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البنية العاملية لمقياس المهارات الحياتية الرياضية لدى عينة من طالب كلية التربية الرياضية
د .أحمد كمال عبد الوهاب البهنساوي

أستاذ علم النفس المساعد كلية اآلداب جامعة أسيوط

ملخص البحث

هدفت البحث الحالية إلى التعرف على البناء العاملي لمقياس المهارات الحياتية الرياضي ييية )(LSSS
لدى عينة طالب كلية التربية الرياضييية امامعة أسيييوطد مدى كفاءال تييالليتي المقياس لالسييت دا

في البيئية المري ي ي ي ي ي يريية أجرييت البحيث على عينية مووةية م  202م طالب الميامعية اوليية التربيية
ذكراد  50أةثى)د تت ار ح أعميارهم يي  20إلى  26عيا ًميا امتوسي ي ي ي ي ي ي عمر يدر
الريياضي ي ي ي ي ي ييية ً 152
 21 44عيا ًمياد اةحراف ماييار 0 93د لييث أمو ترجمية النسي ي ي ي ي ي ي ية ااتي ي ي ي ي ي ييليية لمقيياس المهيارات

ينداد بعد جمع البياةات م عينة البحث أمو التحليل العاملي
الحياتية الرياضي ي ييية المووةة م ً 47
االسي ي ي ي ييتكشي ي ي ي ييافي لااعاد الثماةية للمقياسد هي العمل المماعي العمل ير ح الفري الوالد)د تحد د
ااهدافد إدارال الو تد المهارات العاطفيةد التوات ي ي ي ي ي ييل البينش ي ي ي ي ي ي ر ي ي ي ي ي يييد المهارات االجتما يةد

القيادالد لل المش ي ي ي ييوالت إت اذ الأ ارراتد أاهرت النتاوا أ العوامل الثماةية مش ي ي ي ييبعة على عامل

الييد ليييث يلج المييك ر الكييام 4 341د بلج التبييا

االرتبيياطي 54 261د كمييا أمو التحأ م

الرييدا البناوي للنموذب ااسييت دا التحليل العاملي التوكيد د أاهرت النتاوا لس ي ماااأة النموذب
للبياةاتد كاةت المؤشرات مأبولةد كما تسم المقياس االردا البناوي التأاربي – التما ز)
الكلميات المفتياليية :التحلييل العياملي االسي ي ي ي ي ي ييتكشي ي ي ي ي ي ييافيد التحلييل العياملي التوكييد د المهيارات الحيياتية

الرياضية

المقدمة ومشكلة البحث

تمثل الافولة المراهأة فترال لياال إيمايية عندما تكو المشاركة الرياضية في أعلى مستوياتها

عاما
في الوا عد يأدر عدد المشاركي في الرياضة المما ية مم تت ار ح أعمارهم يي  6إلى ً 18

ينحو  27مليو ش صد كما تشير اإللراءات ككلك إلى أ لوالي  60مليو ش ص يشارك في

شول م أشوال الرياضة المنظمة في الواليات المتحدال لدها م يينهم لوالي  44مليو ش ص

عنرر
ًا
يشارك في أكثر م شول م أشوال الرياضةد على الرغم م أ هكا يعتبر  -عادال -
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إيماييا في موافحة التمردد فرتة للشباب الكتساب مهارات مفيدال خبرال في الحياالد كما ةمد أ
ً
ممارسة الرياضة مفيدال اشول كبير للمواةب المتعلأة االرحة التي أتبحت مفهومة على ةااا اسع
لدى أغلب ااش اص(McKay et alد Article In PressدP3).

كما تعد الرياض ي يية م يي عوامل أخرى يمو أ تكو مس ي ييئولة ع س ي ييعادال لياال المراهأي

الش ييباب ليس فأ المس يياهمة في ت ييحتهم البدةيةد لك لتحس ييي التنش ييئة االجتما ية (Coakelyد

2011د p310 ; Giulianottiد 2004د) 308د اةهم ر

أ ااةشي يياة الرياضي ييية تسي ييهم اشي ييول

كبير في لل المشي ي ي ي ي ي ييوالت تحسي ي ي ي ي ي ييي ةو يية الحيياال لافراد الممتمعياتد لكلك ف ةنيا يميب أ ةعز

ااةشياة الرياضيية الرسيمية في المدارس المامعات ةشيمع المميع على ممارسية ااةشياة الرياضيية

الالتفية لمميع ااطفال الشباب (Baciu & Baciuد 2015د)80

م خالل تتبع التراث العلمي المهني ةمد أةي خالل الثالثة عأود الماضية ةما اأوال االهتما

االممارسة المهنية في علم النفس الرياضي التابيأي في أ ر با(Wylleman et alد 2009د) 438د

م هكا المنال ةمد أ تحأي النماح في ا ترادةا التنافسي المتغير ااستمرار يمب على الشباب

تاوير فرال م المهارات الحياتية (Gould & Carsonد 2010د 300).د يتم تعريف هك المهارات
الحياتية اأةها المهارات المالوبة للتعامل مع متالبات الحياال اليومية تحدياتها & (Hodge

Danishد 1999د) 60د يعرفها كر ةي

ألي (Cronin & Allenد 2017د) 107اأةها ممموعة

م المهارات السلوكية أ المعرفية أ الش رية أ الكفاءات التي يمو تعلمها تاويرها تألها
مثل العمل المماعي تحد د ااهداف الش رية التواتل القيادال يمو تابي المهارات الحياتية

