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 مستخلص البحث
 

تخاذ القرار للغواصين والتعرف على العالقـة اإلرتباطيـة بـين سـلوك           إستهدف هذا البحث البناء العاملى لمقياسى سلوك المخاطرة وا 
تخاذ القرار و أبعاده  للغواصين ودراسة التنبؤ بسلوك المخـاطرة وأبعـاده بداللـة إتخـاذ القـرار وأبعـاده للغواصـين والتعـرف المخاطرة و أبعاده وا 

تخاذ القرار للغواصين  .على أثر العالقة بين سلوك المخاطرة وا 

 

ستخدم الباحث المنهج الوصفى بأسلوب الدراسات المسحية لمالئمته لطبيعة البحث ، وتم إختيار عينة الب           حث بالطريقة العمدية وا 
شتملت عينة البحث البحث األساسية على  ممارس لرياضة الغوص من طالب الفرقة الثانية والفرقة الثالثـة بكليـة التربيـة الرياضـية ( 38)وا 

 .ببورسعيد 

( المخــاطرة المحســوبة)وأســفرت النتــائج علــى التوصــل إلــى البنــاء العــاملى لقائمــة عبــارات مقيــاس ســلوك المخــاطرة ثنــائى البعــد           
، والبنـاء العـاملى لقائمـة عبـارات مقيـاس ( سـلوك المخـاطرة للغواصـين)عبارة تمثل البعد العام ( 05)الذى يتضمن عدد ( الدافع للمخاطرة)و

، ( ذ القرار للغواصينإتخا)عبارة تمثل البعد العام ( 05)الذى يتضمن ( قرار فى حالة التأكد) و ( قرار بدون مخاطرة)إتخاذ القرار ذات بعدين 
تخـاذ القـرار وأبعـاده للغواصـين ، حيـث تـم إسـتخالص عـدد  ( 9)وجود عالقـة إرتبـاط مرتفعـة ودالـة إحصـائيًا بـين سـلوك المخـاطرة وأبعـاده وا 

بين سلوك  ، وجود عالقة تنبؤية مرتفعة ودالة إحصائياً ( ٪011)بنسبة مساهمة ( 1110)معامالت إرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
تخاذ القرار وأبعاده للغواصين ، حيث تم إستخالص عدد  ( 1110)معادالت تنبؤية دالة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة ( 9)المخاطرة وأبعاده وا 

تخاذ القـرار وأبعـاده للغواصـين محققـة بـذلك ن( ٪011)بنسبة مساهمة  سـبة ، وجود أثر دال إحصائيًا للعالقة بين سلوك المخاطرة وأبعاده وا 
   (.٪011)مساهمة دالة إحصائيًا إجمالية قدرها 

 .سلوك المخاطرة  ، إتخاذ القرار  ، الغواصين  :الكلمات المفتاحية 
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ABSTRACT 

 

        This research aimed at the factor analysis of a measure of Risk-Taking Behavior, and the 

factor analysis of a measure of Decision-Making for Scuba Divers, identifying the correlation 

between Risk-Taking Behavior and Decision-Making for Scuba Divers, and studying the 

prediction of Risk-Taking Behavior by Decision-Making for Scuba Divers, and identifying the 

effect of the relationship between Risk-Taking Behavior, and Decision-Making for Scuba 

Divers. 

 

          The researcher used the descriptive method by survey method for, and the sample was 

selected randomly, the basic research sample included (38) diving practitioners from the 

second and third year students of the Faculty of Physical Education in Port Said. 

 

         The results showed at the list of two-dimensional scale (rational risk) and (risk 

motivation), that include (25) of phrases, and the list of two-dimensional scale (decision 

without risk) and (decision in case of confirmation), that include (25) of phrases, the presence 

of a high correlation and statistically significant relationship between Risk-Taking Behavior, 

and Decision-Making for Scuba Divers, where number of (9) statistically significant 

correlation coefficients were extracted at the level of significance (0.01), (0.05) with a 

contribution rate of (100%) ,the presence of a high predictive relationship and statistically 

significant between Risk-Taking Behavior, and Decision-Making for Scuba Divers, where a 

number of (9) predictive equation was statistically significant at the level of significance (0. 01) 

(0 . 05) with a contribution rate (100 %), and a statistically significant effect of the 

relationship between Risk-Taking Behavior, and Decision-Making for Scuba Divers, the 

percentage of a statistically significant contribution amounted to (100 %). 
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ــة           يختلــف األفــراد فيمــا بيــنهم فــى إدارتهــم لمواقــف الحيــاة ســواء أكــان منهــا مــا يتعلــق بــالنواحى الماليــة أو األخالقيــة أو التعليمي
تخاذهم لسلوك المخاطرة ، ويتـأثر إدراك األفـراد بـالكثير مـن العوامـل البيئـة الموقفيـة فالمخـاط رة ال أوالصحيه  وبالتالى تختلف درجة ميلهم وا 

من شخصـية قويـة ال تعـرف الخـوف  فالشـخص المخـاطر يمتلـك كفـاءة عاليـة فـى تفكيـره العـام و الخـاص أويسـتطيع التعـرف علـى  تنبع إال
 المواقف المعقدة والتى تحتاج إلى إتخاذ قرارات صعبة ، ولديه إستعداد إلتخاذ سلوك المخاطرة بعكس الذى يعانى من شكوك فى فعالية ذاته

 ( 3، ص 0100مصطفى ، شرف ، . ) 

والميل للفعل أكثر من التأمل عرف على أنه ميزة للتنظيم الناجح ، والميل للفعل مع المجازفة سلوك قيادى مهم وإلحداث تغييـر          
وتعـرف بنائى يجب على القائد المجازفة وأن يرغب فى أداء القرارات الخطيرة وأن يتضمن التقييم أداء المجازفة والميل للفعـل كميـزة للتقيـيم  

 الميزة بأنها الرغبة فى تقديم أفكار وبرامج جديدة تحتاج إلى الشجاعة لجمع مصادر متعددة تقوم على مزيج من التحليل وسرعة البديهه مع
توضيح النسبة المئوية أكثر من تحقيق النجاح مع كل فكرة أو الثقة بالحكم الشخصى والفطرة دون المطالبـة بـدليل قـاطع  وتفضـيل األفعـال 

 ( 038، ص 0105باهى ، شحاته ، فؤاد ، سالم ، . ) السريعة والتقريبية عن األفعال البطيئة والمحكمة 

االهـداف التـى تـرتبط بـبعض المخـاطر الحقيقيـة ، أى تلـك التـى يحتمـل النجـاح فـى تحقيقهـا ولكـن بصـورة غيـر "ولذلك نجد أن          
 (   015، ص 0110عالوى ، ." ) النجاح إلى درجة كبيرة  مؤكدة  هى التى تسهم فى اإلرتقاء بدافعية إنجاز

وســلوك إحتمــال المخــاطرة أساســًا يتنبــأ بــأن الالعبــين ذوى الدافعيــة العاليــة إنمــا يميلــون إلــى إنجــازات رياضــية ومواقــف إنجــاز          
هم يبحثون عن إنجازات ومواقف تنافسـية على العكس من الالعبين منخفضى الدافعية ف( ٪ 51)تنافسية تتحداهم حيث تمثل فرصة الفشل 

تقدم لهم القليل من المخاطرة حيث أن إحتمال النجاح يكون عالى بدرجة كبيرة أو منخفضة إلى حد كبيـر ، وينسـحب مفهـوم سـلوك إحتمـال 
ن أنهـم يسـتطيعوا أن المخاطرة كذلك علـى الالعبـين فـى فئـة دافعيـة تفـادى الفشـل ، حيـث يحتمـل إمـا أن يفضـلوا اللعـب أمـام خصـوم يعرفـو

يهزموهم أو خصوم متميزين فى مهاراتهم وقدراتهم مع توقعهم إلحتماالت الخسارة أمامهم فالخسارة فى هـذا الموقـف وأمـام خصـم متفـوق ال 
 (  000، ص 0995عنان ، . )تهدد تقديرات الذات

مــياًل للمخــاطرة أثنــاء اللعــب بالمقارنــة بــزمالئهم  ويالحــظ فــى المجــال الرياضــى أن هنــاك بعــض الالعبــين يتميــزون بــأنهم أكثــر        
ويقومون بوضع أنفسهم فى مواقف قـد ينـتج عنهـا درجـة كبيـرة مـن إحتمـال اإلصـابة ، وقـد يـرى الـبعض أن مثـل هـؤالء الالعبـين يتميـزون 

ختالفًا واضـحًا عـن المخـاطرة غيـر بالجرأة والشجاعة ومثل هذا المفهوم هو مفهوم خاطئ فى المجال الرياضى ، فالجرأة والشجاعة تختلف إ
اإلسـتعداد أو القابليـة لدصـابة ظـر إليـه علـى أنـه بتسـم بـالتهيؤ أو المحسوبة ، ألن الالعب الـذى يتسـم بسـلوك المخـاطرة غيـر المحسـوبة ين

الرياضـية ، و المهــارة األساسـية التــى ينبغــى إكسـابها لمثــل هــؤالء الالعبـين الــذين يتميــزون بالميـل نحــو المخــاطرة العاليـة أو الشــديدة هــو 
مثـل هـذه المواقـف فـى  إكسابهم كيفية اإلقالل أو اإلمتناع عن وضع انفسهم فى المواقف الخطرة عن طريق زيادة معلوماتهم ومعارفهم عـن

 (  00، 00ب ، ص ص 0110أ ، 0998عالوى ، . ) النشاط الرياضى التخصصى الذى يمارسة الالعب 

ويعتبر إتخاذ القرار هو جوهر عمل المدير الفنى أو الحكم أو المشرف أو الرئيس فى المجال الرياضـى ، ويتخـذ القائـد الرياضـى         
مليـة القرارات المختلفة ، سواء كانت قرارات تتعلق باألهداف أو طريقـة تنفيـذها ، أو التغييـر فـى التنظـيم ، وتهيئـة المنـاخ لقبولهـا ، وتعـد ع

ر هى المحدد األول على قدرة القائد الرياضى على اإلدارة و القيـادة بإعتبـار أن إتخـاذ القـرار هـى العمليـة األساسـية التـى يتوالهـا إتخاذ القرا
  (  001، ص  0101الحكيم ، ) . القائد فى كافة المنظمات و التى من شأنها إحداث التغيير فى المنظمة سواء بالنجاح أو الفشل 
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ن القرارات غير السليمة للمسئولين فى مجال الرعاية من حكام ومدربين وغيرهم تكون ذات تأثير تشـتتى كبيـر علـى كثيـر ولذلك فإ         
 من الرياضيين بل قد تعوق قوة أدائهم ، وتفقدهم القدرة على التركيز فى األوقات الحاسمة مما قـد يكـون لـه تـأثير الصـاعقة أوالكارثـة علـى

ينبغى أن يتعلم الرياضى كيف يتقبل تلك القرارات سواء رضى عنها أم لم يرض ويتم التدريب فـى موقـف مبـاراه حيـث نتيجة المباراه ، ولهذا 
ذا مـا تـم ذلـك  يشجع أحد المسئولين العب معين على حساب العب آخر ، أو يثنى المـدرب علـى العـب معـين ويتجاهـل اآلخـرين عمـدًا ، وا 

 (  053، 050، ص ص 0111باهى ، جاد ، ).رارات والتعليقات وال يبالى بهاذه القبطريقة بارعة تقل حساسية الالعب لمثل ه

تعتبر القرارات بدون مخاطرة ، هـى مجموعـة القـرارات التـى اليترتـب علـى تنفيـذها أيـه مخـاطر أو التـى يمكـن تحمـل نتائجهـا بـدون          
، ومتخذ القرار فى هذه الحالة يكون على درجة عالية من التأكد أواليقين  أعباء أوأضرار تذكر كما أن نتائجها ال تدخل فى مجال اإلحتماالت

، وتعتبـر " فـى حالـة التأكـد" من النتائج نظرًا لمعرفته بالموقف وحاالت الطبيعية المؤثرة عليه وقد يطلق على هذا النـوع مـن القـرارات قـرارات 
ير لحـاالت الطبيعـة علـى النتـائج لـذا يكـون صـاحب القـرار متأكـدًا مـن نتيجـة كـل القرارات فى هذه الحالة أسهل أنواع القرارات لعدم وجود تأث

ج ، ص  0110ب ،  0998أ ،  0998عـالوى ، . ) إستراتيجية وتكون مصفوفة النتائج لها عمود واحد ، أى حالـة طبيعـة واحـدة  فقـط 
003   ) 

بينما القرارات التى تحمل مخاطرة ، وهى مجموعة القرارات التـى تتضـمن نتائجهـا قـدرًا مـن المخـاطرة إلحتمـال حـدوث أخطـاء ناتجـة          
 عن عدم إمكانية التحكم أو السيطرة على المتغيرات أو على حاالت الطبيعة أو على مسارها ويجب التفرقة بين المخاطرة وعدم التيقن أوعدم

نى عدم دقة البيانات و المعلومـات المتاحـة لصـنع القـرار أو ان درجـة اليقينيـة فـى هـذه المعلومـات و البيانـات منخفضـة مثـل التأكد التى تع
البيانات اإلحصائية أو المعلومات المحسوبه عل أساس فرضية يصعب التحقق من نصداقيتها أو تستند على نتـائج تجريبيـة متباينـة ، وقـد 

نية التحكم أو خلل فى اإلتصاالت أو عدم دقة التوقيت ويخضع تحليل المخاطر أسبابها لتقنيـات متعـددة يعرفهـا تنشأ المخاطر من عدم إمكا
المتخصصون كل فى تخصصه ويجب وضع المخاطر ودرجة اإلحتمالية فى وقوعها أثنـاء وضـع القـرار ، وهـذا النـوع مـن القـرارات ربمـا كـان 

مواقف نظرًا ألن إحتمال حدوث حاالت الطبيعة غير معروفة ، وفى هذه الحالة ينبغى إيجـاد مخـرج أكثر أهمية لتكرار حدوثة فى العديد من ال
أكيدة تتعلق بإحتماالت حدوث حاالت الطبيعة وفـى هـذه الحالـة يتطلـب األمـر التوصـل عقبة عدم توافر معلومات كافية أو يساعد على تخطى 

 ( 001م ج ، ص 0110ب ،  0998أ ،  0998عالوى ، ، . ) إلى معيار يساعد على إختيار اإلستراتيجية المناسبة

نطالقــًا مــن العــرض الســابق ، فــإن مشــكلة هــذا البحــث تتحــدد فــى أن الغواصــين قــد يتعرضــوا للضــغوط : تحديــد مشــكلة البحــث  -       وا 
ة لـددراك الخـاطئ المهـدد أثنـاء األداء المرتبطة بالغوص والتى تؤدى دورًا هامًا فى التأثير السلبى على حالة الغواص أثنـاء الغـوص ، نتيجـ

حيـث أن جسـم الغـواص خاضـع  تحت الماء ، فقد يتعرض الغواصين لمواقف صـعبة نتيجـة إلتصـال الغـواص بالبيئـة التحـت مائيـة المتغيـرة 
كـذلك الحـال بشـأن  اء ولتأثيرات قوانيـن الفيزيـاء والتـي ينـتج عنهـا مواقـف مختلفـة تحـت سـطح المـاء بالمقارنـة بالتـأثيرات فـوق سطــح المـ

اإلتصال باألجهزة واألدوات وما ينجم عنها من فشـل أوفقـدان لهـذه األجهـزه ، والحمـل الزائـد للمهـام المكلـف بهـا ، ممـا قـد يسـهم فـى زيـادة 
يحدث أن يسلك  االعباء و الضغوط أثناء األداء تحت الماء و قد ال يستطيع الغواص تحمل هذه الضغوط الواقعه عليه ومواجهتها فعندئذ قد

