا كرونباخ(قق خاصية الثبات تح -4-2

  .الجزائر-تطبيقه على عينة من طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة البويرة

 على أخرى مرة تطبيقه أعيد ما ذاإ النتائج نفس االختبار يعطي أنه على العام معناه يعرف الثبات يف :الثبات* 

 من شيئا درجة ألظهرت الواحد الفرد قياس عمليات تكررت لو أي الظروف، نفس وحتت اموعة نفس

حيث أن ). 6ص: 2014، هيثم حممد كاظم(االختبار تكرار أثناء جوهريا تتغري ال درجته أن االتساق، أي

 ثبات معامل وهاذا لكي نعترب أن املقياس ثابت، وأفضل 0.60 عن عام معامل الثبات يف األصل ال يقل بشكل

  :، ولقد حتققنا من ثبات االختبار بثالثة طرق وهي0.90 فوق كان ما هو

 :طريقة ألفا غرونباخ -4-2-1

: 1999 واألستاذ، األغا( جماالت أبعاد أو من األداة تتكون عندما الثبات على للحصول يستخدم     

 من عالية بدرجة املقياس متتع يعين وهذا 0.928باستعمال ألفا غرونباخ  ثباتال نسبة بلغت وقد ،)110ص

  :للتطبيق، وهذا ما وضح فاجلدول التايل املقياس صالحية للحكم على تكفي الثبات

الطالقــــــــــة   البعد

  اللغوية

املقيــــــــــــاس   األكادميي  االجتماعي  النفسي  الفيزيولوجي  االستقاللية

  ككل

  0.928  0.750  0.786  0.839  0.769  0.761  0.805  الفا غرونباخ
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  .قيم ألفا غرونباخ ألبعاد المقياس والمقياس ككل: )06(الجدول رقم 

قــيم ألفــا غرونبــاخ ألبعــاد املقيــاس  الــذي ميثــل نتــائج )06(مــن خــالل اجلــدول رقــم : )06(تحليــل الجــدول رقــم 

  .مجيع ابعاد املقياس واملقياس ككليف  0.6واملقياس ككل، نالحظ ان مجيع قيم الفا غرونباخ عالية واكرب من 

  .الفا غرونباخ نستنتج ان املقياس يتصف خباصية الثبات من خالل هذه القيم: االستنتاج

 :التجزئة النصفية -4-2-2

 فقـط، وبعـدها تقسـم أو جتـزئ فقـرات واحـدة مـرة املقيـاس يتم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية بتطبيق     

، وبعدها حساب معامل الثبات لنصف املقياس والذي قدر )معا والزوجية معا الفردية الفقرات( نصفني إىل املقياس

، ولكـن هــذه القيمــة متثــل قيمــة الثبـات لنصــف االختبــار ولكــي حنصــل علـى قيمــة ثبــات االختبــار الكلــي 0.863ب

مــا ميثـل ثبــات عــايل ، وهــذا 0.911بــراون وكانــت نتيجـة االختبــار الكلــي هـي  -قمنـا بالتصــحيح مبعادلــة سـبريمان

  : للمقياس

  املقياس   األكادميي  االجتماعي  النفسي  الفيزيولوجي  االستقاللية  لغوية.ط  البعد

  0.836  0.618  0.769  0.825  0.674  0.669  0.6  نصف االختبار

  0.911  0.764  0.869  0.904  0.805  0.802  0.75  االختبار الكلي

  .ئة النصفيةثبات المقياس بطريقة التجز : )07(الجدول رقم 

قــيم ألفــا غرونبــاخ ألبعــاد املقيــاس  الــذي ميثــل نتــائج )07(مــن خــالل اجلــدول رقــم : )07(تحليــل الجــدول رقــم 

  .يف مجيع ابعاد املقياس واملقياس ككل 0.6واملقياس ككل، نالحظ ان مجيع قيم الفا غرونباخ عالية واكرب من 

  .ون نستنتج ان املقياس يتصف خباصية الثباتسبريمان برا من خالل قيم معادلة التصحيح :االستنتاج

 :Test-Retestاختبار وإعادة االختبار -9-2-3

 وحتـت األفـراد نفـس علـى إعـادة التطبيـق مث األفـراد مـن جمموعـة علـى االختبـار تطبيـق علـى الطريقة هذه وتقوم     

 الـزمين الفاصـل ويتحـدد سـابيع،أ سـتة إىل أسـبوعني حـدود يف التطبيقني بني الزمين الفاصل ويكون الظروف، نفس