في جواةب م تلفة م لياال الش ص على سبيل المثال العمل المدرسي الردا ات الرياضةد

د

الا اأ المهارات
دمت منظمة الرحة العالمية) World Health Organization (1999ا تر ً
الحياتية مهمة في إعداد المراهأي للمستأبل ضما تحتهمد لكلك كا م المهمل تاوير هك

المهارات عبر الحياال اليومية

في هكا المضمار تعرف منظمة الرحة العالمية (WHOد) 1999المهارات الحياتية اأةها

الأدرال على السلوك التكيفي اإليمايي الك يم ّو اافراد م التعامل افعالية مع ماالب الحياال اليومية
تحدياتهاد المهارات الحياتية يمو أ تكو جسدية مثل الموا ف أ تكو سلوكيات مثل التواتل
الفعال أ معرفية مثل ات اذ الأرار تنعي(Pan American Health Organizationد 2001).د
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ويسيا م المواةب اإليمايية لتنمية الشباب م خالل
جاةبا ر ً
بهكا تشول تنمية المهارات الحياتية ً
الرياضة التنمية اإليمايية للشباب)Holt et al Positive youth development (PYDد
2012د)99

يشير كل م جوداس جياةوديس؛ تريمي

تريمي (Goudas & Giannoudisد

2008د 530; Tremayne & Tremayneد 2004د) 535إلى جود أدلة تشير إلى أ الكثير

م المهارات المالوبة في الرياضة ايلة للتحويل إلى سيا ات الحياال ااخرى يمو استغاللها في
جواةب متعددال خارب السياا الرياضيد م هك المهارات ةمد لل المشوالتد إدارال الو تد تحد د
ااهدافد التعامل االنماح الفشلد ااداء تحت الضغ

ار متعددال لموافيهاد هك ااد ار تتالب ممموعة
تتالب معظم خدمات الرياضية الترفية أد ًا
م الكفاءات الشي ي ي ري ي يييةد لكلك م المتو ع أ تاوير مؤسي ي يسي ي ييات التعليم العالي تعمل على تاوير
ممموعة اس ي ي ي ي ي ييعة م الكفاءات المهارات م أجل تعزيز ايلية الاالب للتوايف العمل في ممال

الرياض ي ي ي ي ييةد ليث ةمد أ االتماهات الحالية تأترح مواءمة مهارات خريمي الرياض ي ي ي ي يية مع التياجات
فهما شيامالً اللتياجات أتيحاب العمل الرياضييي د م
سيوا العمل للرياضييي يتالب هكا اامر ً
يي هييك المهييارات المهميية لييدى الرييياضي ي ي ي ي ي يييي للحري ي ي ي ي ي ييول على عمييل هو تنمييية المهييارات الحييياتييية

(Tsitskari et alد 2017د)4

للتعرف على مووةييات المهييارات الحييياتييية أمو القيييا يتحليييل المحتوى لتحييد ييد المووةييات

ااس ي ي ي يياس ي ي ي ييية للمهارات الحياتية كاةت هك المهارات هيو العمل المماعيد تحد د ااهدافد إدارال

الو يتد المهيارات العياطفييةد التواتي ي ي ي ي ي ييل البينشي ي ي ي ي ي ي ري ي ي ي ي ي يييد المهيارات االجتميا ييةد القييادالد ليل

المشي ي ي ي ييوالتد ات اذ الأ اررات)د م خالل ما أشي ي ي ي ييار إليي جوةسي ي ي ي ييتو

خر

Johnston et al

(2013د) 397اييأةييي تم تمميع المعلومييات م خالل  34ر يية علمييية اهتمييت اييالتنمييية اإليمييايييية
للشي ي ي ي ي ي يبيياب أمو تحليلهييا أاهرت النتيياوا أ هنيياك ثميياةييية مووةييات رويسي ي ي ي ي ي يييية للمهييارات الحيي اتييية تم

االسيتشيهاد يها في أكثر م  95مرال عبر المنشيورات البحثيةد هك المهارات ال اتية مهمة مرتباة

اممموع يية م النت يياوا اإليم ييايي يية ام ييا في ذل ييك اإلةت يياجي يية النم يياح في مو ييا العم ييل & (Locke

Lathamد 1984د 40; Rubin & Morrealeد 1996د)25

تظهر مشي ي ي ي ي ي ييولية البحيث تتبلور م خالل جود ري ي ي ي ي ي ييور في عيدد المأيا يس التي اهتميت

ايالمهيارات الحيياتيية للريياضي ي ي ي ي ي يييي في البيئية العربيية في المأياييل م خالل البحيث االطال لم يميد
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البالث سييوى أربع د ارسييات اهتمت االمهارات الحياتية الرياضييية لدى الشييباب أ لدى اآلااء الوالد

هي د ارس ي ي ي يية(Danish et alد 2004; Jones & Lavalleeد 2009; Hardcastle et alد

2015; Cronin & Allenد) 2017د هي دراسات تمت في ييئات أجنبية ليست عربيةد لم يعثر

البياليث  -في ليد د االطال  -على اعض اليد ارسي ي ي ي ي ي ييات التي اهتميت اقيياس أ المهيارات الحيياتيية أ
تنميتهيا عنيد ااطفيال أ اعض الفئيات م ذ

الكاتويي

االلتيياجيات ال ياتي ي ي ي ي ي يية مثيلو تي ي ي ي ي ي ييعوبيات التعلم أ

لم تهتم االرياضي ي ي ي يييي كد ارسي ي ي ي يية إي ار يم د خر د  )2015التي اهتمت اقياس المهارات