الغــواص ســلوكًا يتصــف بالمخــاطرة غيــر المحســوبة األمــر الــذى قــد يــؤثر علــى صــواب ودقــة إتخــاذ القــرار ممــا قــد يعــرض حيــاة الغــواص و 
 : المرافقين له للخطر هذا من جهه ، فقد ثبت أن

ات فسـيولوجية والتـي يمكـن أن يكـون لهـا الخوف يتصف بأنه له آثار بعيدة المدى يمكـن أن تكـون قاتـل للغـواص  والخـوف ينـتج تغيـر      
، والغواص الذى يتميز بسلوك المخاطرة ، مـن الممكـن أن يعـرض "نتائج خطيرة ، وربما يكون السبب في معظم حوادث الغوص تحت الماء 

وف ، وبالتـالي يكونـوا أولئك المحيطين به أيًضا للخطر ، و تم مالحظة أن بعض األفـراد أكثـر مـياًل للمخـاوف ممـا يجعلهـم أكثـر عرضـة للخـ
 ( 00، ص  Preez  ،0111." )خطرًا على اآلخرين
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ثبـات الـذات ممـا قـد ينـتج  ومن جهة أخرى فقد يميل الغواص إلى أن يسلك سلوك يتصف بالمخاطرة غيـر المحسـوبة تحـت المـاء للمغـامرة وا 
 :ن ، فقد ثبت أن عن ذلك قرارات قد تكون خاطئة مما قد يتعرض ألخطار المغامرة بدون ضمانات األما

قد يتعرض األنا للتهديد عندما يتعين على الغواص التراجع عن المواقف التى تتجاوز قدراته ،  إذا كان يقوم بنشـاط معـين تحـت المـاء      
، ويتطلـب بسبب ضغط الزمالء أو إلثبات قدرته على القيام بذلك ، فمن المؤكد أن االستسالم يمكـن أن يـؤثر علـى غـروره ويزيـد مـن التـوتر

األمر درجة أكبر من النضج وتقدير الذات لالعتراف بأنه ال يمكنه القيام بمهمة صعبة بداًل من المخـاطرة بحـادث غـوص فـي محاولـة للقيـام 
بذلك ، وتوقع التهكم بسبب الفشل المحتمل يمكن أن يزيد من الضغوط وقد يحدث في العديد من المواقف المختلفة ، بما في ذلك الفشل في 

ناتج االستمتاع بالغوص ، أو اإلنقاذ ، أو إكتساب التحكم والضبط الذاتى ، أوالبقاء الموجه تحت الماء ، نظًرا ألن الضغط اإلضافي اآلخر ال
. عن الـتهكم المتوقـع يمكـن أن يجعـل الفشـل المتنبـأ بـه حقيقًيـا ، لـذلك يجـب أن يـتعلم الغـواص كيفيـة التعامـل مـع التحـدي بإتجـاه إيجـابى 

(Clinchy & Egstrom  ،0993  009، ص  ) 

لـم تتنـاول دراسـة سـلوك  -علـى حـد علـم الباحـث –والحظ الباحث من خالل المسح الذى أجراه للعديد من الدراسـات العلميـة أنهـا          
المزيـد مـن اإلهتمـام  المخاطرة وعالقته بإتخاذ القرار للغواصـين ، حيـث يعتبـر مـن الموضـوعات الحديثـه فـى هـذا المجـال والـذى لـم يصـادف

بالبحث والدراسة من قبل الباحثين ، بل تواترت الدراسات العلمية السابقة على دراسـة سـلوك المخـاطرة مـن منظـور عـام ألنشـطة ورياضـات 
تحتـاج و الجمع بينها ، غير رياضة الغوص من منظورها الخاص والتى ( ، رفع األثقال ، ركوب الدرجات ، الغوص كالقفز بالمظالت)أخرى 

تخـاذ القـرار  إلى المزيد مـن التركيـز واإلهتمـام فـى هـذا النطـاق النفسـى ،  فضـاًل عـن عـدم وجـود أداتـين نفسـيتين لتقيـيم سـلوك المخـاطرة وا 
للغواصين من هذا المنظور الخاص ، لذا قام الباحث بهذه الدراسة للتعرف على أثر العالقة بـين سـلوك المخـاطرة و إتخـاذ القـرار للغواصـين 

هما محاولة إستنباط أداتى تقييم علمية ذات أبعاد تمثال هذان البعدان العام اإلفتراضيين الماثلين وهمـا سـلوك المخـاطرة و إتخـاذ القـرار يسـو 
فى قياس مدى سلوك المخاطرة المحسوبة و القدرة على إتخاذ القرار أثناء االداء تحت الماء بما يحقق القدرة على التنبؤ بمسـتويات سـلوك 

مخاطرة المحسوبة ، األمر الذى ينعكس على صواب ودقة إتخاذ القرار مما يسـاعد علـى تضـاؤل مـن حجـم المخـاطر التـى مـن الممكـن أن ال
 . يدركها الغواص والتى قد تودى بحياته تحت الماء وتحقيقًا لألمان المستقبلى فى رياضة الغوص

 :المصطلحات المستخدمة فى البحث -0
 

هو عبارة عن سلوك إرادى نتائجه السلبية محـددة ومعروفـة مسـبقًا مـن حيـث :  "  Risk –Taking Behavior سلوك المخاطرة  -2/0
إرتباطــه بالفنــاء و العدميــة ، ولكــن النتــائج اإليجابيــة لهــذا الســلوك غيــر محــددة أو معروفــة وقــد يشــترك كثيــر مــن األفــراد فــى أفعــال تتســم 

 (   1، ص 0100مصطفى ، شرف ، ) ." بالمخاطرة لعدم خبرتهم بعواقب األمور 

 

لـذا يمكـن تعريـف "  عملية تعتمد على مجموعة من العناصر المتداخلـة تنتهـى بإتخـاذ القـرار: "  Decision Makingإتخاذ القرار  -0/0
". ) عملية تستهدف إختيار بديل من بين مجموعـة مـن البـدائل بنـاءًا علـى مجموعـة مـن المعـايير لحـل مشـكلة مـا" على أنه ( إتخاذ القرار)

 (.  80، ص  0110باهى ، متولى ، 

ج  0110ب ،  0998أ ،  0998عالوى ، " ) إختيار بين بدائل إليجاد حل لمشكلة أو لمواجهة أو محاولة تغيير حالة "أو يقصد به      
 ( 000، ص 
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 : هدف البحث  - 3 

 .دراسة سلوك المخاطرة و وعالقته بإتخاذ القرار للغواصين

 

 : تساؤالت البحث  - 1
 

 ات معاملى صدق وثبات دال إحصائيًا ؟هل يمكن بناء مقياس سلوك المخاطرة للغواصين ذ -1/0

 هل يمكن بناء مقياس إتخاذ القرار للغواصين ذات معاملى صدق وثبات دال إحصائيًا ؟ -1/0

 هل يمكن التوصل لبناء عاملى لمقياس سلوك المخاطرة للغواصين ؟ -1/3

 ما هى أبعاد سلوك المخاطرة للغواصين ؟ -1/1

 مقياس إتخاذ القرار للغواصين ؟ هل يمكن التوصل لبناء عاملى ل -1/5

 ما هى أبعاد إتخاذ القرار للغواصين ؟ -1/1

 هل توجد عالقة إرتباطية بين سلوك المخاطرة وأبعاده للغواصين ؟ -1/0

 هل توجد عالقة إرتباطية بين إتخاذ القرار وأبعاده للغواصين ؟ -1/8

تخاذ القرار وأبعاده للغواصين ؟هل توجد عالقة إرتباطية بين سلوك المخاطرة وأبعاده  -1/9  وا 

 هل يمكن التنبؤ بسلوك المخاطرة بداللة أبعاده للغواصين ؟ -1/01

 هل يمكن التنبؤ بإتخاذ القرار بداللة أبعاده للغواصين ؟ -1/00

 هل يمكن التنبؤ بسلوك المخاطرة وأبعاده بداللة إتخاذ القرار وأبعاده للغواصين ؟  -1/00

تخاذ القرار وأبعاده للغواصين ؟هل يوجد أثر  -1/03  دال إحصائيًا للعالقة بين سلوك المخاطرة وأبعاده وا 
 

 : الدراسات السابقة  -5
 

، بهـدف التعـرف علـى مكونـات ( دراسـة عامليـة)، دراسة عن سلوك المخاطرة للناشـئين الرياضـيين ( 0109)أجرى حسن  -5/0         
، و مستوى سـلوك المخـاطرة لـدى ناشـئى الرياضـات المختلفـة قيـد الدراسـة ، و مـدى الفـروق بـين البناء العاملى لمقياس سلوك المخاطرة  

سـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفى بإسـتخدام األسـلوب المسـحى  األنشطة المختلفة نحو إستجابتهم على محاور مقيـاس سـلوك المخـاطرة   وا 
العـب والعبـة مـن ناشـئي األنشـطة الرياضـية الفرديـة ( 051)دية وقـد بلغـت و تم اختيار عينة البحث بالطريقة العم لمالئمة لطبيعة البحث
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تبنــى المخــاطرة ، ) وأســفرت النتــائج علــى قبــول أربعــة عوامــل ( الغــوص -ركــوب الــدرجات  -رفــع األثقــال  –القفــز بــالمظالت )ممثلــه فــى 
إحصائية بين ناشئ المظالت ورفع األثقال لصـالح ناشـئ  جود فروق ذات داللة، وو ( إحتمالية المخاطرة ، قبول المخاطرة ، دوافع المخاطرة

جود فروق ذات داللة إحصائية بين ناشئ الدراجات ورفع األثقال لصالح ناشئ الدراجات ، ويوجد فـروق ذات داللـة إحصـائية وو المظالت ، 
ني ويوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بين ناشئ رفع األثقال والغوص لصالح العبي ناشئ الغوص وذلك نحو إستجابتهم علي المحـور الثـا

يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين ناشــئ المظــالت والــدراجات لصــالح ناشــئ  بــين ناشــئ الهــوكي والمظــالت لصــالح ناشــئ المظــالت و
يوجـد فـروق  ت والمظالت ويوجد فروق مع ناشئ رفع األثقال لصالح ناشئ الغوص ويوجد فروق مع ناشـئ الغـوص لصـالح ناشـئ المظـال

يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين ناشئ رفع األثقال والغوص ل و ذات داللة إحصائية بين العبي الدراجات ورفع األثقال لصالح رفع األثقا
يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين ناشئ الهوكي والمظالت لصالح  و لصالح ناشئ رفع األثقال وذلك نحو إستجابتهم علي المحور الرابع

ت كما يوجد فروق مع ناشئ الهـوكي ورفـع األثقـال لصـالح ناشـئ الهـوكي كمـا يوجـد فـروق مـع ناشـئ الغـوص لصـالح ناشـئ ناشئ المظال
يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين ناشئ المظالت والـدراجات لصـالح ناشـئ المظـالت كمـا يوجـد فـروق مـع ناشـئ رفـع األثقـال  و الهوكي

يوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين ناشـئ الـدراجات  و اشئ الغوص لصالح ناشئ المظـالتلصالح ناشئ المظالت كما يوجد فروق مع ن
 ( 0109حسن ، ) .  ورفع األثقال لصالح الدراجات وذلك نحو إستجابتهم للدرجة الكلية

 

، دراسـة عـن بنــاء مقيـاس سـلوك المخـاطرة للرياضـيين ، بهـدف تحديـد مكونــات ( 0100)و شـرف  مصـطفىقـام كـاًل مـن  -5/0         
ستخدمتا الباحثتان المنهج الوصفى بإستخدام األسلوب المسحى لمالئمة لطبيعة البحث البناء العاملى لمقياس سلوك المخاطرة  ،  وشملت وا 

العب والعبة عشوائيًا لحساب المعامالت العلميـة لتقنـين المقيـاس ( 011)ختيار العبًا والعبة من قافزى المظالت تم إ( 081)عينة البحث 
 عبـارة إحـادى البعـد( 30)العبًا والعبة كعينة تطبيق أساسية ، وأسفرت النتائج عن بناء مقياس يتكـون مـن ( 081)المقترح وبذلك يصبح 

الــدرجات تعنــى الدرجــة الكليــة للمقيــاس التــى تعبــر عــن ســلوك لميــزان تقــدير ثالثــى ومجمــوع ( 0،  0،  3)ويعطــى المقيــاس ثــالث درجــات 
، وتشير الدرجة المرتفعة على ( الحد األعلى  –الحد األدنى )درجة ( 93 – 30)المخاطرة للرياضيين وتنحصر درجات مجموع العبارات من 

،  لى أن الفرد لديه سلوك إتخاذ المخاطرة منخفضالمقياس إلى أن الفرد لديه سلوك إتخاذ المخاطرة عالى ، بينما تشير الدرجة المنخفضه إ
، و تـم حسـاب معامـل ألفـا كرونبـاخ بطريقـة التجزئـة النصـفية ( معامـل الثبـات/ معامل الصـدق )وقد تم حساب المعامالت العلمية للمقياس 

مصـطفى ، . ) ول ثبـات المقيـاسوهـى قـيم مرضـية لقبـ( 110318)، ومعامل ألفـا للجـزء الثـانى ( 111915)وجاء معامل ألفا للجزء األول 
 (  0100شرف ، 

 

بنـاء مقيـاس للتعـرف علـى مسـتوى  بهـدف ، دراسة عن بناء مقياس إتخاذ القرار لمدربى السباحة ،( 0105)أجرى خليل   -5/3         
اتخـاذ القــرار لـدى مــدربي السـباحة، اســتخدم الباحـث المــنهج الوصــفي، تـم اختيــار العينـة بالطريقــة الطبقيـة العشــوائية مـن مــدربي الســباحة 

( 5)خـاذ القـرار بلـغ عـدد محـاور مقيـاس ات: مـدربا ، أهـم االستخالصـات( 011)لمستوى الناشئين بمحافظتي القاهرة والجيـزة وبلـغ عـددهم 
، تراوح معامل الثبـات لالسـتمارة مـا ( 1.931-1.511)عبارة ، تراوح معامل الصدق لالستمارة باستخدام االتساق الداخلي ( 31)محاور و

يـة ، الدرجـة الكل" ( درجـة واحـدة"ال أوافـق  -"درجتـان"إلـى حـد مـا  -ثـالث درجـات"أوافـق ) ، ميزان التقدير ثالثـي ( 1.89إلى  1.05)بين 
إستخدام المقياس قيد البحث للتعرف على قـدرة مـدرب السـباحة فـي : درجة ، أهم التوصيات( 31)درجة والدرجة الصغرى ( 010)للمقياس 

رتقـاء اتخاذ القرار ، إستخدام المقياس قيد البحث لتقييم قدرة مدرب السباحة المبتدئ في اتخاذ القرار ، إستخدام مقياس اتخاذ القـرار فـي اال 
 (  0105خليل ، . ) وى مدربي السباحةبمست
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بهــدف  ، دراســة عــن التــدفق النفســى وعالقتــه بتحمــل الغمــوض و المخــاطرة لــدى طالبــات الجامعــة ،( 0105)قــام غريــب  -5/1         
 التحقـق مـنوالمخـاطرة لـدى الطالبـات السـعوديات بالمرحلـة الجامعيـة، كمـا هـدفت إلـى  فحص العالقة بين التدفق النفسي وتحمل الغموض

طالبة مـن طالبـات الكليـة األدبيـة وكليـة ( 001)قوامها  وجود عامل ثنائي القطب بين متغيرات الدراسة الثالث ، وأجريت الدراسة علي عينة
، ومقيـاس الباحثـة :مقياس التدفق النفسي، إعداد)العربية السعودية ، كما تم تطبيق أدوات الدراسة التالية  التربية بجامعة القصيم بالمملكة