 درجات بني البسيط االرتباط معامل هو الثبات معامل ويكون للدرجات، املطلوب التفسري نوع وفق التطبيقني بني

، ومـــن هـــذا املنطلـــق قمنـــا )4ص: 2006الســـيد حممـــد ابـــو هشـــام حســـن، (والثـــاين  التطبيقـــني األول يف االختبـــار

يـوم، وبعـدها مت حسـاب معامـل االرتبـاط بريسـون بـني ) 18(باصـل زمـين مقـدر بتطبيق االختبار وإعادة تطبيقيه بف

  :  نتائج االختبار األول واالختبار الثاين، ووضحت نتائج حساب الثبات باختبار وإعادة تطبيقه يف اجلدول التايل

  الطالقة  البعد

  الغوية

  املقياس   األكادميي  االجتماعي  النفسي  الفيزيولوجي  االستقاللية

  0.95  0.81  0.88  0.97  0.92  0.95  0.89  مل الثباتمعا

  .نتائج معامل الثبات لمقياس الثقة بالنفس: )08(الجدول رقم 
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نالحظ أن الداللة االحصائية لقيم معامالت االرتباط   )08(من خالل اجلدول رقم : )08(تحليل الجدول رقم 

  .ما دل إال على درجة عالية من الثبات ، وهاذا إذا0.05و 0.01كانت دالة احصائية عند مستوى الداللة 

  .بطريقة اختبار واعادة االختبار عالية ثبات مبعامالت مقياس الثقة بالنفس يتمتع أن يتضح مما سبق :االستنتاج

تتحقــق خاصــية الموضــوعية لمقيــاس الثقــة بــالنفس إذا تــم تطبيقــه علــى عينــة مــن طلبــة معهــد علــوم  -9-3

  .الجزائر-رياضية بجامعة البويرةوتقنيات النشاطات البدنية وال

 :الموضوعية* 

بالنســـبة ألداة دراســـتنا احلاليـــة أي مقيـــاس الثقـــة بـــالنفس فهـــو مســـتوحى مـــن األدبيـــات والدراســـات والبحـــوث      

السابقة واملرتبطة مبوضوع الدراسة، كما أن عباراته تتميز بالوضوح والسهولة، وهذا ما أثبتته الدراسة االسـتطالعية، 

على كل فقرات املقياس وهذا ما جيعل األداة موضوعية وقابلة للتطبيق ويزيد من ثقلها  ان مجيع الطلبة أجابو حيث أ

  . العلمي

يقصد ا عدم التأثر باألحكام الذاتيـة للمصـححني، وأن تعتمـد نتائجـه علـى احلقـائق  باملوضوعية كما يقصد      

الفـرد بـاختالف املصـححني الـذين يقومـون بتقـدير االجابـات  املتعلقة مبوضوع االختبـار وحـده أي ال ختتلـف درجـة

حح أو صـ، ويشري اخلرباء إىل أن املوضـوعية تضـمن ثبـات امل)107، ص2009عطاء اهللا، .( على أسئلة االختبار

احلكم وهو ثبات بني احملكمني ويتم احلصول علي هذا النوع من الثبات عن طريق معامل االرتباط بني حمكمني أو 

  .قومون بالتحكيم لنفس األفراد ولنفس االختبار يف نفس الوقتأكثر ي

ومــن هــذا املنطلــق مت حســاب معامــل الثبــات بــني تصــحيح حمكمــني خمتلفــني واملتمثلــني يف الطــالبني البــاحثني      

حيــث بعــد إعطــاء الــدرجات لكــل عبــارة، ومجــع درجــة عبــارات كــل بعــد إضــافة إىل مجــع الــدرجات للمقيــاس ككــل 

النتائج اليت حتصل عليها املصحح األول على حـدى، والنتـائج (لعينة، قمنا بتفريغ النتائج كل على حدى بالنسبة ل

وبعـــدها مت حســـاب ثبـــات املصـــحح مـــن خـــالل معامـــل االرتبـــاط ) الـــيت حتصـــل عليهـــا املصـــحح الثـــاين علـــى حـــدى

نفـس النتيجـة بالنسـبة لألبعـاد ، سواء لكل العبـارات، و "1"بريسون بني التصحيحني املختلفني وكانت النتيجة هي 

الســتة واملقيــاس، أي ثبــات تــام بــني املصــححني، وهــذه النتيجــة إذا مــا دلــت إال علــى موضــوعية املصــححني وعــدم 