الحياتية عند الكاتويي د ككلك د ارسي ي ي يية عايد

خر د  )2017كا هدفها إعداد مقياس للمهارات

الحيياتيية للتلمييك ميا بيل التعليم الميامعي بهيكا تعيد هيك اليد ارسي ي ي ي ي ي ييات ليلية غير كيافيية لم تتنيا ل فئية

طالب المامعة م الرياض يييي د مما يمعل البحث الحالية ض يير ريةد ذلك لتوفير أد ات قياس تتس ييم
لاليا
ا ر ي يياوص س ي يييوومترية جيدال لدى الش ي ييباب الرياض ي يييي د كما ةمد أ البيئة العربية ال وجد يها ً

مقياس مناسي ييب اشي ييول شي ييامل لتأييم المهارات الحياتية الرويسي ييية تاويرها لدى الرياضي يييي لكلك كا

هدفنا م ترجمة مقياس المهارات الحياتية للرياضي ي ي يييي )Life Skills Scale for Sport (LSSS
تعريبي للبيئة المريرية هو توفير أداال لسيد الحاجة إلى توفير مقياس للتأييم الشيامل للمهارات الحياتية

الثماةية ااسياسييةد توفير هك ااداال م شيأةي أ يسيمب للبالثي
إذا كا الش ي ي ي ييباب ياور

الممارسيي امزيد م التحأي فيما

في هك المهارات الحياتية م خالل الرياض ي ي ي ييةد لكا تهدف البحث الحالية

للتحأ م مدى تي ي ي يياللية البناء العاملي لمقياس المهارات الحياتية الثماةية لدى عينة م الشي ي ي ي باب

المامعيد لكا يمو يلورال مشي ي ي ييولة البحثد تي ي ي ييياغتتها في التسااااااتل التالي :هد بواد عنال عاملي

لمقياس المهارات الحياتية للرياضيين ومدى صالحيته لدى طالب الجامعة الرياضيين؟
منهج البحث وإارالاتها
منهج البحث

است د البالث في هك البحث المنها الوتفي للتحأ م البناء العاملي لمقياس المهارات

الحياتية الرياضية لدى عينة م الشباب المامعي اولية التربية الرياضيةد اةي ااةسب للدراسة الحالية
للتحأ م مدى تحة التساؤل ال اص االبحث

عينة البحث
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أمو للبالث الحرول على عينة مووةة م

 )202م طالب كلية التربية الرياضية امامعة

أسيوط تم أخك عينة البحث م طالب الفر تي الثالثة الرااعة؛ ليث ت ار لت أعمار عينة البحث م

عاما اةحراف
عاما امتوس عمر در ً 21 44
طالب كلية التربية الرياضية ما يي  20إلى ً 26
عاماد يمو تف عينة البحث خراورها ف جد ل )1
مايار در ً 0 93
جد ل )1

خراوص عينة البحث م طالب كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط
ذكور

المتغيرات
محد اإلقامة
الفرقة الدراسية
اإلامالي

= )202
اإلجمالي

إةاث

ك

%

ك

%

ك

%

ريف

80

39 6

17

84

97

48

حضر

72

35 6

33

16 3

105

52

الثالثة

85

42 1

45

22 3

130

64 4

الرابعة

67

33 2

5

25

72

35 6

152

75 2

50

24 8

202

100

أدوات البحث

 -1مقياس المهارات الحياتية الرياضية )Life Skills Scale for Sport (LSSS
ُّ
أعد المقياس في تورتي ااتلية كر ةي

ألي

(Cronin & Allenد 2017د) 107د

لتاوير المقياس الحالي ارورتي النهاوية في البيئة ااتلية مر اعدال مرالل عبر إجراء أربع دراسات
أمبريقيةد فأد أمو خالل البحث اا لى يلورال المقياس م ليث القيا يتمميع البنود تياغتها فأد
يندا كتايتهاد هي تمثلو المهارات الحياتية الثماةية هي العمل المماعيد تحد د
تم تاوير ً 452
ااهدافد إدارال الو تد المهارات العاطفيةد التواتل البينش ريد المهارات االجتما يةد القيادالد
لل المشوالتد ات اذ الأرار)د بسبب هكا العدد الكبير م البنود تم مراجعة جميع العناتر البنودد
جدا غير الواضحة المعأدال التي تفتأر إلى أهمية
ليث تم إ الة البنود الغامضة للغاية الاويلة ً
ينداد بعد ذلك أمو عرض المقياس الموو
المستهدفي د في النهاية أمو اإلاأاء على عدد ً 270

محوما مم لهم خبرال في إعداد المأا يس في
خبير
يندا في الرورال اا لية على عدد ً 39ا
م ً 270
ً
يندا في الرورال اا لية بل التحويم
يندا يدالً ع ً 270
النهاية تم ال ر ب اأاومة مووةة م ً 144
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في البحيث الثياةيية كيا هيدفهيا تألييل عيدد البنود ليري ي ي ي ي ي ييبب  47ين ًيدا ييدال م  144م خالل
تابي المقياس على عينة م المشي ي يياركي في ااةشي ي يياة الرياضي ي يية يبريااةياد أاهرت ةتاوا التحليل
العياملي التوكييد تشي ي ي ي ي ي ييبع البنود  47على ثمياةيية عواميلد في البحيث الثيالثية أمو اختبيار النموذب
التوكيد على عينة البحث المووةة م  223مشي ي ي ي يياركا رياضي ي ي ي ي ًييا م الشي ي ي ي ييباب البريااةيد تشي ي ي ي ييير
مؤشي ي يرات لسي ي ي الماااأة إلى أ المقياس يعبر ع مالءمة جيدال فًأا للبياةات التي تم جمعها على