الباحثة وانتهـت نتـائج الدراسـة الحاليـة إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة دالـة : الباحثة، ومقياس المخاطرة، إعداد: تحمل الغموض، إعداد
تحكم الثقـة بـالنفس، اإلحسـاس بـال الخبـرة الذاتيـة اإليجابيـة،)درجات أفراد العينة على مقياس التدفق النفسي متمثلة في بعـد  إحصائيا، بين

جـراء التعـديالت ، وضـوح األهـداف التركيـز فـي المهمـة، التـوازن بـين التحـديات والقـدرات ودرجـاتهن علـى بعـض أبعـاد ( في اتخاذ القرارات وا 
( حل المشكالت، المجاالت الفنيـة واإلبداعيـة تحمل الغموض متمثلة في بعد فلسفة الفرد واتجاهاته نحو المواقف الحياتية الغامضة، مقياس

ذات  رتباطية بين باقي أبعاد المقياسين، كمـا أسـفرت نتـائج الدراسـة الحاليـة عـن وجـود عالقـةإ ي حين أظهرت النتائج عدم وجود عالقة، ف
الكليـة لـه ودرجـاتهن علـي مقيـاس المخـاطرة ، وأسـفرت  داللة ارتباطية موجبة بـين درجـات أفـراد العينـة علـى أبعـاد مقيـاس التـدفق والدرجـة

" سـمي " والمخـاطرة  التـدفق النفسـي وتحمـل الغمـوض،" ثنائي القطب يجمع ما بين متغيـرات الدراسـة الـثالث  عن وجود عاملالنتائج أيضا 
 (  0105غريب ، )  .في مقابل الغموض" بالتدفق النفسي والمخاطرة 

ــى ، دراســة عــن فاعليــة برنــامج إرشــادى معرفــى ســلوكى فــى تنميــة ا( 0101)العطــار  أجــرى -5/5          ــدفق النفســى واإلقــدام عل لت
بهـدف تنميـة التـدفق النفسـي واإلقـدام علـي المخـاطرة المحسـوبة لـدى طـالب الجامعـة مـن خـالل المخاطرة المحسوبة لدى طالب الجامعـة ، 

تابعة ، وتكونـت استخدام برنامج إرشادي معرفي سلوكي والتأكد من مدى استمرار فعالية هذا البرنامج على المجموعة التجريبية بعد فترة الم
طالبات من طالب الفرقة األولي شعب التعليم األساسي بكلية التربية بكفر الشيخ من الذين لديهم مستوي منخفض ( 01)عينة الدراسة من 

 مقيـاس اإلقـدام علـي، أو متوسط من التدفق النفسي واإلقدام علي المخـاطرة المحسـوبة وتمثلـت أدوات الدراسـة فـي مقيـاس التـدفق النفسـي
وأسـفرت نتـائج الدراسـة عـن فاعليـة ، استمارة دراسة الحالة لطالب كلية التربية  البرنامج اإلرشـادي المعرفـي السـلوكي، المخاطرة المحسوبة

واسـتمرار فاعليـة ، البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي فـي تنميـة التـدفق النفسـي واإلقـدام علـي المخـاطرة المحسـوبة لـدي طـالب الجامعـة 
مج اإلرشــادي المعرفــي الســلوكي فــي تنميــة التــدفق النفســي واإلقــدام علــي المخــاطرة المحســوبة لــدي المجموعــة التجريبيــة خــالل فتــرة البرنــا

  ( 0100العطار ، )  .المتابعة التي تصل إلى شهر ونصف
  

، دراســة عــن التغييــرات فــي الحــاالت اإلنفعاليــة قبــل و بعــد إتخــاذ المخــاطرة فــي ( 0118)و آخــرون   Bonnet Aقــام   -5/1          
فكرة المخاطرة على عملية معرفيـة تحـدد مسـتوى المخـاطر التـي يتضـمنها نشـاط أو مهمـة خاصـة ، و تـؤدي عمليـة تقيـيم  تهدفالغوص ، 

ر المخاطر هـذه إلـى إسـتجابات إنفعاليـة ، بمـا فـي ذلـك إثـارة القلـق والتغيـرات فـي الحالـة المزاجيـة ، والتـي قـد تلعـب دوًرا مهًمـا فـي المخـاط
بحث هذه الدراسة كيف تكون اإلستجابات اإلنفعالية فـى إدراك مخـاطر اإلصـابة فـى الغـوص أن تسـاهم فـي سـلوك المرتبطة بإتخاذ القرار ، ت

الغواصين ، وباإلضافة إلى الطرق التي يؤثر بها سلوك إتخاذ المخـاطرة أو عـدم إتخـاذ المخـاطرة  علـى الحـاالت اإلنفعاليـة ، وتكونـت عينـة 
، والذين إما كانوا أولم يكونوا قد تعرضـوا لحـادث غـوص سـابق ، تـم ( ر و غير المعرضين للخطرمتخزى المخاط)غواًصا  030الدراسة من 

تقييم الحاالت اإلنفعالية للغواصين مباشرة قبل الغوص ، وكذلك بعد الغوص مباشـرة أشـارت النتـائج إلـى وجـود خبـرات إنفعاليـة ذاتيـة تكـون 
تخاذه ، كما وجد فروق دالة إحصائيًا في التنظيم اإلنفعالى بين الغواصين الذين عادة ما محددة لما إذا كان هناك خطر تم إدراكه وخطر تم إ

 ( Piolat  &Bonnet , Fernandez  ،0118 ) .يخاطرون وأولئك الذين ال يفعلون ذلك
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 واصـين المبتـدئين ،، دراسـة عـن التغييـرات فـي إدراكـات المخـاطر والكفـاءة بـين الغ( 0118)وآخرون  Morgan Cقام   -5/0         
حين ُيظِهر نموذج تجربة المغامرة أن األفراد المنخرطين في اإلستجمام عالي المخاطر ُيظهرون تغييرات في إداراكات المخاطر والكفاءة ، في 

، ال يوجـد بحـث  أن األبحاث السـابقة قـد درسـت التغييـرات فـي اإلدراكـات لألفـراد المنخـرطين فـي الترفيـه قصـير المـدى وذو المخـاطر العاليـة
يفحص أنماط التغيير اإلدراكي من خالل المشاركة الموسـعة فـي أنشـطة الترفيـه ذو المخـاطر  ، وكـان الهـدف مـن هـذه الدراسـة هـو فحـص 

أكمــل المشــاركون والــذين بلــغ عــددهم ( أسـبوعاً  01) التغيـرات فــي المخــاطر المدركــة والكفــاءة المدركـة خــالل دورة الغــوص األساســية لمــدة 
أبعاد تجربة المغامرة في بدايـة ونهايـة الـدورة وكـذلك قبـل وبعـد أول مـرة فـي الغـوص وأول غـوص فـي الميـاه المفتوحـة ، والغـوص ( 550)

األول قبالــة الشــاطئ ، و تــم فحــص التغييــرات فــي المخــاطر المدركــة والكفــاءة المدركــة ، وأشــارت النتــائج إلــى إنخفــاض كبيــر فــي المخــاطر 
على الـرغم مـن . قبل الدورة التدريبية وبعدها وفي معظم الفترات الزمنية( المواقف والقدرات)في كل من عوامل الكفاءة  المدركة وزيادة كبيرة

على مقياس مكون  1،1حوالي )الداللة إحصائية ، إال أن التغييرات في المخاطر والمواقف المدركة قد تكون أقل أهمية من الناحية العملية 
، تـدعم نتـائج هـذه الدراسـة وتؤكـد كـذلك ( نقـاط 01على مقيـاس مـن  0،1)ك ، زادت القدرة المدركة بشكل ملحوظ ، ومع ذل( نقاط 01من 

،  النظريات ، مما يشير إلى المشاركة المتكررة في الترفيه عالي المخاطر يقلل من إدراكات المشاركين للمخاطر ويزيـد مـن إداراكـات الكفـاءة
اســة للقياســات النفســية والبحــوث الخاصــة حــول كيفيــة إرتبــاط التغييــرات فــي إدراكــات المخــاطر والكفــاءة وتتضــمن التوصــيات مزيــًدا مــن الدر 

 ( Stevens & Morgan  ،0118) .بالنتائج في ترفيه المغامرات

 

منظور نظرية إدارة المخاطر ،  –، دراسة عن إتخاذ المخاطرة فى الغوص تحت الماء ( 0111)وآخرون  Miller Gقام   -3/8         
فحصت هذه الدراسة ، من منظور نظرية إدارة المخاطر ، آثار تذكر الموت على الميل إلى المخاطرة فـي الغـوص ، أكمـل جميـع المشـاركين 

ر الـذات و الغـوص المـرتبط بإسـتبيان الكفـاءة الذاتيـة ثـم تعـرض نصـفهم لتحـريض غواص مقياس روزنبرغ لتقـدي( 001)الذين بلغ عددهم 
 بارز في الوفيات والنصف اآلخر لشروط الضبط والتحكم ، كان المتغير التابع التقرير الذاتى عن نوايا إتخاذ المخاطرة في الغوص ، أظهرت

خــاذ المخــاطرة فــي حالــة الغــوص مقابــل حالــة الــتحكم ، ولكــن فقــط بــين النتــائج أن ارتفــاع معــدل الوفيــات أدى إلــى مزيــد مــن اإلســتعداد إلت
نخفــاض الكفــاءة الذاتيـة المرتبطــة بــالغوص باإلضـافة إلــى ذلــك ، أدى ارتفـاع معــدل الوفيــات إلــى  الغواصـين ذوي تقــدير الــذات المـنخفض وا 

تقـدير الـذات المـنخفض الـذين لـديهم كفـاءة الذاتيـة انخفاض الرغبة في إتخاذ المخاطرة في الغوص مقابل حالة التحكم فقط للغواصـين ذوي 
العالية المتبطة بـالغوص ، ومـع ذلـك ، لـم يوجـد آثـار لألشـخاص ذوي تقـدير الـذات العـالى ، وتـم مناقشـة النتـائج فـي ضـوء آليـات التعزيـز 

ــذات للغواصــين وكفــائتهم الذا ــادة تقــدير ال ــى زي  Ari) .تيــة كإســتراتيجية وقائيــةالــذاتي ، والتــي تقــدم نتــائج عمليــة بخصــوص الحاجــة إل

&Miller   ،0111) 

، دراســة عــن الفــروق الشخصــية بــين الهــواه والمــدربين فــى الرياضــات عاليــة ( 0111)وآخــرون  Watson AEأجــرى   -5/9         
مــدرًبا شــاركوا فــي الرياضــات عاليــة الخطــورة مثــل القفــز  01مــن الهــواة و  00هــدفت إلــى دراســة االختالفــات الشخصــية بــين  الخطــورة ،

رجـاًل و  38بالمظالت والتزلج الشراعي والطيران الشراعي والغوص بالمعدات وتسلق الجبال ، مقابـل أولئـك الـذين لـم يشـاركوا وبلـغ عـددهم 
للشخصية المنقح ، إستبيان الصحة العامة ، مقياس الكفاءة الذاتية العام ، ومقياس  Eysenckستخدام استبيان امرأة ، وتم التقييم بإ 08

، حقق المدربون والهواة درجات أعلى في اإلنبساط وأقل في العصبية من غير المشاركين ، ومع ذلـك ، إختلفـوا  A / Bشخصية من النوع 
ســجل الهــواة  درجــات أعلــى بكثيــر فــي الذهانيــة ، و  ب/ مــة ودرجــات الشخصــية مــن النــوع أ عـن بعضــهم الــبعض فــي اســتبيان الصــحة العا

والكفـاءة الذاتيــة  أ كثــر مـن المــدربين وغيــر المشــاركين، فـي الختــام ، تشــير درجـات اإلختبــار هــذه إلــى أن األشـخاص الــذين ينجــذبون إلــى 
ين إنفعاليـًا ، مـع ميـل إلـى إظهـار خصـائص النـوع أ ؛ ومـع ذلـك ، فـإن الرياضات عاليـة الخطـورة يميلـون إلـى أن يكونـوا منطلقـين ومسـتقر 

 ( Pulford &Watson   ،0111) .درجات المدربين على الذهانية والكفاءة الذاتية هي أقرب إلى درجات غير  المشاركين
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 : إجراءات البحث  -1
 

 .المسحية لمالئمته لطبيعة البحث إستخدم الباحث المنهج الوصفى بأسلوب الدراسات : منهج البحث  -1/0

 

 Open Waterغواص المياه المفتوحة )غواص بكلية التربية الرياضية ببورسعيد من الحاصلين علي درجة ( 08: )مجتمع البحث  -1/0

Diver ) من المنظمة اإلحترافية لمدربي الغوصPADI))(0 )  أو ما يعادلها( غـواص نجمـة أولـىOne Star Diver ) مـن اإلتحـاد المصـري
 .على األقل  (0)(CMAS)للغوص واإلنقاذ التابع لدتحاد الدولي لألنشطة التحت مائية 

 

شتملت عينة البحث اإلستطالعية على : عينة البحث   -1/3 ممارس لرياضـة الغـوص مـن طـالب الفرقـة األولـى و ( 11)عينة عشوائية وا 
ممـارس لرياضـة الغـوص مـن طـالب الفرقـة الثانيـة و ( 38)رسعيد و عينـة البحـث األساسـية علـى الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية ببو 

من الممارسين ( 08)على ( األساسية -اإلستطالعية )الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية ببورسعيد وبذلك بلغ حجم عينة البحث مجتمعة 
طالـب ( 38)ة أخرى غير ممارسة لرياضة الغوص من طالب الكلية حيث بلغ قوامها لرياضة الغوص بكلية التربية الرياضية ببورسعيد وعين

، وقام الباحث يتوجيه سؤال إستكشـافى لطـالب الكليـة عـن الممارسـين لرياضـة الغـوص ودورات التأهيـل الحاصـلين عليهـا تمهيـدًا لحصـرهم 
 .راءات الدراستى اإلستطالعية واألساسية و التعرف على مدى رغبة الطالب فى المشاركة فى إج( على حد علم الباحث)

 

 (:األساسية -اإلستطالعية )شروط اختيار عينة البحث  -1/1

 

من طالب الكلية لسهولة تحكم الباحث فى إجراءات المعامالت العلمية من ( األساسية -اإلستطالعية )أن يكون أفراد عينة البحث  -1/1/0
تخاذ القرار للغواصين والتحقق من مدي إعتدالية البيانات فى ضوء قياسات الطول و الوزن و صدق وثبات لبناء مقياسى سلوك المخاطرة و  ا 

 .السن ومستوى الذكاء

 

غواص الميـاه المفتوحـة )ممارسين لرياضة الغوص وحاصلين على درجة ( األساسية -اإلستطالعية )أن يكون أفراد عينة البحث  -1/1/0
Open Water Diver  ) من المنظمة اإلحترافية لمدربي الغوصPADI))(0 )  أو ما يعادلها( غواص نجمـة أولـىOne Star Diver ) مـن

علــى األقــل بمــا يتوافــق مــع طبيعــة عبــارات  (0)(CMAS)اإلتحــاد المصــري للغــوص واإلنقــاذ التــابع لدتحــاد الــدولي لألنشــطة التحــت مائيــة 
 .المقياسان قيد البحث 

يعتبــر عــرض :   (الوســيطى و المكــاني )المبــررات العلميــة إلختيــار الباحــث للمجــال ( يفــىالتقــدير الك) -1/5
محور هام في دراسة الظـاهرة الحاليـة ( الوسيطى و المكانى )الباحث للمبررات العلمية ألسباب إختياره للمجال 