  .  تدخل ذوام يف تغيري النتائج املتحصل عليها، وهذا ما يدل على موضوعية املقياس

  :االستنتاج العام •

 واليت حتتـوي التطبيقياجلداول اليت جاءت يف اجلانب  نة الدراسة واملبينة يفدراسة وحتليل خمتلف نتائج عيبعد      

هــل  :ةيــالتال اإلشــكالية حــول والــيت دارتدراســتنا  فرضــيات مبتغــرياتاخلاصــة  اإلحصــائيةاملعلومــات  خمتلــف علــى

وتقنيـــات  تتحقـــق اخلصـــائص الســـيكومرتية ملقيـــاس الثقـــة بـــالنفس إذا مت تطبيقـــه علـــى عينـــة مـــن طلبـــة معهـــد علـــوم

  اجلزائر؟-النشاطات البدنية والرياضية جبامعة البويرة

 ومناقشـــتها حتليلهـــا بعـــداألســـاتذة مـــن خـــالل أجوبـــة  يهـــاخـــالل مـــا ســـبق واالســـتنتاجات الـــيت توصـــلنا إل ومـــن     

  :ما يليا استنتجن
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عند تطبيقه على عينة ) الذايت، الظاهري، البناء، االتساق الداخلي(يتميز مقياس الثقة بالنفس خباصية الصدق   -

  .اجلزائر-من طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة البويرة

التجزئــــة النصــــفية، إعــــادة االختبــــار، ألفــــا  ( )2009مصــــطفى، ( اتيتميــــز مقيــــاس الثقــــة بــــالنفس خباصــــية الثبــــ -

  .اجلزائر-البدنية والرياضية جبامعة البويرة عند تطبيقه على عينة من طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات) كرونباخ

يتميز مقياس الثقة بالنفس خباصية املوضوعية عند تطبيقه علـى عينـة مـن طلبـة معهـد علـوم وتقنيـات النشـاطات  -

  .اجلزائر-البدنية والرياضية جبامعة البويرة

قـق منهـا عنـد تطبيقـه علـى عينـة سيكومرتية مت التحواخري بينت الدراسة ان مقياس الثقة بالنفس له خصائص      

  .اجلزائر-من طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جبامعة البويرة

  :خالصة 

ظهر جليا من خالل هذه الدراسة قابلية تطبيق املقياس يف البيئة اجلزائريـة، وهـذا لتمتعـه خبصـائص سـيكومرتية      

ايت، صدق البناء وصدق االتساق الـداخلي، كمـا اعتمـدنا يف حسـاب مقبولة، بداية بصدق احملكمني، الصدق الذ

يومـا، طريقـة التجزئـة النصـفية و طريقـة  18الثبات على طريقة تطبيق االختبار وإعـادة تطبيقـه بفـارق زمـين قـدر ب

 ألفا كرونباخ، ومن خالل كل هذا أصبح مقياس الثقة بالنفس يتميز بصدق وثبـات عـاليني االمـر الـذي جيعـل هـذا

املقيـاس ذا قيمـة علميــة، وميكـن مــن خاللـه الوصــول اىل نتـائج دقيقـة وحلــول ملختلـف املشــكالت املعاجلـة، وبالتــايل 

أصبح هناك أداة لقياس الثقة بالنفس لدى الطلبة اجلامعيني يف البيئة اجلزائرية االمر الذي يسهل عملية البحـث يف 

اين منها الطلبة، فاهلدف األمسى من هذا البحث هو إجراء املزيد هذا اال وإجياد احللول ملختلف املشاكل اليت يع

    .من االحباث العلمية واستعمال هذا املقياس من طرف الباحثني وحتقيق نتائج مرضية للمشكالت املطروحة 

 :توصيات •

خـالل مـا ميكـن اية هذه الدراسة، وعلى ضوء النتائج اليت مت التوصـل إليهـا ومناقشـتها وتفسـريها، أو مـن  يف     

 :، ميكن اخلروج بالتوصيات التاليةهذا املوضوع أن يستخلص من أدبيات

  .العمل على إجراء دراسات مماثلة لتقنني أدوات قياس سوسيومرتية أخرى على البيئة اجلزائرية -1

  .العمل على ترمجة املقاييس االجنبية  الستخدامها يف األحباث العلمية وإثراء هذا اال ا -2

  .االستفادة من مقياس الثقة بالنفس يف الدراسات اليت تتعلق بدراسة عالقتها أو أثرها على متغريات أخرى -3