يندا النهاوية للمقياس مو عة على ثماةية أاعاد فر يةد هي العمل المماعي العمل ير ح
الي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ً 47
الفري الواليد)  Teamworkيشي ي ي ي ي ي يميل هيكا البعيد سي ي ي ي ي ي ييبعية ينودد هي  1إلى )7د تحيد يد ااهيداف

 Goal settingيشي ي ي ي ي ي يم ي ييل ه ي ييكا البع ي ييد سي ي ي ي ي ي ييبع ي يية ينودد هي  8إلى )14د إدارال الو ي ييت Time
 managementيشي ي ي ي ي ي يمي ييل هي ييكا البعي ييد أربعي يية ينودد هي  15إلى )18د المهي ييارات العي يياطفيي يية
 Emotional skillsيشي ي ييمل هكا البعد ثماةية ينودد هي  19إلى )26د التواتي ي ييل البينش ي ي ي ري ي ييي
 Interpersonal communicationيشييمل هكا البعد خمسيية ينودد هي  27إلى )30د المهارات
االجتم ييا ي يية  Social skillsيشي ي ي ي ي ي يم ييل ه ييكا البع ييد خمس ي ي ي ي ي ي ي يية ينودد هي  31إلى )35د القي ييادال
 Leadershipيش ي ي ي ي ي ييمل هكا البعد ثماةية ينودد هي  36إلى  )43لل المش ي ي ي ي ي ييوالت ات اذ الأرار
 Problem solving and decision makingيشمل هكا البعد ثماةية ينودد هي  44إلى )47د
ياركا رياضي ي ي ي ًيا م الشي ي ي ييباب
في البحث الرااعة أمو تابي المقياس على عينة مووةة م  37مشي ي ي ي ً
البرياياةي مم تت ار ح أعميارهم يي  17و  21عيا ًميا امتوسي ي ي ي ي ي ي  18 96عيا ًميا اةحراف ماييار يدر

 1 25عيا ًمياد أجرييت البحيث اغرض التحأ م ثبيات إعيادال التابي لييث أمو إعيادال التابي على
العينية ةفسي ي ي ي ي ي يهيا اعيد مر ر أسي ي ي ي ي ي ييبوعي د لييث يلغيت معيامالت االرتبياط يي التابيأي اا ل الثياةي
0 93د 0 93د 0 92د 0 87د 0 89د 0 86د 0 93د  )0 82للعميل الممياعي تحيد يد ااهيداف
إدارال الو يت المهيارات العياطفيية التواتي ي ي ي ي ي ييل البينشي ي ي ي ي ي ي ري ي ي ي ي ي ييي المهيارات االجتميا يية القييادال ليل
المشوالت ات اذ الأرار على التوالي
نتائج البحث ومناقشتها
لإلجااة على تسي ي ي يياؤل البحث الك

نص على أةي "هد بواد عنال عاملي واضاااااي لمقياس

المهارات الحياتية الرياضاااية في البياة المةااارية د للتحأ م تي ييحة هكا التسي يياؤل أمو التأكد م
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البناء العاملي للمقياس م خالل إجراء التحليل العاملي االس ي ي ي ي ييتكش ي ي ي ي ييافي للعوامل الثماةية ال ات ي ي ي ي يية
ايالمقيي اسد كيكليك إجراء التحليييل العيياملي التوكيييد للتييأكيد م البنيياء العييامليد بعييد التييأكيد م ينياء
النموذب أمو التأكد م اا ي ال ريياوص السيييوومترية للمقياس االرييورال النهاوية في البيئة المريرية
كاالتساا الداخليد ثبات الفأكر ةباخد إعادال التابي د يمو توضيب ذلك م خالل ما ليو-
أمو إجراء التحليل العاملى لالختبار لموا يني التى تُن إسي يب إلييد تأو فكرال التحليل العاملى

ظهورهاد
على لس ي ي ي ي يياب ُمعامالت ارتباط االختبارد ثُم تحليل هك االرتباطات إلى العوامل التى أدت ل ُ
للتأكد م كفاءال التعيي تم لس يياب اختبار Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
) Adequacy (KMOفأياً لمحيك كيا زر يميب أ تكو القيمية أعلى م  0 50مميا يعاي داللية

على أ االرتبياطيات عمو ًميا في المسي ي ي ي ي ي ييتوى المالوبد م خالل ةتياوا اختبيار  KMOيلغيت قيمتيي
جيدا لري ييالب العينة الحالية لحسي يياب التحليل العامليد م ةالية ثاةية
 )0 874مما يعاي مؤشي ي ًا
ير ً

ياويا عندما تكو دالة
نبغي أ يوو اختبار يرتليت  Bartlett's Test of Sphericityداال إلر ي ي ً
فهي تعني أ المر ي ي ي ي ييفوفة االرتباطية تتوفر على الحد اادةى م العال اتد د يلج مس ي ي ي ي ييتوى داللة
اختبار يرتليت  0 001بهكا فهي مرفوفة مأبولة للتحليل العاملي تيغزالد 2012د )83
د ا البالث احس ي ي ي يياب المر ي ي ي ييفوفة االرتباطية ااعاد المقياس تال إجراء التحليل العاملى

ااريأة المووةات ااسي ي ي ي يياسي ي ي ي ييية  Principle Componentsلهوتلينا  Hotellingمع تد ير ُمتعامد