 : للوقوف على األسباب التي دفعته إلى إختياره هذه المجاالت دون غيرها 
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من طالب كليـة التربيـة الرياضـية ببورسـعيد فـي المسـتوى التعليمـي و ( األساسية -اإلستطالعية )جانس غواصي عينة الدراسة ت -1/5/0
الفكري ، حيث لهم منهج نفسي تربوي منظم ضمن المقرر الدراسي بالكلية مما يكون له مردود إيجابي على زيادة درجة الوعي واإلسـتيعاب 

 .   قيد البحث ، و هذا من الممكن عدم توافر هذا القدر من إعتدالية البيانات مع عينات إخرىلمفهوم عبارات المقياسان 

 

المعــامالت العلميــة ) علــى إجــراء الدراســة اإلســتطالعية واألساســية ( األساســية -اإلســتطالعية )موافقــة غواصــي عينــة الدراســة  -1/5/0
تخاذ القرار   .وهذا من الممكن عدم توافره مع عينات أخرى( للغواصينوالقياس لبناء مقياسى سلوك المخاطرة وا 

 

 Open Waterغـواص الميـاه المفتوحـة )تـوافر عـدد مـن الطـالب الممارسـين لرياضـة الغـوص بالكليـة و حاصـلين علـى درجـة  -7/5/3

Diver  ) من المنظمة اإلحترافية لمدربي الغوصPADI))(0 )  أو ما يعادلها( غواص نجمة أولـىOne Star Diver ) مـن اإلتحـاد المصـري
علـى األقـل  ، بمـا يسـمح للباحـث باإلسـتعانة بهـم فـي إجـراءات  (0)(CMAS)للغوص واإلنقاذ التابع لدتحاد الـدولي لألنشـطة التحـت مائيـة 

تخاذ القرار للغواصين) الدراسة اإلستطالعية واألساسية    (. المعامالت العلمية و القياس لبناء مقياسى سلوك المخاطرة وا 

المعـامالت العلميـة والقيـاس )إلستخدامها في إجراءات الدراسة اإلستطالعية واألساسـية ( فصول دراسية )إستخدام منشآت الكلية  -1/5/1
تخاذ القرار للغواصين  (.لبناء مقياسى سلوك المخاطرة وا 

 :توصيف عينة الدراسة اإلستطالعية  -1/1

ممــارس مـن الممارســين لرياضـة الغــوص بكليـة التربيــة الرياضـية ببورســعيد ( 11)بلـغ حجـم عينــة الدراسـة اإلســتطالعية مجتمعـة          
علـى ( One Star Diverغـواص نجمـة أولـي ) أو مـا يعادلهـا (   Open Water Diverغـواص الميـاه المفتوحـة)والحاصلين على درجة 
( 0)مـن حيـث دورات التأهيـل الحاصـلين عليهـا ويوضـح جـدول ( الدراسـة اإلسـتطالعية)ف غواصي عينـة توصي( 0)األقل ، ويوضح جدول 
 ( : عدد سنوات الممارسة لرياضة الغوص) من حيث مستوى الخبرة ( الدراسة اإلستطالعية)توصيف غواصي عينة 

 حاصلين عليها توصيف غواصي عينة الدراسة اإلستطالعية من حيث دورات التأهيل ال( 0)جدول رقم 

 (11=ن)                                                                                                           

توصيف غواصى عينة البحث  م
اإلستطالعية بكلية التربية الرياضية 

 ببورسعيد

 دورات التأهيل الحاصل عليها غواصى عينة الدراسة
 اإلستطالعية 

 المجموع

 (3)نجمة  (0)نجمة  (0)نجمة 
 غواصين 1 غواص0 غواص 0 غواصين 3 الفرقة األولى 0
- - -  - الفرقة الثانية 0
- - -  - الفرقة الثالثة 3
 غواص 31 غواص 0 غواص 03 غواص01 الفرقة الرابعة 1

 غواص11  غواص 0 غواص 05  غواص03 المجموع
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من حيث دورات التأهيل الحاصـلين عليهـا حيـث بلـغ ( اإلستطالعية)، توصيف غواصي عينة الدراسة ( 0)يتضح من الجدول رقم          
من الممارسين لرياضة الغوص بكلية التربية الرياضـية ببورسـعيد والحاصـلين علـى درجـة ( 11)مجتمعة ( الدراسة اإلستطالعية)حجم عينة 

علـى األقـل  ، مقسـمة إلـى ( One Star Diverغـواص نجمـة أولـي ) يعادلهـا  أو مـا(    Open Water Diverغـواص الميـاه المفتوحـة)
غـواص مـن طـالب ( 01)غواصـين مـن طـالب الفرقـة األولـى و( 3)حيـث بلـغ قـوامهم ( غـواص نجمـة أولـى)ممارسين حاصلين علـى درجـة 

غـواص ( 03) الفرقة الرابعة لفرقة األولى و من طالب ا( ة أولىغواص نجم)الفرقة الرابعة وبذلك بلغ حجم الممارسين الحاصلين على درجة 
غـواص مـن طـالب ( 03)غواص من طالب الفرقـة األولـى و ( 0)حيث بلغ قوامهم ( غواص نجمة ثانية)، و ممارسين حاصلين على درجة 

( 05) ة الرابعــة مــن طـالب الفرقــة األولــى و الفرقــ( غـواص نجمــة ثانيــة)الفرقـة الرابعــة وبــذلك بلــغ حجـم الممارســين الحاصــلين علــى درجــة 
غـواص مـن ( 0)غـواص مـن طـالب الفرقـة األولـى و( 0)حيث بلـغ قـوامهم ( غواص نجمة ثالثة)غواص ، و ممارسين حاصلين على درجة 

( 0) مـن طـالب الفرقـة األولـى و الفرقـة الرابعـة ( غواص نجمة ثالثة)طالب الفرقة الرابعة وبذلك بلغ حجم الممارسين الحاصلين على درجة 
 .غواص

عدد سنوات الممارسة ) توصيف غواصي عينة الدراسة اإلستطالعية من حيث مستوى الخبرة ( 0)جدول رقم 
 (الغوص لرياضة 

 (11=ن)                                                                                                         

 

عـدد سـنوات الممارسـة ) مـن حيـث مسـتوى الخبـرة ( اإلسـتطالعية)، توصـيف غواصـي عينـة الدراسـة ( 0)يتضح من الجـدول رقـم          
مــن الممارســين لرياضــة الغــوص بكليــة التربيــة الرياضــية ( 11)مجتمعــة ( الدراســة اإلســتطالعية)حيــث بلــغ حجــم عينــة ( لرياضــة الغــوص

 One Starغـواص نجمـة أولـي ) أو مـا يعادلهـا (    Open Water Diverغـواص الميـاه المفتوحـة)ببورسـعيد والحاصـلين علـى درجـة 

Diver ) غواصـين مـن طـالب الفرقـة األولـى ( 3)حيث بلغ قوامهم ( سنة ) على األقل  ، مقسمة إلى ممارسين من حيث مستوى الممارسة
غواص من طالب الفرقة الرابعة فقط و ممارسـين مـن حيـث ( 09)هم حيث بلغ قوام( سنتان ) فقط و ممارسين من حيث مستوى الممارسة 

 1) غواصين من طالب الفرقة الرابعة فقط و ممارسـين مـن حيـث مسـتوى الممارسـة ( 1)حيث بلغ قوامهم ( سنوات  3) مستوى الممارسة 
ابعة وبذلك بلغ حجم الممارسين من حيث غواص من طالب الفرقة الر ( 0)غواص من طالب الفرقة األولى و ( 0)حيث بلغ قوامهم ( سنوات 

( سـنوات5) الرابعـة مجتمعـة و ممارسـين مـن حيـث مسـتوى الممارسـة غواصـين مـن الفـرقتين األولـى و ( 3)( سنوات 1)مستوى المممارسة 
 .غواص من طالب الفرقة الرابعة فقط ( 0)حيث بلغ قوامهم 

توصيف غواصى عينة البحث  م
بكلية التربية الرياضية اإلستطالعية 

 ببورسعيد

 لغواصى عينة ( عدد سنوات الممارسة لرياضة الغوص) مستوى الخبرة 
 الدراسة اإلستطالعية

 المجموع

 (3) سنتان سنة
 سنوات

(1) 
 سنوات

(5) 
 سنوات

 5-  غواص 0- -  ينغواص 3 الفرقة األولى 1
- - - - - -  الفرقة الثانية 2
- - - - - -  الفرقة الثالثة 3
 35 غواص0 غواص0  غواصين 1 غواص 09-  الفرقة الرابعة 4

 11 غواص 0 غواصين 3 غواصين 1 غواص 09 غواصين 3 المجموع
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 :تجانس غواصى عينة الدراسة اإلستطالعية  -6/0

من الممارسين لرياضة الغوص ( غواص 11)البالغ قوامها ( الدراسة اإلستطالعية) قام الباحث بالتأكد من تجانس غواصي عينة          
، والمتغيـرات ( الطـول و الـوزن و السـن) اإلحصـائي لبيانـات متغيـرات النمـو ( معامـل اإللتـواء)بكلية التربية الرياضـية ببورسـعيد بإسـتخدام 

" لممارسـة ، و الغوصـات السـابقة ، و أقصـى عمـق ، تكـرار أقصـى عمـق ، ودورات التأهيـل الحاصـل عليهـا الغواصـين مستوى ا) الموقفية 
ــاس " ( النجمــة ــدد وأبعــاده بإســتخدام مقي ــذكاء المتع ــر ال ــة" ، و متغي ــددة لالعبــى المســتويات الرياضــية العالي ــذكاءات المتع يوســف ، "  )ال
والـذكاء اللغـوى ( بـين األشـخاص)والـذكاء اإلجتمـاعى ( المكـانى)، و الـذكاء البصـرى ( الجسدى)  الذكاء الحركى) ، ( 0)، مرفق ( م0100

، ( اإليقـاعى)والـذكاء الموسـيقى ( الرياضـى)، والـذكاء المنطقـى ( الـذاتى)، و الذكاء الشخصى ( الخططى) ، والذكاء اإلستراتيجى ( اللفظى)
تجانس ( 1)انس غواصى عينة الدراسة اإلستطالعية فى متغيرات النمو و ويوضح جدول تج( 3)، ويوضح جدول ( البيئى)والذكاء الطبيعى 

تجـانس غواصـى عينـة الدراسـة اإلسـتطالعية فـى متغيـر ( 5)غواصى عينة الدراسة اإلسـتطالعية فـى المتغيـرات الموقفيـة ، ويوضـح جـدول 
 :الذكاءات المتعددة وأبعاده 

اإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء في متغيرات النمو لغواصى المتوسط الحسابي والوسيط و (3)جدول رقم 
 الدراسة اإلستطالعية عينة

 (11=ن)

                                                                                                      

 

السـن )، أن قـيم معامـل اإللتـواء لمتغيـرات النمـو ، قـد تباينـت مـابين أكبـر قيمـة والمتمثلـة فـي متغيـر ( 3) يتضح من الجدول رقم         
، ( 11031-)بداللة معامل إلتـواء قـدره ( الطول للغواصين) وأقل قيمة والمتمثلة في متغير(  01001)بداللة معامل إلتواء قدره ( للغواصين

وهذه الداللة تعكس مدى إعتدالية توزيع البيانات لغواصي عينة الدراسـة ( 3-،  3)+اإللتواء مابين و إنحصرت القيم المحسوبة لمعامالت 
 .اإلستطالعية في متغيرات النمو

            

 

 

 متغيرات م
 النمو

وحدة 
 القياس

 المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف  الوسيط
 المعياري

 معامل 
 اإللتواء

القيمة 
 الحرجة

 مستوي
 التوزيع

 إعتدالي 3± 11031- 01580 009111 008105 سم الطول للغواصين 0
 إعتدالي 3± 11988 91901 00111 001005 كجم الوزن للغواصين 0
 إعتدالي 3± 01001 81311 00111 051105 سنة السن للغواصين 3
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المتوسط الحسابي والوسيط واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء في المتغيرات الموقفية (1)جدول رقم 
 اإلستطالعيةلغواصى  لعينة الدراسة 

 (11=ن)                                                                                                                  

 

تكـرار )، أن قيم معامل اإللتواء للمتغيرات الموقفية ، قد تباينت مابين أكبر قيمة والمتمثلة في متغير ( 1)يتضح من الجدول رقم           
دورات التأهيـل الحاصـل عليهـا الغواصـين ) وأقـل قيمـة والمتمثلـة فـي متغيـر (  01901)بداللـة معامـل إلتـواء قـدره ( أقصى عمق للغواصـين

وهذه الداللة تعكس مدى ( 3-،  3)+، و إنحصرت القيم المحسوبة لمعامالت اإللتواء مابين ( 11855)بداللة معامل إلتواء قدره "( النجمة"
 .متغيرات الموقفيةإعتدالية توزيع البيانات لغواصي عينة الدراسة اإلستطالعية في ال

المتوسط الحسابي والوسيط واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء في متغير الذكاءات المتعددة (5)جدول رقم 
 وأبعاده لغواصي عينة الدراسة اإلستطالعية

 (11=ن)                                                                                                                          

          

 المتغيرات م
 الموقفية

وحدة 
 القياس

 المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف  الوسيط
 المعياري

 معامل 
 اإللتواء

القيمة 
 الحرجة

 مستوي
 التوزيع

 إعتدالي 3± 01111 11818 0111 010511 سنة مستوى الممارسة للغواصين  0
 إعتدالي 3± 01030 001190 31111 311905 عدد الغوصات السابقة للغواصين 0
 إعتدالي 3± 01080 031301 05111 011505 متر أقصى عمق للغواصين 3
 إعتدالي 3± 01901 31090 11111 11105 عدد تكرار أقصى عمق للغواصين 1
 إعتدالي 3± 11855 11598 0111 011051 عدد (النجمة)دورات التأهيل  5

 متغير الذكاءات المتعددة  م
 وأبعاده

وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف  الوسيط
 المعياري

معامل 
 اإللتواء

القيمة 
 الحرجة

 مستوي
 التوزيع

 إعتدالي 3± 11131- 011951 09151 011511 الدرجة (الجسدى) الذكاء الحركى  0
 إعتدالي 3± 11501- 001855 08111 011105 الدرجة (المكانى)الذكاء البصرى  0
 إعتدالي 3± 11181- 01095 13111 131151 الدرجة (بين األشخاص)الذكاء اإلجتماعى  3
 إعتدالي 3± 11808- 01835 15151 101805 الدرجة (اللفظى)الذكاء اللغوى  1
 إعتدالي 3± 11108- 51015 11111 381311 الدرجة (الخططى)الذكاء اإلستراتيجى  5
 إعتدالي 3± 11501- 11019 31111 081811 الدرجة (الذاتى)الذكاء الشخصى  1
 إعتدالي 3± 11880- 11380 31111 081005 الدرجة (الرياضى)الذكاء المنطقى  0
 إعتدالي 3± 11180- 31519 01111 031305 الدرجة (اإليقاعى)الذكاء الموسيقى  8
 إعتدالي 3± 11000- 01500 01111 051351 الدرجة (البيئى)الذكاء الطبيعى  9
 إعتدالي 3± 11185- 501801 135111 100115 الدرجة (للذكاء المتعدد) المجموع  01
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، أن قـيم معامــل اإللتـواء لمتغيــر الــذكاء وأبعـاده ، قــد تباينـت مــابين أكبـر قيمــة والمتمثلـة فــي متغيــر ( 5)يتضـح مــن الجـدول رقــم          
بـين " الـذكاء اإلجتمـاعى ) وأقل قيمة والمتمثلة فـي متغيـر (  11880-)بداللة معامل إلتواء قدره ( للغواصين"  الرياضى" الذكاء المنطقى )

وهـذه ( 3-،  3)+، و إنحصـرت القـيم المحسـوبة لمعـامالت اإللتـواء مـابين ( 11181-)بداللة معامل إلتـواء قـدره ( للغواصين"  األشخاص
 .ر الذكاء وأبعاده الداللة تعكس مدى إعتدالية توزيع البيانات لغواصي عينة الدراسة اإلستطالعية في متغي