  .العمل على تطبيق هذا املقياس على عينات وفئات خمتلفة القتصاره يف هذا البحث على عينة الطلبة فقط -4

  . ه يف بناء براج توعوية، عالجية وارشاديةالعمل على االستفادة مما يقدمه مقياس الثقة بالنفس وتوظيف -5
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  :قائمة المراجع

 .والتوزيع للنشر اقرأ دار، الكويت ،للطفل الذاتي التقدير  ،)2009(مصطفى  سعد أبو .1

 . 2، عدد تطوير مقياس الثقة بالنفس، المجلة العربية للتربية، )1996(أمحد قوامسة، عدنان الفرح  .2

 .النهضة دار ، مصر، القاهرة،بالنفس لثقةا ،)1977(ميخائيل  يوسف أسعد .3

 .، غزةالتربوي، النظرية، التطبيق البحث تصميم ،)1999(إحسان، االستاذ حممود  األغا .4

 .مقداد مطبعة غزة، ،2، ط عناصره، مناهجه، أدواته: التربويالتربوي  البحث ،)1997(إحسان  األغا .5

 .133 العدد ،المنهل النفس، مجلةب والثقة االجتماعية التنشئة ،)2002(املخزومي  أمل .6

 .األديب النادي الطائف، الدليم، اهللا عبد فهد ترمجة ،الشخصية نظريات ،)1991(باربرا  اجنلر .7

ـــة ، )2009(بـــوداود عبـــد اليمـــني وعطـــاء اهللا، أمحـــد   .8 ـــة البدني ـــة التربي المرشـــد فـــي البحـــث العلمـــي لطلب

 .ديوان املطبوعات اجلامعية: ، اجلزائروالرياضية

  .، القاهرة، دار الفكر العريب1، جالقياس والتقويم في التربية البدنية، )1995(نني حممد صبحي حسا .9

ـــة  ،)1999(حســـن امحـــد الشـــافعي، ســـوزان امحـــد علـــي  .10 ـــة البدني ـــادئ البحـــث العلمـــي فـــي التربي مب

 .، منشاة املعارف باإلسكندريةوالرياضية

 .،  بريوت، دار الفكر العريب1، طاءاتهااالختبارات النفسية تقنياتها واجر ، )1996(عباس فيصل  .11

 .229 العدد ،مجلة الفيصل، الثقة أزمة، )1995(احلسني  احملسن عبد زيد .12

فعاليـة برنــامج ارشــادي مقتـرح لتنميــة الثقــة بــالنفس  ،)2009-2008(مسيـة مصــطفى رجـب علــي  .13

 .كلية الرتبية غزة،-ية اجلامعة اإلسالم ماجستري، فلسطني، رسالة ،لدى طالبات الجامعة اإلسالمية بغزة

الخصـــائص الســـيكومترية ألدوات القيـــاس فـــي البحـــوث النفســـية الســـيد حممـــد ابـــو هشـــام حســـن،  .14

 .2006: ، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، مدير املركزspssوالتربوية باستخدام 

 مجلــــة ،العوامــــل المــــؤثرة علــــى مســــتوى الثقــــة بــــالنفس لــــدى المراهــــق المتمــــدرس شــــفيقة داوود، .15

 .2015: ، اجلزائر12العدد  الوادي، خلضر محة الشهيد جامعة ،لدراسات والبحوث االجتماعيةا

 .1987 :الرتبية وزارة مطبعة بغداد، ،4ط ،التربوي نفس علم وآخرون، زوبعي اجلليل عبد .16

 .، القاهرة، مكتبة جزيرة الوردكيف تبني ثقتك بنفسك، )1990(عمرو حسن بدران  .17

، مصـــر، دار 2، طحصـــاء فـــي البحـــوث النفســـية والتربويـــة واالجتماعيـــةاإل، )1970(حممــد الســـيد  .18

 .النهضة العربية

  .، القاهرة، دار املعارف7، طسيكولوجية التدريب والمنافسات، )1992(حممد حسن عالوي  .19

 .337العدد ،الرابطة مجلة، الشخصية بناء أساس بالنفس الثقة ،)1992(املتجلي  عبد رجاء حممد .20

احلميـــد  عبــد حممــد ماجــدة املــنعم، عبــد امحــد احلميــد، عبــد رجــاء امحــد مصــطفى، الــدين صــالح حممــد .21

 .، جامعة الدول العربية، املشروع العريب لصحة االسرةخطوات البحث العلمي ومناهجه، )2010(
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منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل  ،)1999(عقلة مبيضني  حممد عبيدات، حممد أبو نصار، .22