للمحييا ر ااريأيية الفيياريميياكس  Varimaxلكييا زر Kaiserد الهييدف م إجراء التحليييل العيياملي على
إ
مووةات المقياس الثماةية التحأ م أ المووةات الثماةية تتش ي ي ي ييبع على عامل الد لقياس المهارات
الحياتية الرياضي يييةد ب جراء التحليل العاملي االسي ييتكشي ييافي أمو اسي ييت راب عامل الد مما دل على
أ العواميل الثمياةيية للمقيياس تقيس المهيارات الحيياتيية الريياضي ي ي ي ي ي ييية ليدى عينية البحيث م طالب كليية
التربية الرياضي ييية امامعة أسي يييوطد يمو توضي يييب المري ييفوفة العاملية لااعاد الفر ية كما في جد ل
 )2كما ليو-
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جد ل  )2المرفوفة العاملية بل التد ير المتعامد االفاريموس ااست دا طريأة المووةات ااساسية
لهوتلنا لمقياس المهارات الحياتية الرياضية لدى عينة طالب كلية التربية الرياضية
مووةات المقياس

= )202

العامل اا ل

قيم الشيو

المهارات العاطفية

0 815

0 664

البعد السادس

المهارات االجتما ية

0 774

0 599

البعد اا ل

العمل ير ح الفري الوالد

0 738

البعد الرااع

القيادال

البعد السااع

تحد د ااهداف

البعد الثاةي

البعد الثام

البعد ال امس
البعد الثالث

0 755

لل المشوالت ات اذ الأ اررات
إدارال الو ت

0 594

المكر الكام

التبا

0 795

0 706

التواتل البينش ري

االرتباطي

0 631
0 569
0 544
0 498
0 482

0 694
4 341

0 353

54 261

تضي ي ييب م خالل جد ل  )2أ جميع العوامل الثماةية ال اتي ي يية امقياس المهارات الحياتية
الرياضية تشبعت على عامل الدد د ت ار لت التشبعات يي  0 594إلى  )0 815هي تشبعات
جيدالد د يلغت قيمة المكر الكام  )4 341هي قيمة جيدالد د فس ي ي ي ييرت المر ي ي ي ييفوفة االرتباطية
ةس ييبة  %54 261م المهارات الحياتية الرياض ييية لاالب كلية التربية الرياض يييةد للتحأ م مدى
تي ي ي ي ي ي ييالليية النموذب فًأيا لنظريية النميكجية البنياويية أمو للبياليث التحأ م النموذب البنياوي لمقيياس
المهيارات الحيياتيية الريياضي ي ي ي ي ي ييية م خالل إجراء تحلييل عياملي توكييد د لييث أمو ينياء النموذب فًأيا
لمووةات المقياس ااتلية في البيئة ااجنبية كما هو موضب االشول )1

شول  ) 1التحليل العاملي التوكيد لمقياس المهارات الحياتية الرياضية لدى عينة م طالب كلية التربية الرياضية
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فًأا للنموذب الموضب االشول  )1يمو توضيب مؤشرات لس الماااأة لمقياس للمهارات
الحياتية الرياض ي ي يييةد مدى تااي مؤش ي ي يرات لس ي ي ي الماااأة على النموذب الحالي كما هو موض ي ي ييب
امد ل )3د كما ليو

جد ل  )3مؤشرات لس الماااأة لمقياس للمهارات الحياتية الرياضية لدى عينة م طالب كلية
التربية الرياضية
مؤشرات لس الماااأة

مؤشرات لس الماااأة
للنموذب الحالي

= )202
الأرار

القيم المثالية لمؤشرات لس
الماااأة

قيمة كا تربيع )(CMIN

1635 296

غير مناب

غير دال

درجة الحرية )(DF

984

-

-

)(CMIN/DF

1 662

مناب

ألم 3

مؤشر الماااأة الت از د )(IFI

0 887

غير مناب

 0 90إلى 1

مؤشر المالءمة المأار )(CFI

0 907

مناب

 0 90إلى 1

مؤشر تاكر– لويس )(TLI

0 897

مناب

 0 90إلى 1

مؤشر رمسي )(RMSEA

0 058

مناب

تفر إلى 0 8

مؤشر جودال الماااأة )(GFI

0 901

مناب

 0 90إلى 1

تشير المؤشرات أةي م المفترض أ قيمة كا 2تكو غير دالة لتى يمو

بول النموذبد

غير أ م أهم عيوب هكا المؤشر تأثر احمم العينة المست دمةد فالعينات ذات الحمم الكبير د

جيدا أ ر ًيبا م النموذب المأترحد ككلك د تؤد
تؤد إلى رفض النموذب لتى لو كا
ةموذجا ً
ً
ةسبيا يينها بي ااخرى جاد
العينات تغيرال الحمم إلى بول ةماذب أ ل جودال أ ذات اختالف كبير ً

الربد 2006د 470؛ تيغزالد 2012و )88د لكا فأد ا ترح يول Bollen (1989د) 15است دا

النسبة يي قيمة مربع كا إلى درجات الحرية كمؤشر مشت للمالءمة لحل مشولة تأثر قيمة مربع

كا

احمم العينةد ينبغي أ تأل القيمة ع خمسة لتى تكو مالومةد بحساب قيمة مربع كا

المايارية أ النسبية مع العلم اأ قيمة درجة الحرية يلغت  )984ةمد أةها يلغت  )1 662مما

كبير يدرجة تؤد إلى رفض النموذب لدى عينة البحث
يعني أ التنا ض يي البياةات النموذب ليس ًا
الحاليةد برفة عامة يمو بول النموذب في ضوء الدرجات المتعارف عليي م مؤشرات لس

الماااأة لدى عينة البحث الحالية
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كما يمو االستدالل على الردا البناوي التأاربي – التما ز) م خالل عدال أدلة يوشف