 

 :توصيف عينة الدراسة األساسية  -1/8

ــة الدراســة األساســية مجتمعــة           ــة الرياضــية ببورســعيد ( 38)بلــغ حجــم عين ــة التربي ممــارس مــن الممارســين لرياضــة الغــوص بكلي
علـى ( One Star Diverغـواص نجمـة أولـي ) أو مـا يعادلهـا (  Open Water Diverغـواص الميـاه المفتوحـة)والحاصلين علـى درجـة 

توصـيف ( 1)األقل ، بهـدف تطبيـق مقياسـى سـلوك المخـاطرة و إتخـاذ القـرار للغواصـين فـى صـورتهما النهائيـة المسـتقرة ، ويوضـح جـدول 
الدراســة )غواصــي عينــة  توصــيف( 0)مــن حيــث دورات التأهيــل الحاصــلين عليهــا ويوضــح جــدول ( الدراســة األساســية )غواصــي عينــة 

 ( : عدد سنوات الممارسة لرياضة الغوص) من حيث مستوى الخبرة ( األساسية

  الحاصلين عليها من حيث دورات التأهيل األساسيةتوصيف غواصي عينة الدراسة ( 6) رقم جدول

 (11=ن)                                                                                                           

 

مـن حيـث دورات التأهيـل الحاصـلين عليهـا حيـث بلـغ ( األساسـية) الدراسـة ، توصيف غواصـي عينـة ( 1)يتضح من الجدول رقم          
مـن الممارسـين لرياضـة الغـوص بكليـة التربيـة الرياضـية ببورسـعيد والحاصـلين علـى درجـة ( 38)مجتمعـة ( الدراسـة األساسـية)حجم عينة 

علـى األقـل  ، مقسـمة إلـى ( One Star Diverغـواص نجمـة أولـي ) أو مـا يعادلهـا (    Open Water Diverغـواص الميـاه المفتوحـة)
غـواص مـن طـالب ( 00)غواصـين مـن طـالب الفرقـة الثانيـة و( 9)حيـث بلـغ قـوامهم ( غـواص نجمـة أولـى)ممارسين حاصلين علـى درجـة 

غواص ( 01) لثة من طالب الفرقة الثانية و الفرقة الثا( غواص نجمة أولى)الفرقة الثالثة وبذلك بلغ حجم الممارسين الحاصلين على درجة 
غواصـين مـن ( 01)غواصـين مـن طـالب الفرقـة الثانيـة و ( 1)حيـث بلـغ قـوامهم ( غـواص نجمـة ثانيـة)، و ممارسين حاصلين على درجـة 

( 01) من طالب الفرقـة الثانيـة و الفرقةالثالثـة ( غواص نجمة ثانية)طالب الفرقة الثالثة وبذلك بلغ حجم الممارسين الحاصلين على درجة 
 .غواص من طالب الفرقة الثالثة فقط( 0)حيث بلغ قوامهم ( غواص نجمة ثالثة)، و ممارسين حاصلين على درجة  غواص

 

توصيف غواصى عينة البحث  م
 األساسية بكلية التربية 
 الرياضية ببورسعيد

 دورات التأهيل الحاصل عليها غواصى عينة الدراسة
 األساسية

 المجموع

 (3)نجمة  (0)نجمة  (0)نجمة 
- - - -  الفرقة األولى 0
 غواص05-  غواصين1 غواصين 9 الفرقة الثانية 0
 غواص03 غواص0 غواصين01 غواص 00 الفرقة الثالثة 3
- -  --  الفرقة الرابعة 1

 غواص38 غواص0 غواص01 غواص01 المجموع
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عدد سنوات الممارسة ) توصيف غواصي عينة البحث األساسية من حيث مستوى الخبرة ( 0)جدول رقم 
 (لرياضة الغوص

 (11=ن)                                                                                                           

 

عدد سنوات الممارسـة لرياضـة ) من حيث مستوى الخبرة ( البحث األساسية)، توصيف غواصي عينة ( 0)يتضح من الجدول رقم          
ــة ( الغــوص ــغ حجــم عين ــة التربيــة الرياضــية ببورســعيد ( 38)مجتمعــة ( البحــث األساســية)حيــث بل مــن الممارســين لرياضــة الغــوص بكلي

علـى ( One Star Diverغـواص نجمـة أولـي ) أو مـا يعادلهـا (    Open Water Diverاه المفتوحةغواص المي)والحاصلين على درجة 
غواصين ( 1)غواصين من طالب الفرقة الثانية و ( 8)حيث بلغ قوامهم ( سنة ) األقل  ، مقسمة إلى ممارسين من حيث مستوى الممارسة 

( 00) مـن طـالب الفرقـة الثانيـة و الفرقـة الثالثـة ( سـنة ) مستوى الممارسـة من طالب الفرقة الثالثة وبذلك بلغ حجم الممارسين من حيث 
غواصـين مـن ( 8)غواصـين مـن طـالب الفرقـة الثانيـة و ( 3)حيث بلـغ قـوامهم ( سنتان ) غواص ، وممارسين من حيث مستوى الممارسة 

( 00)مـن طـالب الفرقـة الثانيـة و الفرقـة الثالثـة ( سـنتان ) طالب الفرقـة الثالثـة وبـذلك بلـغ حجـم الممارسـين مـن حيـث مسـتوى الممارسـة 
غواصين من ( 5)غواصين من طالب الفرقة الثانية و ( 3)حيث بلغ قوامهم ( سنوات  3) غواص ، وممارسين من حيث مستوى الممارسة 

( 8)انيـة و الفرقــة الثالثــة مــن طـالب الفرقــة الث( سـنوات 3)طـالب الفرقــة الثالثـة وبــذلك بلـغ حجــم الممارسـين مــن حيــث مسـتوى الممارســة 
غواصين من طالب الفرقة الثالثـة فقـط وممارسـين مـن ( 1)حيث بلغ قوامهم ( سنوات 1) غواصين  وممارسين من حيث مستوى الممارسة 

غواصـين مـن طـالب الفرقـة الثالثـة ( 0)غواصـين مـن طـالب الفرقـة الثانيـة و( 0)حيـث بلـغ قـوامهم ( سـنوات  5) حيث مسـتوى الممارسـة 
 .  غواصين( 3)من طالب الفرقة الثانية و الفرقة الثالثة ( سنوات 5)وبذلك بلغ حجم الممارسين من حيث مستوى الممارسة 

 

 :تجانس غواصى عينة الدراسة األساسية  -1/9

مـن الممارسـين لرياضـة الغـوص ( غـواص 38)البـالغ قوامهـا ( الدراسـة األساسـية) قام الباحث بالتأكد من تجـانس غواصـي عينـة          
، والمتغيــرات ( الطــول و الــوزن والســن) اإلحصــائي لبيانــات متغيــرات النمــو ( معامــل اإللتــواء)بكليــة التربيــة الرياضــية ببورســعيد بإســتخدام 

" توى الممارسـة ، و الغوصـات السـابقة ، و أقصـى عمـق ، تكـرار أقصـى عمـق ، ودورات التأهيـل الحاصـل عليهـا الغواصـين مس) الموقفية 
( م0100يوسف ، "  )، و متغير الذكاء المتعدد وأبعاده بإستخدام مقياس الذكاءات المتعددة لالعبى المستويات الرياضية العالية" ( النجمة

، و الــذكاء اللغـــوى ( بــين األشــخاص)، الــذكاء اإلجتمــاعى ( المكــانى)، و الــذكاء البصــرى ( الجســدى) ركــى الــذكاء الح) ، ( 0)، مرفــق 

توصيف غواصى عينة البحث األساسية  م
 بكلية التربية الرياضية ببورسعيد

 لغواصى عينة ( عدد سنوات الممارسة لرياضة الغوص) مستوى الخبرة 
 البحث األساسية

 المجموع

 (3) سنتان سنة
 سنوات

(1) 
 سنوات

(5) 
 سنوات

- - - - - -  الفرقة األولى 0
 غواص05 غواصين0-  غواصين3 غواصين3 غواصين8 الفرقة الثانية 0
 غواص03 غواصين0 غواصين1 غواصين5 غواصين8 غواصين1 الفرقة الثالثة 3
- - - -  --  الفرقة الرابعة 1

 غواص38 غواصين3 غواصين1 غواصين8 غواص00 غواص00 المجموع
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( اإليقاعى)الذكاء الموسيقى ، و ( الرياضى)و الذكاء المنطقى  ،( الذاتى)، و الذكاء الشخصى ( الخططى) ، و الذكاء اإلستراتيجى ( اللفظى)
( 9)تجــانس غواصــى عينــة الدراســة األساســية فــى متغيــرات النمــو و ويوضــح جــدول ( 8)ح جــدول ، ويوضــ(  البيئــى)، و الــذكاء الطبيعــى 

تجـانس غواصـى عينـة الدراسـة األساسـية فـى متغيـر ( 01)تجانس غواصى عينة الدراسة األساسية فى المتغيرات الموقفية  ويوضح جدول 
 :الذكاءات المتعددة وأبعاده 

يط واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء في متغيرات النمو لغواصى عينة  الدراسة المتوسط الحسابي والوس(8)جدول رقم 
 األساسية

 (38=ن)                                                                                                             

 

الســن )، أن قــيم معامــل اإللتــواء لمتغيــرات النمــو ، تباينــت مــابين أكبــر قيمــة والمتمثلــة فــي متغيــر ( 8)الجــدول رقــم يتضــح مــن          
، و ( 11039-)بداللة معامل إلتواء قدره ( الوزن للغواصين) وأقل قيمة والمتمثلة في متغير( 01159)بداللة معامل إلتواء قدره ( للغواصين

وهــذه الداللــة تعكــس مــدى إعتداليــة توزيــع البيانــات لغواصــي عينــة ( 3-،  3)+لمعــامالت اإللتــواء مــابين  لقــد إنحصــرت القــيم المحســوبة
 .الدراسة األساسية في متغيرات النمو

المتوسط الحسابي والوسيط واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء في المتغيرات الموقفية لغواصى عينة الدراسة (9)جدول رقم 
 األساسية

 (38= ن)                                                                                                                 

 

تكرار أقصـى )، أن قيم معامل اإللتواء لمتغيرات النمو ، تباينت مابين أكبر قيمة والمتمثلة في متغير ( 9)يتضح من الجدول رقم           
بداللـة معامـل إلتـواء ( الغوصـات السـابقة للغواصـين) وأقل قيمة والمتمثلة في متغير (  01819)بداللة معامل إلتواء قدره ( عمق للغواصين

 متغيرات م
 النمو

وحدة 
 القياس

 المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف  الوسيط
 المعياري

 معامل 
 اإللتواء

القيمة 
 الحرجة

 مستوي
 التوزيع

 إعتدالي 3± 11519- 51953 001111 0051103 سم الطول للغواصين 0
 إعتدالي 3± 11039 91100 01111 001305 كجم الوزن للغواصين 0
 إعتدالي 3± 01159 01500 00111 001310 سنة السن للغواصين 3

 المتغيرات م
 الموقفية

وحدة 
 القياس

 المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف  الوسيط
 المعياري

 معامل 
 اإللتواء

القيمة 
 الحرجة

 مستوي
 التوزيع

 إعتدالي 3± 11109 01050 0111 01310 سنة مستوى الممارسة للغواصين  0
 إعتدالي 3± 11105 001501 05111 081891 عدد الغوصات السابقة للغواصين 0
 إعتدالي 3± 11919 011303 00111 011101 متر أقصى عمق للغواصين 3
 إعتدالي 3± 01819 31509 3111 11031 عدد تكرار أقصى عمق للغواصين 1
 إعتدالي 3± 11103 11113 0111 015013 عدد (النجمة)دورات التأهيل  5
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وهــذه الداللــة تعكــس مــدى إعتداليــة توزيــع البيانــات ( 3-،  3)+، و إنحصــرت القــيم المحســوبة لمعــامالت اإللتــواء مــابين ( 11105)قــدره 
 .لغواصي عينة الدراسة األساسية في المتغيرات الموقفية

 المتوسط الحسابي والوسيط واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء في متغيرالذكاءات المتعددة وأبعاده (01)جدول رقم 

 لغواصي عينة الدراسة األساسية       

 (38= ن)                                                                                                                                          

        

، أن قيم معامـل اإللتـواء لمتغيـر الـذكاء وأبعـاده ، قـد تباينـت مـابين أكبـر قيمـة والمتمثلـة فـي متغيـر ( 01)يتضح من الجدول رقم          
" الــذكاء البصــرى ) وأقــل قيمــة والمتمثلــة فــي متغيــر (  11111-)بداللــة معامــل إلتــواء قــدره ( للغواصــين"  الخططــى" الــذكاء اإلســتراتيجى )

وهـذه ( 3-،  3)+، و لقد إنحصرت القـيم المحسـوبة لمعـامالت اإللتـواء مـابين ( 11118-)بداللة معامل إلتواء قدره ( للغواصين"  المكانى
 . اء وأبعادهالداللة تعكس مدى إعتدالية توزيع البيانات لغواصي عينة الدراسة األساسية في متغير الذك

 : أدوات جمع البيانات  -1/01
 

 -في حدود علم الباحث –فى ضوء القراءات النظرية و المسح المرجعي للمراجع العلمية المتخصصة في مجال موضوع البحث          
 :والدراسات السابقة المرتبطة ، تم إجراء ما يلي

 

، للتحقــق مــن مــدي تجــانس غواصــى عينــة الدراســة اإلســتطالعية واألساســية فــى ( الســن ، الطــول ، الــوزن: ) متغيــرات النمــو -1/01/0
 . متغيرات النمو

 

 متغير الذكاءات المتعددة  م
 وأبعاده

وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف  الوسيط
 المعياري

معامل 
 اإللتواء

القيمة 
 الحرجة

 مستوي
 التوزيع

 إعتدالي 3± 11135- 001511 011111 011111 الدرجة (الجسدى) الذكاء الحركى  0
 إعتدالي 3± 11118- 001101 031111 031511 الدرجة (المكانى)الذكاء البصرى  0
 إعتدالي 3± 11110- 011150 011111 111900 الدرجة (بين األشخاص)الذكاء اإلجتماعى  3
 إعتدالي 3± 11599- 011003 131511 101903 الدرجة (اللفظى)الذكاء اللغوى  1
 إعتدالي 3± 11111- 11505 381511 301111 الدرجة (الخططى)الذكاء اإلستراتيجى  5
 إعتدالي 3± 11100- 11108 311111 091089 الدرجة (الذاتى)الذكاء الشخصى  1
 إعتدالي 3± 11111 11190 001111 081030 الدرجة (الرياضى)الذكاء المنطقى  0
 إعتدالي 3± 11159- 31891 031511 031001 الدرجة (اإليقاعى)الذكاء الموسيقى  8
 إعتدالي 3± 11191- 01011 051511 011101 الدرجة (البيئى)الطبيعى الذكاء  9
 إعتدالي 3± 11301- 111988 105111 100155 الدرجة (للذكاء المتعدد) المجموع  01
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(. إبــراهيم علــى إبــراهيم يوســف)بإســتخدام مقيــاس الــذكاءات المتعــددة لالعبــى المســتويات الرياضــية العاليــة لــــ : قيــاس الــذكاء  -1/01/0
 .، للتحقق من مدي تجانس غواصى عينة الدراسة اإلستطالعية و األساسية فى متغيرات الذكاء( 0)مرفق ( م0100،  يوسف)

 

، للتطبيـق علـى غواصـى عينـة ( إعداد وتصـميم الباحـث )بإستخدام مقياس سلوك المخاطرة للغواصين : قياس سلوك المخاطرة  -1/01/3
 (3)مرفق . الدراسة األساسية