  .دار وائل للطباعة والنشر مان،ع ،2ط ،والتطبيقات

دار : ، القــــاهرة3، طاالختبــــارات والمقــــاييس، )1989(جنــــايت حممــــد عثمــــان، وســــعد عبــــد الرمحــــان  .23

  .الشروق

 لـدى الحركـي -االجتماعي التماسك بمستوى وعالقتها بالنفس الثقة، )2014(هيثم حممد كاظم  .24

 .3 ، العـدد7لـد، االرياضية التربية علوم مجلة، الشباب القدم كرة العبي

  :المالحق

 العبارات دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا

.أجد صعوبة يف التعبري عن شعوري       01 

.أعتمد على نفسي يف حل مشكاليت       02 

.أتصبب عرقا أثناء االجابة عن سؤال أمام الزمالء       03 

.أناقش األخرين جبرأة       04 

.ن األخرينأفضل اجللوس بعيدا ع       05 

 06  .وقدرايت كفاءيت أن أظهر خالله من أستطيع األكادميي جماال األداء ميثل     

.أمتتع بالقدرة على اختيار الكلمات عند التحدث يف موضوع ما       07 

.أعمل جاهدا من أجل حتقيق أهدايف       08 

.أشعر مبغص يف بطين عندما أقابل الغرباء       09 

.دد عند اجنازي ألي عملأتر        10 

.أجتنب مشاركة األخرين يف كثري من النشاطات االجتماعية       11 

.التعليمي مستواي عن بالرضا أشعر       12 

.أتكلم بطالقة عند التحدث مع األخرين       13 

.أحقق أهدايف اليت أحددها       14 

.أهرب من املواقف اليت تتطلب املواجهة       15 

.أخشى الفشل عند القيام بعمل ما       16 

.ال أجد صعوبة يف بناء عالقايت االجتماعية       17 

.أعرتف بأنين لست مميزا مثل العديد من زمالئي       18 
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.أعرب عن رايي بسهولة تامة       19 

.أستطيع الدفاع عن حقوقي       20 

.أحس بضيق التنفس يف األماكن املكتظة       21 

.أواجه املواقف الطارئة بثبات دون تفاعل       22 

.أتصرف حبرية تامة يف خمتلف املواقف دون االكرتاث لألخرين       23 

.يف الدراسة عليها أحصل اليت الدرجات عن بالرضا أشعر       24 

.أعرب عما يدور خباطري دون خجل        25 

.امتلك القدرة على اختاذ القرارات       26 

.ترجتف أطرايف عند التحدث أمام جمموعة أفراد       27 

.ال أتردد يف سؤال عن أي أمر أرغب فيه       28 

.االجتماعية عالقايت تكوين يف صعوبة أجد       29 

.التحدي تتطلب فكرية أنشطة عن أحبث       30 

.تغيب عن ذهين بعض الكلمات أثناء نقاشي مع زمالئي       31 

.ستقبلي بكل ثقةأخطط مل       32 

.تزداد دقات قليب عند مقابلة أناس جدد       33 

.أستطيع الرد على من يسئ إيل       34 

.أحب املشاركة يف الرحالت والنشاطات الرياضية       35 

.أرغب الذي املستوى يف ليس املعريف مستواي أن يؤرقين       36 

.أتكلم بصوت واضح وكلمات معربة       37 

.أحتاج ملساعدة األخرين يف اختاذ قرارايت       38 

.تتغري نربة صويت عند التحدث أمام الناس       39 

.أستطيع الدفاع عن نفسي       40 

.والسالم بالرتحيب األصدقاء أبادر        41 

.واالبتكار اإلبداع تتطلب أكادميية أنشطة يف أشارك       42 

.ث أية مشكلةأناقش األساتذة عند حدو        43 

.ال أمسح لألخرين بالتدخل يف شؤوين       44 
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.أشعر باالرتياح عند التحدث مع األساتذة       45 

.يضايقين انتقاد االخرين يل       46 

.أتصدر التجمعات دون حرج       47 

.والتفوق النجاح لتحقيق الالزمة اهلامة القدرات بعض إىل أفتقر       48 

 

 

 

  :على هذا املقال لإلحالة

تكييف وتقنني مقياس الثقة بالنفس على طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية �«،  )2018(ـ الكاتب، 

   110- 89 .ص. ، ص2018 ديسمرب، 02: ، العدد04: ، الدرواقال.  » والرياضية جامعة البويرة اجلزائر
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