عنها التحليل العاملي التوكيد د ليث ةمد أ تشبعات الفأرات على العوامل ال اتة يها ت ار لت يي
 )0 76 - 0 43مما يمعل هك الفأرات تأع في الحد د المأبولة للردا التأاربيد ليث ةمد أ

مؤشر التشبعات يشير إلى أ القيم تت ار ح يي 0 90 -0 50د تكو التشبعات التي تت ار ح يي 0 50
 0 70تكو مأبولةد أما التي تت ار ح يي  0 90 - 0 70فتكو ممتا الد بهكا فتأع في الحد د المأبولة للنموذب الحالي

أغلب التشبعات

كما يمو االستدالل على تدا التما ز ليث تت ار ح العال ة االرتباطية المتعددال يي العوامل

في النموذب الحالي يي
إذا ت ار لت يي

 )0 91 -0 41تعد القيم مأبولة إذا ت ار لت يي

)0 50- 0 20د ممتا ال

)0 70-0 50د بمراجعة القيم ةمد أ معظم القيم تت ار ح في المستوى الممتا د

مما يفسر استأالل العوامل ع اعضها البعضد كما أمو التحأ م ثبات المقياس ليث أمو

البعدد درجة كل اعد م
لساب ثبات االتساا الداخلي للمقياس على مستوى ارتباط الفأرات يدرجة ُ
اااعاد االدرجة الكلية للمقياس كما أمو لساب ثبات الفأكر ةباخ لااعاد الفر ية للمقياس الدرجة
الكليةد يمو توضيب ثبات االتساا الداخلي م خالل عال ة البنود ااااعاد الفر ية ككلك عال ة

درجات اااعاد االدرجة الكلية للمقياس كما هو موضب امد ل )3

جد ل  )3االتساا الداخلي لمقياس للمهارات الحياتية الرياضية لدى عينة م طالب كلية التربية
الرياضية امامعة أسيوط

البنود

االرتباطات يي البنود

االرتباط يي اااعاد

ااااعاد الفر ية

االدرجة الكلية

1

أتأبل ا ترالات التحسي

2

أساعد في يناء الفري أ الممموعة

**0 651

3

أعمل اشول جيد داخل الفري أ الممموعة

**0 603

4

أ ترح على أعضاء الفري أ الممموعة كيف يمونهم تحسي أداوهم

**0 667

5

عضوا خر في الفري أ الممموعة لتفيك المهمة
أساعد
ً
أغير طريأة أداوي لرالب الفري أ الممموعة

**0 649
**0 669

7

أعمل مع اآلخري لرالب الفري أ الممموعة

**0 684

8

ألدد ااهداف لتى أتمو م التركز في التحسي

9

ألدد ااهداف الرابة

6
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التاوير م اآلخري

= )202

**0 506

التاوير

**0 643
**0 606

**0 736

**0 761

تااع جد ل  )3االتساا الداخلي لمقياس للمهارات الحياتية الرياضية لدى عينة م طالب كلية
التربية الرياضية امامعة أسيوط
البنود

= )202

االرتباطات يي البنود

االرتباط يي اااعاد

ااااعاد الفر ية

االدرجة الكلية

10

أتحأ م التأد ةحو تحأي أهدافي

**0 570

11

أضع أهداًفا ريرال ااجل م أجل تحأي أهداف اعيدال المدى

**0 639

12
14

ملتزما اأهدافي
أكو
ً
ألدد أهداًفا للممارسة التدريب
ألدد أهداف محددال

15

جيدا
أد ر تي ً

17

أتحوم في كيفية است دا

18

ألدد ااهداف لتى است د

19

أعرف كيف أتعامل مع عواطفي

**0 555

20

أفهم أةني أتررف اشول م تلف تما عواطفي

**0 572

21

أاللظ كيف أشعر

**0 552

22

أست د مشاعر للبأاء المحافظة) على تركيز

**0 567

23

أفهم عواطف اآلخري

**0 651

24

أاللظ كيف يشعر اآلخر

**0 625

25

أساعد اآلخري على است دا عواطفهم للحفاظ على تركيزهم

**0 648

26

أساعد اآلخري على التحوم في عواطفهم عندما يحدث شيء سيء

**0 677

27

أتحدث يوضوح مع اآلخري

**0 685

28

أةتبي لما يأولي ش ص ما

**0 783

29

أةتبي إلى لغة جسد ااش اص

**0 775

30

أتواتل اشول جيد مع اآلخري

**0 663

31

أتفاعل مع م تلف اا ضا االجتما ية

**0 696

32

ألافظ على تدا ات لميمة دافئة)

**0 632

33

تبادر اآلخري االمحادثة

**0 732

34

أة رط في أةشاة الممموعة

**0 685

13

16

**0 670
**0 646
**0 601
**0 783

أقيم مأدار الو ت الك أ ضيي في ااةشاة الم تلفة
تي

**0 796
**0 842

تي افعالية

**0 799

35

أساعد اآلخري د

أ يالبوا المساعدال

**0 679

36

أضع معا ير عالية للفري أ الممموعة

**0 663

37

أعرف كيف ألفز اآلخري

**0 655

38

أساعد اآلخري على لل مشاكلهم ااداوية

**0 705
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**0 612

**0 815

**0 671

**0 756

**0 815

تااع جد ل  )3االتساا الداخلي لمقياس للمهارات الحياتية الرياضية لدى عينة م طالب كلية
التربية الرياضية امامعة أسيوط

االرتباطات يي البنود

البنود

ااااعاد الفر ية

39

جيدا لآلخري
أكو
ةموذجا ً
ً
معا
أةظم أعضاء الفري أ الممموعة للعمل ً
أعترف ا ةما ات اآلخري