   

، للتطبيـق علـى غواصـى عينـة الدراسـة ( إعداد وتصميم الباحث )بإستخدام مقياس إتخاذ القرار للغواصين : قياس إتخاذ القرار  -1/01/1
 (5)مرفق . األساسية

 :الدراسة االستطالعية -1/00

 01/3/0109افـق وحتـى يـوم األحـد المو  3/3/0109قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية في الفترة من يوم األحـد الموافـق 
وحتــى يـوم الثالثــاء  03/3/0109و الفتـرة مــن يـوم األربعــاء الموافـق ( سـلوك المخــاطرة)بهـدف إجــراء المعـامالت العلميــة لعبـارات مقيــاس 

ممــارس مــن الممارســين ( 11)علــى عينــة قوامهــا ( إتخــاذ القــرار)بهــدف إجــراء المعــامالت العلميــة لعبــارات مقيــاس  09/3/0109الموافــق 
غــواص الميــاه )الغــوص مــن طــالب الفرقــة األولــى و الفرقــة الرابعــة بكليــة التربيــة الرياضــية ببورســعيد والحاصــلين علــى درجــة  لرياضــة
جـدول رقـم )على األقل على النحو المبين مـن ( One Star Diverغواص نجمة أولي ) أو ما يعادلها (   Open Water Diverالمفتوحة

معامالت صدق االتساق الداخلي والثبات والتحليل العاملى لعبارات مقياسى سـلوك المخـاطرة و إتخـاذ ، بهدف توضيح ( 0جدول رقم )و ( 0
 .القرار للغواصين والتعرف على مدى مناسبتهما لطبيعة الغواصين

 

 :بناء مقياس سلوك المخاطرة للغواصين ، وقد إتبع الباحث الخطوات التالية عند بناء المقياس  -1/00
 

 : صياغة عبارات مقياس سلوك المخاطرة للغواصين ( لتقدير الكيفىا)-1/00/0   
 

( سـلوك المخـاطرة للغواصـين)قام الباحث بإجراء المسـح المرجعـى للتعـرف المبـدئى علـى محـاور و أبعـاد الظـاهرة موضـوع الدراسـة          
المقيـاس مرفـق ( مفردات)فادة منها عند صياغة عبارات وكذلك اإلطالع على العديد من المقاييس المرتبطة بالموضوع الماثل ، بهدف اإلست

، فقد راعى الباحث الشروط ( عبارة 051) ، إلى أن بلغ عدد عبارات مقياس سلوك المخاطرة فى صورته المبدئية  (00)و جدول رقم ( 0)
 : التالية عند صياغة عبارات المقياس 

البساطه فى إختيـار  -3العبارة بنوع من اإلستجابه لميزان التقدير المستخدم ، أن ال توحى  -0أن تكون الفقرات فى أسلوب واضح  ،  -0
ال  -0، ( أنـا ، نحـن)ال تبدأ العبـارة بالضـمائر  -1أن تكون مناسبة للهدف المراد قياسه ،  -5، ( ال)ال تبدأ العبارة بالنفي  -1الكلمات ، 

 (010، ص 0100يوسف ، . )عل مضارع سلوكى قابل للمالحظة فى العباراتتبدأ العبارة بف -8، ( هل) تبدأ العبارة بصيغة إستفهام 
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   : ميزان التقدير لعبارات مقياس سلوك المخاطرة للغواصين ( التقدير الكيفى) -1/00/0

ص للتعبيـر وذلك ألنه يعطى مساحة أكبـر إلسـتجابات المفحـو ( Likertطريقة ليكرت )قام الباحث بتطبيق ميزان التقدير الخماسى          
،  0108فاضـل ، . )بدقة عن سلوكه ومشاعره لكل عبارة ، ويساعد الباحثين فى الوصول إلى تقييم أكثـر دقـة للمهـارات التـى يـتم قياسـها 

 (051ص

 

 :صدق االتساق الداخلي لعبارات مقياس سلوك المخاطرة للغواصين( التقدير الكمى) -1/00/3

فى صورته األولية عن طريق ( سلوك المخاطرة للغواصين)لعبارات مقياس ( االتساق الداخلي) قام الباحث بإجراء معامل صدق         
وذلك على عينة ( سلوك المخاطرة للغواصين)بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لعبارات المقياس تمثل بعد ( بيرسون)إيجاد معامل اإلرتباط 
ة الغوص من طالب الفرقة األولى والفرقة الرابعـة بكليـة التربيـة الرياضـية ببورسـعيد ممارس من الممارسين لرياض( 11)إستطالعية قوامها 

علـى ( One Star Diverغـواص نجمـة أولـي ) أو مـا يعادلهـا (  Open Water Diverغـواص الميـاه المفتوحـة)والحاصلين علـى درجـة 
 .(1مرفق ) (00جدول رقم )األقل  على النحو المبين من 

 

 :ثبات عبارات مقياس سلوك المخاطرة للغواصين( التقدير الكمى) -1/00/1 
 

قام الباحث بإجراء ثبات عبارات مقياس سلوك المخاطرة للغواصين فى صورته األولية عن طريق التطبيق األول ثم إعادة التطبيق          
تباط بين التطبيق األول والثانى لعبارات المقيـاس بإسـتخدام مرة أخرى بفارق زمنى قدره أسبوع من تاريخ التطبيق األول ثم إيجاد معامل اإلر 

ممـارس مـن الممارسـين لرياضـة ( 11)لمالئمته لطبيعة البحث وذلك على ذات العينـة اإلسـتطالعية التـى قوامهـا ( بيرسون)معامل اإلرتباط 
 .(1مرفق ) (00جدول رقم )على النحو المبين من الغوص من طالب الفرقة األولى و الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية ببورسعيد ، 

 

، فــي ضــوء المتوســط واالنحــراف المعيــاري ومعامــل اإللتــواء و بعــد إجــراء المعــامالت  (1مرفــق ) (00)ويتضــح مــن الجــدول رقــم          
العلميــة مــن صــدق اإلتســاق الــداخلى وثبــات عبــارات المقيــاس تمثــل بعــد ســلوك المخــاطرة للغواصــين وجــود معــامالت إرتبــاط مرتفعــة ودالــة 

عبارة مظللة ، وبلغ ( 19)لها معامالت إرتباط غير دال إحصائيًا ، حيث بلغ عدد العبارات التى  1115، 1110إحصائيا عند مستوى داللة  
عبارة و فيما يخـص صـدق اإلتسـاق الـداخلى لعبـارات المقيـاس بلـغ عـدد العبـارات ( 80) عدد العبارات التى لها معامل إرتباط دال إحصائيًا 

عبارة ( 0)بارات التى لها معامالت إرتباط سالبة دالة إحصائياً عبارة موجبة ، وعدد الع( 09) التى لها معامالت إرتباط موجبة دالة إحصائيًا 
عبــارة ، وعــدد العبـارات التــى لهــا ( 08( )1110)سـالبة ، وبلــغ عــدد العبـارات التــى لهــا معـامالت إرتبــاط دالــة إحصـائيًا عنــد مســتوى داللـة 

ثبات العبـارات ، بلـغ عـدد العبـارات التـى لهـا معـامالت  عبارات و فيما يخص( 3( )1115)معامالت إرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
عبارة سالبة ، وبلغ عدد ( 0)عبارة موجبة ، وعدد العبارات التى لها معامالت إرتباط سالبة دالة إحصائيًا ( 09)إرتباط موجبة دالة إحصائيًا 

عبـارة ، وعـدد العبـارات التـى لهـا معـامالت إرتبـاط دالـة  (50( )1110)العبارات التى لها معامالت إرتباط دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة 
تســاوي ( 1115)عبــارة ، علمــًا بــأن القيمــة الحرجــة لمعامــل اإلرتبــاط بيرســون عنــد مســتوى ( 01( )1115)إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة 

 (.درجة  11)عند درجة حرية ( 11358)تساوي ( 1110)وعند مستوى ( 11051)
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، فيما يخـص ثبـات المقيـاس ، فـي ضـوء المتوسـط واالنحـراف المعيـاري ومعامـل اإللتـواء  (1مرفق )( 00)ل رقم ويتضح من الجدو         
بين التطبيق األول و التطبيق الثانى للدرجة الكلية إلجابات عينة الدراسة اإلستطالعية على المقيـاس تمثـل بعـد ( بيرسون)ومعامل اإلرتباط 

، و بلـغ معامـل اإلرتبـاط 1110دال إحصائيا عند مستوى داللة  ( 11100)امل إرتباط مرتفع بلغ قدره سلوك المخاطرة للغواصين ، وجود مع
بين التطبيق األول و التطبيق الثانى للمجمـوع الكلـى إلجابـات عينـة الدراسـة اإلسـتطالعية علـى كـل عبـارة مـن عبـارات المقيـاس ( بيرسون)

علمـًا بـأن  1110دال إحصـائيا عنـد مسـتوى داللـة  ( 11901)إرتبـاط مرتفـع بلـغ قـدره  يمثل بعد سلوك المخاطرة للغواصين ، وجـود معامـل
عنـد درجـة ( 11358)تسـاوي ( 1110)، وعنـد مسـتوى ( 11051)تسـاوي ( 1115)القيمة الحرجة لمعامـل اإلرتبـاط بيرسـون عنـد مسـتوى 

 (. درجة  11)حرية 

يخص صدق عبارات المقياس ، فـي ضـوء المتوسـط واالنحـراف المعيـاري ومعامـل ، فيما ( 1مرفق )( 00)ويتضح من الجدول رقم          
و هـذا يـدل علـى مــدى تجـانس إجابـات عينـة الدراسـة اإلسـتطالعية علــى  3±اإللتـواء  أن قـيم معـامالت االلتـواء للعبـارات تنحصــر مـا بـين 

 .ة التوزيع لدرجات اإلجابات على المقياسمما يدل على مدى إعتدالي( سلوك المخاطرة للغواصين )المقياس الذى يمثل بعد 

 

وبذلك إستقرت مبدئيًا قائمة عبارات مقياس سلوك المخاطرة للغواصين بعد إجراءات المعامالت العلمية من صدق اإلتسـاق الـداخلى          
مـن  1115يًا عنـد مسـتوى داللـة غيـر دالـة إحصـائ( عبـارة 19) عبارة دالة إحصائيًا بعـد حـذف و إسـتبعاد ( 80)وثبات العبارت على عدد 

 ( .بيرسون )عبارة للمقياس فى صورته األولية بإستخدام معامل اإلرتباط ( 051)أصل 

  

 factor validity: الصدق العاملى ( التقدير الكمى) -1/00/5 
 

عبارة  ، طبقًا لما أنتهت إليه ( 80)على قام الباحث بإجراء التحليل العاملى بهدف دراسة عبارات المقياس بعد اإلستقرار المبدئى          
، بقصـد إرجاعهـا إلـى أهـم العوامـل  (1مرفـق ) (00)المعامالت العلمية من صدق إتساق داخلى وثبات العبارات سابق البيـان بالجـدول رقـم 

تجمعهـا صـفة رئيسـية واحـدة  بطريقـة علميـة إحصـائية تشـكل أهـم العبـارات التـى( أبعـاد)التى أثرت فيها ، باإلضافة إلى البحث عن عوامـل 
كـذلك إسـتخالص أقـل عـدد ممكـن مـن العوامـل ، و ( للغواصـينسـلوك المخـاطرة )والمقترنه بالظاهرة موضوع الدراسة الممثلـة فـى البعـد العـام 

عبـارة ( 80)عاملى لعـدد والعبارات التى تعبر عن أكبر قدر من التباين بين العبارات األخرى بالمقياس ولذلك قام الباحث بالتحليل ال( األبعاد)
بإسـتخدام درجـات عينـة إسـتطالعية  Kaiserلكـايزر ( varimax)بإستخدام التحليل المتعامـد بطريقـة ( لمقياس سلوك المخاطرة للغواصين)

والحاصـلين ممارس من الممارسين لرياضة الغوص من طالب الفرقة األولى و الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية ببورسعيد ( 11)قوامها 
على األقل ، حيث قـام ( One Star Diverغواص نجمة أولي ) أوما يعادلها ( Open Water Diverغواص المياه المفتوحة)على درجة 

النحـو المبـين مـن عبـارة ، علـى ( 19)الباحث بترتيب العبارات طبقًا ألرقمها األصلية بعـد حـذف العبـارات غيـر دالـة إحصـائيًا البـالغ عـددها 
جـدول رقـم )و الخاص بعرض البيانات اإلحصائية للعوامل قبل وبعد التـدوير المتعامـد لمقيـاس سـلوك المخـاطرة للغواصـينو ( 00رقم جدول )

جـدول رقـم )، و(  Kaiser)لكايزر (  varimax) بطريقة )الخاص بعرض نتائج تشبعات العبارات على العوامل قبل التدوير المتعامد و ( 03
(  Kaiser)لكـايزر ( varimax)بطريقة )تشبعات العبارات على العوامل المقبولة للتفسير بعد التدوير المتعامد  والخاص بعرض نتائج( 01
: 
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المتعامد لمقياس سلوك البيانات اإلحصائية للعوامل قبل و بعد التدوير ( 00) جدول رقم 
 المخاطرة للغواصين

                      (11=ن)                                                                                                    

 (مقبول للتفسير) بعد التدوير     (غير مقبول للتفسير)قبل التدوير  العوامل
 الجذر 
 الكامن 

 نسبة التباين 
 العاملى ٪

النسبة التراكمية للتباين 
 ٪العاملى 

 الجذر 
 الكامن 

 نسبة التباين 
 ٪العاملى 

النسبة التراكمية للتباين 
 ٪العاملى 

 ٪341246 ٪341246 351995 ٪351394 ٪351394 531252 العامل األول
 ٪281244 ٪331553 81933 ٪331383 ٪81583 61339 العامل الثانى 
 ٪541838 ٪91333 41428 ٪341563 ٪31382 31333 العامل الثالث
 ٪331535 ٪41392 61568 ٪621343 ٪31335 31582 العامل الرابع 
 ٪321333 ٪41353 31433 ٪641252 ٪31438 51833 العامل الخامس
 ٪391232 ٪61824 31355 ٪431359 ٪51844 51335 العامل السادس
 ٪631422 ٪31385 31359 ٪431642 ٪51363 21886 العامل السابع
 ٪691323 ٪31455 51854 ٪441854 ٪51363 21365 العامل الثامن 
 ٪451965 ٪31359 51646 ٪851593 ٪21333 21569 العامل التاسع 
 ٪441433 ٪51493 51543 ٪821396 ٪21353 31453 العامل العاشر

 ٪851838 ٪51355 21335 ٪831335 ٪31933 31333 العامل الحادى عشر
 ٪851363 ٪21456 21392 ٪861332 ٪31432 31333 العامل الثانى عشر
 ٪861589 ٪21323 21533 ٪841642 ٪31323 31252 العامل الثالث عشر
 ٪881362 ٪21545 31922 ٪891533 ٪31585 31325 العامل الرابع عشر

 ٪951353 ٪31932 31345 ٪951353 ٪31539 31595 العامل الخامس عشر

     (1151± =  قيمة الداللة اإلحصائية للتشبع )    

و الخاص بالبيانات اإلحصائية للعوامل قبل وبعد التدوير المتعامد ، أن بلغ عدد ( 00)ويتضح من الجدول رقم          
إنحصـرت نسـبة التبـاين وحيث ( العامل الثانى)و ( العامل األول )العوامل المقبولة للتفسير بعد التدوير المتعامد عامالن 

وأقــل قيمــة و المتمثلــة فــى ( ٪ 001001)بنســبة تبــاين بلغــت ( العامــل األول ) العــاملى بــين أكبــر قيمــة والمتمثلــة فــى 
من حجـم تبـاين المصـفوفة العامليـة ، ( ٪ 01)و هى نسب أكثر من ( ٪ 001110)بنسبة تباين بلغت ( العامل الثانى )

من حجم المصفوفة العاملية ، بينما تم إستبعاد باقى العوامل ( ٪ 081000)لتفسير يفسرا علمًا بأن العامالن المقبوالن ل
مـن ( ٪01) فقد حققوا نسب تباين عاملى أقل مـن ( العامل الخامس عشر)وحتى ( العامل الثالث)من التفسير بدءًا من 

 (.جيلفورد)محك حجم تباين المصفوفة العاملية وكذلك لم يحققوا ثالث تشبعات أو أكثر وفقًا ل

 

و الخــاص بعـرض البيانــات اإلحصـائية للعوامــل قبـل وبعــد التـدوير المتعامــد ( 00)ويتضـح مـن الجــدولين رقمـا          
ــم ( ســلوك المخــاطرة للغواصــين)لمقيــاس  ــى  (0مرفــق )  (03)، و جــدول رق ــارات عل ــائج تشــبعات العب ، و الخــاص بنت

عامـل يتشـبع ( 05)، حيث بلـغ عـدد العوامـل (  Kaiser) لكايزر (  varimax( )بطريقة)العوامل قبل التدوير المتعامد 
( العامـل األول)عبارة ، وبلغ عدد العوامل المقبولة مبدئيًا ولكنها غير قابلة للتفسـير عامـل واحـد فقـط وهـو ( 80)عليها 

مـن حجـم تبـاين ( ٪01)مـن وهـى نسـبة أكبـر ( ٪131190)وذلك ألن نسبة التباين العاملى قبل التدوير المتعامد بلغـت 
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( 15)مـن حجـم المصـفوفة العامليـة ويتشـبع عليـه ( ٪131190)يفسـر ( العامـل األول)المصفوفة العاملية ، علمـًا بـأن 
عبارة غير دالة إحصائيًا وفقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات فى صورتها المبدئية ( 01)عبارة دالة إحصائيًا و 

لقبـول رد حيث حقق هذا العامل أكثر من ثالث تشبعات وفقًا لمحك جيلفو ( 1151± ) التى قام الباحث بتحديدها تساوى 
العامل وتم إستبعاد باقى العوامل بدءًا من العامل الثانى و حتى العامـل الخـامس عشـر وذلـك ألن نسـبة التبـاين العـاملى 

  .(00)من حجم تباين المصفوفة العاملية على النحو الموضح من الجدول رقم ( ٪01)أقل من 

 

المستبعدة حتى العامل الخامس عشـر غيـر مقبولـة للتفسـير قبـل ويعتبر العامل األول المقبول مبدئيًا والعوامل           
التدوير وذلك لعدة أسباب هو أن العوامل تتحدد بطريقة عشوائية ، وال يمكن اإلطمئنـان لقبـول العوامـل الناتجـة مـن هـذا 

يكولوجيًا ، و أيضـًا التحليل ، وتعد التشبعات قبل التدوير مقبولة من وجهة النظر الرياضية البحتة ، وال تكون مقبولة سـ
يشــوبها الكثيــر مــن الغمــوض بهــذه الطريقــة األوليــة فــى التحليــل ، وهنــاك صــعوبة فــى تفســير العوامــل المستخلصــة قبــل 

، ولــذلك قـام الباحــث بإســتخراج المصــفوفة العامليــة المقبولــة ( 00، ص 0110بــاهى ، عنــان ، عــز الــدين ، )التـدوير  
 Kaiser)لكايزر (  varimax) بطريقة )عبارات على العوامل بعد التدوير المتعامد للتفسير التى توضح نتائج تشبعات ال

 :(8مرفق ) (01)، على النحو المبين من جدول ( 

 

و الخــاص بعــرض البيانــات اإلحصــائية للعوامــل قبــل وبعــد التــدوير المتعامــد ( 00)ويتضــح مــن الجــدولين رقمــا          
، و الخاص بنتائج تشبعات العبارات على العوامل  (8مرفق ) (01)و جدول رقم  ،( سلوك المخاطرة للغواصين)لمقياس 

عامل ( 05)، حيث بلغ عدد العوامل (  Kaiser) لكايزر (  varimax( )بطريقة)المقبولة للتفسير بعد التدوير المتعامد 
المقبول للتفسير وذلك ألن نسبة ( العامل األول)عبارة وبلغ عدد العوامل المقبولة للتفسير عامالن ، ( 80)يتشبع عليها 

العامـل )من حجم تباين المصفوفة العاملية ، علمًا بـأن ( ٪01)وهى نسبة أكبر من ( ٪001001)التباين العاملى بلغت 
من حجم المصفوفة العاملية وبلغ حجم التشبعات فى صورتها النهائية المستقرة على العامل ( ٪001001)يفسر ( األول
ــة إحصــائيًا و ( 01)األول  ــة دال ــارة مظلل ــانى)عب ــاين العــاملى بلغــت ( العامــل الث ــول للتفســير وذلــك ألن نســبة التب المقب

ــر مــن ( 001110٪) ــاين المصــف( ٪01)وهــى نســبة أكب ــأن مــن حجــم تب ــًا ب ــة ، علم ــانى)وفة العاملي يفســر ( العامــل الث
( 9)من حجم المصفوفة العاملية وبلغ حجم التشبعات فى صورتها المسـتقرة النهائيـة علـى العامـل الثـانى ( 081000٪)

 1151± عبارات مظللة دالة إحصائيًا و فقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام الباحـث بتحديـدها تسـاوى 
،  1) لقبول هذه العوامل وتم إستبعاد العبارات أرقام ، وبذلك حققت العامالن أكثر من ثالث تشبعات وفقًا لمحك جيلفورد 

ستبعاد باقى العوامل بدءًا من العامل الثالث و حتى العامل الخامس (  003،  03،  01 لتشبعها على أكثر من عامل وا 
مـن حجـم تبـاين المصـفوفة العامليـة ولـم يحققـوا أكثـر مـن ثـالث ( ٪01)أقـل مـن عشر وذلك ألن نسبة التبـاين العـاملى 

للعبـارات ( اإلشـتراكيات)، وتشـير قـيم الشـيوع ( 00)على النحو الموضح من الجدول رقـم ( جيلفورد)تشبعات وفقًا لمحك 
اوى قـيم الشـيوع بعـد التـدوير فى المصفوفة العاملية بإعتبارها معامل ثبات للعبـارة حيـث أن قـيم الشـيوع قبـل التـدوير تسـ

ن كانت هناك فروق راجعة للتقريب على النحو الموضح من الجدولين رقم   (. 01)، ( 03)المتعامد ، حتى وا 
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علمـًا بـأن هـذان العـامالن مقبـوالن للتفســير بعـد التـدوير وذلـك لعـدة أســباب ، حيـث يـؤدى تـدوير المحـاور إلــى          
ؤدى تـدوير المحـاور إلـى اإلبتعـاد عـن العشـوائية فـى تحديـد العوامـل ويسـاعد فـى توحيـد توسيع أوتضييق المفـاهيم ، ويـ

الصياغة بقدر المستطاع بين النتائج التى نخرج هذه األساليب ، ويساعد فى إعادة توزيـع التبـاين بـين العوامـل الناتجـة 
ليـة التـدوير فـى تفسـير العوامـل تفسـيرًا مع المحافظة على الخصائص التصنيفية التى ينتهى إليها التحليل ، وتساعد عم

منطقيًا ، و تتفق مع نتائج الدراسـات النفسـية ويتفـق تـدوير المحـاور مـع العوامـل المتعامـدة التـى كشـف عنهـا التحاليـل 
العاملية السابقة ، ويساعد فى وضعها فى مركز تجمع المتغيرات والحصول على نمط التشبعات التى تتفق مع التوقعـات 

بـاهى ، عنـان ، عـز . )العامة ، وتدوير المحاور يساعد فى الحصول على نمط من التشبعات المتشابهه نسبيًا  النفسية
 ( 08،  00، ص ص 0110الدين ، 

 

ســلوك ) وبنــاءًا علــى مــا تقــدم ، فقــد تــم التوصــل إلــى قائمــة عبــارات المقيــاس ثنائيــة البعــد تمثــل البعــد العــام          
ستبعاد ( 05)أن إستقرت فى صورتها النهائية على  بعد( المخاطرة للغواصين عبـارة بنـاءًا علـى ( 51)عبارة بعد حذف وا 

بما يعبر عن العبارات ( المخاطرة المحسوبة ) إجراءات التحليل العاملى  حيث قام الباحث بإدراج العامل األول ضمن بعد 
دراج العامل الثانى ضمن بعد  بما يعبر عن العبارات المتشبعة على هـذا ( للمخاطرة  الدافع) المتشبعة على هذا العامل وا 

المخاطرة المحسوبة )والخاص بقيم تشبعات العبارات على العامل األول ( 05)العامل ، على النحو المبين من جدول رقم 
 (.الدافع للمخاطرة)والخاص بقيم تشبعات العبارات على العامل الثانى ( 01)، وجدول رقم ( 
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لمقياس ( المخاطرة المحسوبة)، قيم تشبعات العبارات على العامل األول ( 05)جدول رقم 
 سلوك المخاطرة للغواصين

                   (11=ن)  

 قيم التشبع العبارات م
 11551 .المحسوبة تحت الماءأحدد أهدافى بما يتوافق مع المخاطرة  1
 11011 .أميل إلى منافسة زمالئى تحت الماء فى الظروف البيئية الخطره 0
 11190 .أميل إلى الغوص تحت الماء فى الظروف البيئية الصعبة المعقدة 9
 11811 .  أجد التشجيع من زمالئى عند القيام باألفعال الخطرة تحت الماء 03
 11800 .بالمهام التى تحيط بها المخاطر تحت الماءأميل إلى القيام  01
 11099 .أميل إلى الغوص فى مواقع جديدة على الرغم من إحتمال ما يحيط بها من مخاطر 05
 11118 .أستطيع التعامل مع المواقف التى يحيط بها الغموض المحتمل خطورتها تحت الماء 01
 11100 .سريع رد فعلى إتجاه المواقف الخطرة تحت الماء  00
 11001 . لدى إستعداد للقيام بالمهام الخطرة تحت الماء التى يخشاها معظم الغواصين 03
 11101 .يمكننى تحدى المخاطر تحت الماء لتأكيد لزمالئى أننى األفضل 30
 11510 .لدى قدر من اإلتزان اإلنفعالى عند التعرض لمواقف خطرة تحت الماء 50
 11551 .اإلستسالم بسهوله عند خطورة الموقف تحت الماءيصعب على  15
 11001 .بعد إنتهاء الغوصة أشعر بأنني كنت في أفضل مستوى 80
 11513 .المخاطرة تحت الماء تزيد لدى القدرة على تعلم أشياء لم أتعلمها من قبل 011
 11591 .أمارس رياضة الغوص بدافع حبى للمغامرة 000
 11131 .أشياء جديدة مختلفةأفضل تجريب  001

                                                                                        (1151± =  قيمة الداللة اإلحصائية للتشبع )

) ، الممثـل عـن المصـفوفة العامليـة لقـيم تشـبعات العبـارات علـى العامـل األول ( 05)ويتضح من الجدول رقـم          
، أن حجــم (  Kaiser) لكــايزر (  varimax) المقبــول للتفســير بعــد التــدوير المتعامــد بطريقــة ( المخــاطرة المحســوبة

عبارة فى إتجاه البعد و التى إنحصرت مابين أكبر ( 01)التشبعات فى صورتها المستقرة النهائية على العامل األول بلغ 
( 50)وأقل قيمة للتشـبع متمثلـة فـى العبـارة رقـم ( 11800)بقيمة تشبع بلغت ( 01)قيمة للتشبع متمثلة فى العبارة رقم 

± ) وفقــًا لقيمــة الداللــة اإلحصــائية لتشــبع العبــارات التــى قــام الباحــث بتحديــدها تســاوى( 11510)بقيمــة تشــبع بلغــت 
1151). 
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لمقياس سلوك ( الدافع للمخاطرة ) ، قيم تشبعات العبارات على العامل الثانى ( 01)جدول رقم 
 المخاطرة للغواصين

                    (35=ن)  

 قيم التشبع العبارات م
 11050 . يتجدد لدى الحماس للغوص تحت الماء بإستمرار 0
 11019 .يسهل على ممارسة رياضة الغوص دون تعقيد 3
 11510 .أميل إلى الغوص فى األعماق الكبيرة التى لم أتدرب عليها سابقاً  01
 11598 .أعشق المخاطرة تحت الماء 33
 11013 .لدى القدرة على تجاوز األعماق الكبيرة تحت الماء 10
 11500 .أشعر بالحماس واإلثارة لتجاوز األعماق الكبيرة 10
 11599 .لدى القدرة على اإلستمرار فى ممارسة رياضة الغوص على الرغم من سابقة مواجهتى لموقف خطر تحت الماء 13
 11110 .أعتبر البيئة التحت مائية مثلها مثل البيئة التى خلقت فيها 01
 11500 .تحت الماء أميل للغوص على عمق أكبرأثناء التدريب  00

                                                                                         (1151± =  قيمة الداللة اإلحصائية للتشبع )

) ، الممثـل عـن المصـفوفة العامليـة لقـيم تشـبعات العبـارات علـى العامـل الثـانى ( 01)ويتضح من الجدول رقم                 
ـــدافع للمخـــاطرة  ـــة ( ال ـــد بطريق ـــدوير المتعام ـــول للتفســـير بعـــد الت ، أن حجـــم (  Kaiser) لكـــايزر (  varimax) المقب

نحصرت مـابين أكبـر قيمـة ( 9)التشبعات فى صورتها المستقرة النهائية على العامل الثانى بلغ  عبارات فى إتجاه البعد وا 
بقيمـة ( 01)وأقـل قيمـة للتشـبع متمثلـة فـى العبـارة رقـم ( 11019)بقيمة تشبع بلغت ( 3)للتشبع متمثلة فى العبارة رقم 

 .(1151± )وفقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام الباحث بتحديدها تساوى ( 11510)تشبع بلغت 

 

بنــاء مقيــاس إتخــاذ القــرار للغواصــين ، وقــد إتبــع الباحــث الخطــوات التاليــة عنــد بنــاء  -1/03
 :المقياس 

 

 : صياغة عبارات مقياس إتخاذ القرار للغواصين ( التقدير الكيفى) -1/03/0   
 

إتخـاذ القـرار )قام الباحث بإجراء المسح المرجعى للتعرف المبدئى على محاور و أبعاد الظاهرة موضوع الدراسة          
وكذلك اإلطالع على العديد مـن المقـاييس المرتبطـة بالموضـوع الماثـل ، بهـدف اإلسـتفادة منهـا عنـد صـياغة ( للغواصين
مقيـاس إتخـاذ القـرار فـى ( مفـردات)، إلـى أن بلـغ عـدد عبـارات ( 00) وجدول رقم( 1مرفق )المقياس (  مفردات)عبارات

 : ، فقد راعى الباحث الشروط التالية عند صياغة عبارات المقياس ( عبارة 089) صورته المبدئية 
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 -3أن ال توحى العبارة بنوع من اإلسـتجابه لميـزان التقـدير المسـتخدم ،  -0أن تكون الفقرات فى أسلوب واضح  ،  -0
ال تبـدأ  -1أن تكون مناسبة للهدف المـراد قياسـه ،  -5، ( ال)ال تبدأ العبارة بالنفي  -1لبساطه فى إختيار الكلمات ، ا

تبدأ العبارة بفعل مضـارع سـلوكى قابـل  -8، ( هل) ال تبدأ العبارة بصيغة إستفهام  -0، ( أنا ، نحن )العبارة بالضمائر 
 (010، ص م0100يوسف ، . )للمالحظة فى العبارات