43

أةظر في اآلراء الفردية اعضاء الفري أ المحموعة

40
41
42
44
45
46
47

= )202

االرتباط يي اااعاد
االدرجة الكلية

**0 699
**0 719
**0 616

أعرف كيفية التأثير على الفري أ الممموعة م خالل اافراد

**0 619

جيدا في المشولة
أفكر ً
أ د أكبر عدد م الحلول الممونة للمشولة

**0 693

**0 680
**0 849

أ ار يي كل لل ممو الختيار أفضل الحلول

**0 693

**0 773
**0 778

أقيم الحلول المأدمة لمشولة ما

تضب م خالل المد ل الساي أ هناك خراوص سيوومترية جيدال لدى المقياس الحالي
ليث يلغت معامالت االتساا الداخلي للبنود ااااعاد الفر ية للمقياس ما يي  0 506إلى 0 849
هي قيم جيدال لالتساا الداخلي للبنودد كما يلغت معامالت االرتباط يي اااعاد الفر ية الدرجة الكلية
للمقياس  0 612إلى  0 815لااعاد الفر يةد هي قيم جميعها يعبر ع ثبات جيد للمقياس مما
مناسبا للبيئة المررية لدى عينة البحث الحالية م طالب المامعة
يمعل المقياس االرورال ااتلية
ً
اولية التربية الرياضيةد يمو توضيب معامالت ثبات الفاكر ةباخ التمزوة النرفية لمقياس المهارات
الحياتية الرياضية لدى عينة طالب كلية التربية الرياضيةد كما في جد ل )4
جد ل  )4ثبات الفاكر ةباخد التمزوة النرفية لمقياس المهارات الحياتية الرياضية لدى عينة
طالب كلية التربية الرياضية

المتغيرات
العمل المماعي العمل ير ح الفري الوالد)
تحد د ااهداف
إدارال الو ت
المهارات العاطفية
التواتل البينش ري
المهارات االجتما ية
القيادال
لل المشوالت ات اذ الأ اررات
الدرجة الكلية للمهارات الحياتية الرياضية
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الفأكر ةباخ
751
737
817
752
703
718
831
778
935

0
0
0
0
0
0
0
0
0

= )202

معامل
االرتباط
675
610
726
686
530
636
699
670
914

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ثبات التمزوة النرفية اعد ترحيب أثر الاول
جتما
سبيرما  -ي ار
806
758
841
814
693
778
823
802
955

0
0
0
0
0
0
0
0
0

806
754
841
814
693
734
816
793
953

0
0
0
0
0
0
0
0
0

يمو منا ش ي يية ةتيمة البحث الحالية في ض ي ييوء الد ارس ي ييات الس ي ييااأة اإلطار النظر للد ارس ي يية

الحاليةد ليث توت ي ييلت البحث الحالية م خالل التحليل العاملي االس ي ييتكش ي ييافي التوكيد إلى جود
يناء عاملي مااي للبناء العاملي للمقياس اات ي ي ي ي ي ييلي ةفس ي ي ي ي ي ييي م خالل القيا ا جراء تحليل عاملي

لمووةات المقيياس الثمياةييةد أاهرت النتياوا أةهيا تتشي ي ي ي ي ي ييبع على ُاعيد الد مميا يعني أةهيا تقيس مفهو
المهارات الحياتية الرياضي ي ي ييية لدى طالب كلية التربية الرياضي ي ي ييية امامعة أسي ي ي يييوط االبيئة المري ي ي يريةد

ةتيمة البحث الحالية تتواء مع ما توتي ي ييلت إليي ةتاوا البحث ااتي ي ييلية للمقياس ليث أكدت جود

العوامل الثماةية للنموذبد مما ؤكد أ المهارات الحياتية الرياضي ي ي ييية هي المووةات ةفسي ي ي ييها في البيئة
المررية هكا ما توتلت إليي البحث ااتليةد دراسة ألي

كر ةي (Cronin & Allenد 2017د

) 111التي أاهرت م خالل إجراء التحليل العاملي االسي ييتكشي ييافي إلى جود ثماةية عواملد ككلك
إلى جود مؤشي ي ي ي يرات لسي ي ي ي ي ماااأة جيدال للمقياس م خالل إجراء التحليل العاملي التوكيد د م

خالل اسييتكمال التأكد م ال ريياوص السيييوومترية م خالل االتسيياا الداخليد إعادال التابي د ةمد

أ البحث الحالية توتيلت إلى جود خرياوص سييوومترية جيدال لمقياس المهارات الحياتية الرياضيية

بهكا يمو االعتماد عليي م النالية البحثية ككلك تحد د المهارات الحياتية الرياضي ي ييية لدى طالب

المامعة

قائمة المرااع

المرااع العربية

 1إي ار يمد فوليت فؤادد رامزد محمودد ت ي ي ييالبد د نا ت ي ي ييالب  )2015ال ر ي ي يياوص الس ي ي يييوومترية
لمقياس المهارات الحياتية لاطفال الكاتويي د مجلة اإلرشااااد النفسااايد مركز اإلرش ي يياد

النفسيد جامعة عي شمسد )43د 479 -461
 2تيغزالد أمحم ييد يو ي ييا

 )2012التحليااد العاااملي اإلسااااااااات شاااااااااااافي والتوكيا دي :مفاااميمهمااا

ومنهجيتهما عتوظيف حزمة  SPSSوليزرل  LISRELاارد و دار المسيرالد

 3جياد الربد هشي ي ي ي ي ي ييا فتحي  )2006البنياء العياملي تكيافؤ القيياس اليد مأيا يس االكتئياب ليدى
المراهأي م طالب المدارس الثاةوية ااسي ي ي ي ي ييت دا التحليل العاملي التوكيد و د ارسي ي ي ي ي يية
مأارةة عبر ثأافية المجلة المةرية للدراسات النفسية)50 16 ،د 484-437
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 عايد د منير مرافىد إي ار يمد محمد الشحاتد عبد الفتاح ألمدد الءد عبد ال ار اد أماةي عماد4
) يناء مقياس المهارات الحياتية للتلميكد المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية2017

35-19 )د30 البدنية والرياضيةد كلية التربية الرياضيةد جامعة المنرورالد

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

المراجع ااجنبية
Baciu، C.، & Baciu، A.، (2015). Quality of life and students` socialization
Through sport. International conference “Education، Reflection،
Development”، ERD 2015، 3-4 July 2015، Cluj-Napoca،
Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences، 209، 78 –
83.
Bollen، K.A (1989) Structural Equation with Latent Variables. New
York: John Wiley.
Coakley، J. (2011) Youth Sports: What Counts as ''Positive
Development?”، Journal of Sport & Social Issues، 35 (3):306324.
Cronin، L. D. & Allen، J. (2017). Development and initial validation of
the Life Skills Scale for Sport. Psychology of Sport and Exercise.
28. 105-119.
Danish، S. J.، Taylor، T.، Hodge، K.، & Heke، I. (2004). Enhancing youth
development through sport. World Leisure Journal، 46، 38-49.
Giulianotti، R. (2004) Human rights، globalization and sentimental
education: The case of sport. Sport in Society (7): 355-369.
Goudas، M.، & Giannoudis، G. (2008). A team-sports-based life-skills
program in a physical education context. Learning and
Instruction، 528-536.
Gould، D.، & Carson، S. (2010). The relationship between perceived
coaching behaviours and developmental benefits of high school
sports participation. Hellenic Journal of Psychology، 7، 298-314.
Hardcastle، S.، Tye، M.، Glassey، R & Hagger، M (2015). Exploring the
perceived effectiveness of a life skills development program for
high-performance athletes، Psychology of Sport and Exercise،
16، 139-149.
Hodge، K.، & Danish، S. (1999). Promoting life skills for adolescent
males through sport. In A. M. Horne، & M. S. Kiselica (Eds.)،
Handbook of counseling boys and adolescent males: A

194

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

practitioner's guide (pp. 55-71). Thousand Oaks، CA: Sage.
http://dx.doi.org/10.4135/9781452220390.n4.
Hodge، K.، Danish، S.، & Martin، J. (2012). Developing a conceptual
framework for life skills interventions. The Counseling
Psychologist، 41(8)، 1125 - 1152.
Holt، N. L.، Sehn، Z. L.، Spence، J. C.، Newton، A. S.، & Ball، G. D.
(2012). Physical education and sport programs at an inner city
school: Exploring possibilities for positive youth development.
Physical Education and Sport Pedagogy، 17(1)، 97-113.
Johnston، J.، Harwood، C.، & Minniti، A. M. (2013). Positive youth
development in swimming: Clarification and consensus of key
psychosocial assets. Journal of Applied Sport Psychology، 25
(4)، 392-411.
Jones، M & Lavallee، D (2009). Exploring the life skills needs of British
adolescent athletes، Psychology of Sport and Exercise، 10، 159–
167.
Kline، R.B (2005) Principles and Practice of Structural Equation
Modeling. Third Edition. Now York: Guilford Press.
Locke، E. A.، & Latham، G. P. (1984). Goal setting: A motivational
technique that works! Englewood Cliffs، NJ: Prentice Hall.
PMCid:PMC1454867.
McKay، C.، Cumming، S.، & Blake، T.، (Article In Press). Youth sport:
Friend or Foe?. Best Practice & Research Clinical
Rheumatology، 1-17.
Pan American Health Organization. (2001). Life skills approach to child
and adolescent healthy human development. Washington، DC:
Pan American Health Organization، Adolescent Health and
Development Unit.
Petterson، D.، Gravesteijn، C & Roest، J. (2016). Strengthening of
parenthood; developing a Life Skills Questionnaire for Dutch
Parents (LSQ-P)، Procedia - Social and Behavioral Sciences،
217، 748 – 758.
Rubin، R. B.، & Morreale، S. P. (1996). Setting expectations for speech
communication and listening. In E. A. Jones (Ed.)، Preparing
competent college graduates: Setting new and higher
expectations for student learning. New directions for higher
education (Vol. 96، pp. 19-29). San Francisco، CA: Jossey-Bass.

195

25. Tremayne، P.، & Tremayne، B. (2004). Children and sport psychology. In
T. Morris، & J. Summers (Eds.)، Sport psychology: Theory،
applications and issues (pp.529-546). Milton، Queensland:
Wiley
26. Tsitskari، E.، Goudas، M.، Tsalouchou، E.، & Michalopoulou، M.، (2017).
Employers’ expectations of the employability skills needed in the
sport and recreation environment، Journal of Hospitality، Leisure،
Sport & Tourism Education، 20، 1–9.
27. World Health Organization. (1999). Partners in life skills education.
Geneva، Switzerland: World Health Organization، Department of
Mental Health.
28. World Health Organization. (1999). Partners in life skills education:
Conclusions for a United Nations inter-agency meeting.
Retrieved from the World Health Organisation.
29. Wylleman، P.، Harwood، C.، Elbe، A.-M.، Reints، A.، & de Caluwé، D.
(2009). A perspective on education and professional development
in applied sport psychology. Psychology of Sport and Exercise،
10، 435–446.

196