   : ميزان التقدير لعبارات مقياس إتخاذ القرار للغواصين ( التقدير الكيفى) -1/03/0

وذلك ألنه يعطى مساحة أكبر إلستجابات ( Likert طريقة ليكرت )قام الباحث بتطبيق ميزان التقدير الخماسى          
البـاحثين فـى الوصـول إلـى تقيـيم أكثـر دقـة للمهـارات المفحوص للتعبير بدقة عن سلوكه ومشاعره لكل عبارة ، ويسـاعد 

 (051م ، ص0108فاضل ، . )التى يتم قياسها 

 

 :صدق االتساق الداخلي لعبارات مقياس إتخاذ القرار للغواصين( التقدير الكمى)  -1/03/3

 

فــى صــورته ( غواصــينإتخــاذ القــرار لل)لعبــارات مقيــاس ( االتســاق الــداخلي)قــام الباحــث بــإجراء معامــل صــدق          
إتخـاذ )بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لعبارات المقياس تمثل بعـد ( بيرسون)األولية عن طريق إيجاد معامل اإلرتباط 

ممـارس مـن الممارسـين لرياضـة الغـوص مـن طـالب الفرقـة ( 11)وذلك على عينة إستطالعية قوامهـا ( القرار للغواصين
 Open Waterغواص المياه المفتوحـة)التربية الرياضية ببورسعيد والحاصلين على درجة  األولى والفرقة الرابعة بكلية

Diver   ) أو ما يعادلها ( غواص نجمة أوليOneStar Diver ) (.00جدول رقم )على األقل  على النحو المبين من 

 

 :ثبات عبارات مقياس إتخاذ القرار للغواصين( التقدير الكمى) -1/03/1 
 

قام الباحث بإجراء ثبات عبارات مقياس إتخاذ القرار للغواصين فى صورته األولية عن طريق التطبيق األول ثم          
إعادة التطبيق مرة أخرى بفارق زمنى قدره أسبوع من تاريخ التطبيق األول ثم إيجاد معامـل اإلرتبـاط بـين التطبيـق األول 

لمالئمته لطبيعة البحث وذلك على ذات العينة اإلستطالعية ( بيرسون)ط والثانى لعبارات المقياس بإستخدام معامل اإلرتبا
ممــارس مــن الممارســين لرياضــة الغــوص مــن طــالب الفرقــة األولــى و الفرقــة الرابعــة بكليــة التربيــة ( 11)التــى قوامهــا 

 .(9مرفق ) (00جدول رقم )الرياضية ببورسعيد ، على النحو المبين من 

 

، فــي ضــوء المتوســط واالنحــراف المعيــاري ومعامــل اإللتــواء و بعــد ( 9مرفــق )( 00)رقــم  ويتضــح مــن الجــدول         
إجـراء المعـامالت العلميـة مـن صـدق اإلتســاق الـداخلى وثبـات عبـارات المقيـاس تمثــل بعـد إتخـاذ القـرار للغواصـين وجــود 
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عـدد العبـارات التـى لهـا معـامالت ، حيـث بلـغ  1115، 1110معامالت إرتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة  
عبـارة ( 10)عبارة غير مظللة وبلغ عدد العبارات التى لها معامـل إرتبـاط دال إحصـائيًا ( 010)إرتباط غير دال إحصائيًا 

مظللة و فيما يخص صدق اإلتساق الداخلى لعبارات المقياس بلـغ عـدد العبـارات التـى لهـا معـامالت إرتبـاط موجبـة دالـة 
عبارة سالبة ، وبلغ عدد ( 0)عبارة موجبة ، وعدد العبارات التى لها معامالت إرتباط سالبة دالة إحصائيًا ( 10)إحصائيًا 

عبــارة  وعــدد العبــارات التــى لهــا ( 31( )1110)العبــارات التــى لهــا معــامالت إرتبــاط دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة 
عبارة وفيمـا يخـص ثبـات العبـارات ، بلـغ عـدد العبـارات ( 00( )1115)معامالت إرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
عبارة موجبة ، وعدد العبارات التى لها معامالت إرتباط سـالبة دالـة ( 10)التى لها معامالت إرتباط موجبة دالة إحصائيًا 

( 1110)مســتوى داللــة عبــارة ســالبة ، وبلــغ عــدد العبــارات التــى لهــا معــامالت إرتبــاط دالــة إحصــائيًا عنــد ( 0)إحصــائيًا 
عبارة ، علمًا بـأن ( 00( )1115)عبارة  وعدد العبارات التى لها معامالت إرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ( 05)

ــد مســتوى  ــاط بيرســون عن ــد مســتوى ( 11051)تســاوي ( 1115)القيمــة الحرجــة لمعامــل اإلرتب تســاوي ( 1110)، وعن
 (.درجة  11)عند درجة حرية ( 11358)

 

، فيما يخص ثبات المقياس ، في ضوء المتوسط واالنحراف المعياري  (9مرفق ) (00)ويتضح من الجدول رقم          
بين التطبيق األول و التطبيق الثانى للدرجـة الكليـة إلجابـات عينـة الدراسـة ( بيرسون)ومعامل اإللتواء  ومعامل اإلرتباط 

دال ( 11108)القــرار للغواصــين ، وجــود معامــل إرتبــاط مرتفــع بلــغ قــدره اإلســتطالعية علــى المقيــاس تمثــل بعــد إتخــاذ 
بـين التطبيـق األول و التطبيـق الثـانى للمجمـوع ( بيرسـون)، و بلـغ معامـل اإلرتبـاط 1110إحصائيا عنـد مسـتوى داللـة  

ار للغواصـين ، وجـود الكلى إلجابات عينة الدراسة اإلستطالعية على كل عبارة من عبارات المقياس يمثل بعـد إتخـاذ القـر 
علمــًا بــأن القيمــة الحرجــة لمعامــل  1110دال إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة  ( 11888)معامــل إرتبــاط مرتفــع بلــغ قــدره 
عنـد درجـة حريـة ( 11358)تسـاوي ( 1110)، وعند مستوى ( 11051)تساوي ( 1115)اإلرتباط بيرسون عند مستوى 

 (. درجة  11)

، فيمـــا يخـــص صـــدق عبـــارات المقيـــاس ، فـــي ضـــوء المتوســـط  (9مرفـــق ) (00) ويتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم         
و هذا يدل على مدى تجانس  3±واالنحراف المعياري ومعامل اإللتواء  أن قيم معامالت االلتواء للعبارات تنحصر ما بين 

يـدل علـى مـدى إعتداليـة  ممـا( إتخاذ القـرار للغواصـين)إجابات عينة الدراسة اإلستطالعية على المقياس الذى يمثل بعد 
 .التوزيع لدرجات اإلجابات على المقياس

 

وبذلك إستقرت مبدئيًا قائمة عبارات مقياس إتخاذ القـرار للغواصـين بعـد إجـراءات المعـامالت العلميـة مـن صـدق          
غيـر دالـة ( بـارةع 010) عبـارة دالـة إحصـائيًا بعـد حـذف و إسـتبعاد ( 10)اإلتساق الـداخلى وثبـات العبـارت علـى عـدد 

عبــارة للمقيــاس فــى صــورته األوليــة بإســتخدام معامــل اإلرتبــاط ( 089)مــن أصــل  1115إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة 
 ( .  بيرسون )
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 factor validity( : الصدق العاملى) التقدير الكمى  -1/03/5
 

عبـارة  ، ( 10)بعد اإلسـتقرار المبـدئى علـى قام الباحث بإجراء التحليل العاملى بهدف دراسة عبارات المقياس          
، بقصد ( 00)طبقًا لما أنتهت إليه المعامالت العلمية من صدق إتساق داخلى وثبات العبارات سابق البيان بالجدول رقم 

بطريقـة علميـة إحصـائية تشـكل أهـم ( أبعاد)إرجاعها إلى أهم العوامل التى أثرت فيها ، باإلضافة إلى البحث عن عوامل 
إتخــاذ القــرار ) العبـارات التــى تجمعهــا صــفة رئيســية واحـدة والمقترنــه بالظــاهرة موضــوع الدراســة الممثلـة فــى البعــد العــام 

والعبارات التى تعبر عن أكبر قدر من التبـاين بـين ( األبعاد)، و كذلك إستخالص أقل عدد ممكن من العوامل ( للغواصين
( لمقيــاس إتخــاذ القــرار للغواصــين)عبــارة ( 10)حــث بالتحليــل العــاملى لعــدد العبــارات األخــرى بالمقيــاس ولــذلك قــام البا

( 11)بإسـتخدام درجـات عينـة إسـتطالعية قوامهـا  Kaiserلكـايزر ( Quartimax)بإسـتخدام التحليـل المتعامـد بطريقـة 
ياضــية ببورســعيد ممــارس مــن الممارســين لرياضــة الغــوص مــن طــالب الفرقــة األولــى و الفرقــة الرابعــة بكليــة التربيــة الر 

 One Starغـواص نجمـة أولـي )أوما يعادلها ( Open Water Diverغواص المياه المفتوحة)والحاصلين على درجة 

Diver ) على األقـل ، حيـث قـام الباحـث بترتيـب العبـارات طبقـًا ألرقمهـا األصـلية بعـد حـذف العبـارات غيـر دالـة إحصـائيًا
و الخاص بعرض البيانات اإلحصائية للعوامل قبل ( 08جدول رقم )لمبين من عبارة ، على النحو ا( 010)البالغ عددها 

و الخاص بعرض نتـائج تشـبعات العبـارات علـى ( 09جدول رقم )وبعد التدوير المتعامد لمقياس إتخاذ القرار للغواصين و
والخـاص بعـرض نتـائج ( 01جدول رقـم )، و (  Kaiser)لكايزر (  Quartimaxبطريقة )العوامل قبل التدوير المتعامد 

 (:Kaiser)لكايزر (  Quartimaxبطريقة )تشبعات العبارات على العوامل المقبولة للتفسير بعد التدوير المتعامد 

 



 
 

 446 

س إتخاذ القرار البيانات اإلحصائية للعوامل قبل و بعد التدوير المتعامد لمقيا( 08) جدول رقم 
 للغواصين

      

(11=ن)   

 (مقبول للتفسير) بعد التدوير  (غير مقبول للتفسير)قبل التدوير  العوامل
 الجذر 
 الكامن 

 نسبة التباين 
 العاملى ٪

النسبة التراكمية 
 ٪للتباين العاملى 

 الجذر 
 الكامن 

 نسبة التباين 
 ٪العاملى 

النسبة التراكمية 
 ٪للتباين العاملى 

 ٪301011 ٪301011 031519 ٪331011 ٪331011 011000 العامل األول
 ٪101033 ٪011103 11399 ٪511051 ٪011101 11890 العامل الثانى 
 ٪191100 ٪11311 01111 ٪511980 ٪11808 01818 العامل الثالث
 ٪551381 ٪11319 01151 ٪131110 ٪11181 01551 العامل الرابع 
 ٪101118 ٪11010 01131 ٪101113 ٪11301 01838 العامل الخامس
 ٪111031 ٪51189 01030 ٪001190 ٪11151 01013 العامل السادس
 ٪001559 ٪11803 01105 ٪051008 ٪31000 01513 العامل السابع
 ٪051800 ٪11303 01800 ٪081008 ٪31111 01011 العامل الثامن 
 ٪811195 ٪11003 01001 ٪801001 ٪01918 01000 العامل التاسع 
 ٪831850 ٪31013 01581 ٪831850 ٪01030 01010 العامل العاشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائية للتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبع )                                                                                        ( 1151± =  قيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدالل
للعوامل قبل وبعد التدوير المتعامد ، أن بلـغ عـدد العوامـل و الخاص بالبيانات اإلحصائية ( 08)ويتضح من الجدول رقم 

وحيث إنحصرت نسبة التبـاين العـاملى ( العامل الثانى)و ( العامل األول )المقبولة للتفسير بعد التدوير المتعامد عامالن 
العامل الثانى )ثلة فى وأقل قيمة و المتم( ٪ 301011)بنسبة تباين بلغت ( العامل األول ) بين أكبر قيمة والمتمثلة فى 

مــن حجــم تبــاين المصــفوفة العامليــة ، علمــًا بــأن ( ٪ 01)و هــى نســب أكثــر مــن ( ٪ 011103)بنســبة تبــاين بلغــت ( 
مــن حجــم المصــفوفة العامليــة ، بينمــا تــم إســتبعاد بــاقى العوامــل مــن ( ٪101033)العــامالن المقبــوالن للتفســير يفســرا 

مـن حجـم تبـاين ( ٪01)فقد حققوا نسب تباين عاملى أقـل مـن ( العامل العاشر)حتى و ( العامل الثالث)التفسير بدءًا من 
 (.جيلفورد)المصفوفة العاملية وكذلك لم يحققوا ثالث تشبعات أوأكثر وفقًا لمحك 

و الخــاص بعــرض البيانــات اإلحصــائية للعوامــل قبــل وبعــد التــدوير المتعامــد ( 08)ويتضــح مــن الجــدولين رقمــا          
، و الخاص بنتائج تشـبعات العبـارات علـى العوامـل  (01مرفق )  (09)، و جدول رقم ( إتخاذ القرار للغواصين) لمقياس

عوامل يتشبع عليها ( 01)، حيث بلغ عدد العوامل (  Kaiser) لكايزر ( Quartimax( )بطريقة)قبل التدوير المتعامد 
وذلك ألن نسبة ( العامل األول)ا غير قابلة للتفسير عامالن وهما عبارة  وبلغ عدد العوامل المقبولة مبدئيًا ولكنه( 10) 

من حجم تباين المصفوفة العاملية ( ٪01)وهى نسبة أكبر من ( ٪331011)التباين العاملى قبل التدوير المتعامد بلغت 
عبارة دالة إحصـائيًا و ( 05) من حجم المصفوفة العاملية ويتشبع عليه ( ٪331011)يفسر( العامل األول)، علمًا بأن 

وذلـــك ألن نســـبة التبـــاين العـــاملى قبـــل التـــدوير المتعامـــد بلغـــت ( العامـــل الثـــانى)عبـــارة غيـــر دالـــة إحصـــائيًا  و( 00)
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( ثــــانىالعامــــل ال)مــــن حجــــم تبــــاين المصــــفوفة العامليــــة  علمــــًا بــــأن ( ٪01)وهــــى نســــبة أكبــــر مــــن ( 011101٪)
عبــارة غيــر دالــة ( 31)عبــارة دالــة إحصــائيًا و ( 00)مــن حجــم المصــفوفة العامليــة ويتشــبع عليــه ( ٪511051)يفســر

± ) إحصــائيًا وفقــًا لقيمــة الداللــة اإلحصــائية لتشــبع العبــارات فــى صــورتها المبدئيــة التــى قــام الباحــث بتحديــدها تســاوى 
لقبـول العامـل وتـم إسـتبعاد بـاقى العوامـل عات وفقًا لمحك جيلفورد حيث حقق هذان العامالن أكثر من ثالث تشب( 1151

مـن حجـم تبـاين المصـفوفة ( ٪01)بدءًا من العامل الثالث وحتى العامل العاشر وذلك ألن نسبة التباين العاملى أقل من 
  .(08)العاملية على النحو الموضح من الجدول رقم 

مقبوالن مبـدئيًا والعوامـل المسـتبعدة حتـى العامـل العاشـر غيـر مقبولـة للتفسـير ويعتبر العامالن األول والثانى ال         
قبل التدوير وذلك لعدة أسباب هو أن العوامل تتحدد بطريقة عشوائية ، وال يمكـن اإلطمئنـان لقبـول العوامـل الناتجـة مـن 

تة ، وال تكون مقبولـة سـيكولوجيًا ، و هذا التحليل ، و تعد التشبعات قبل التدوير مقبولة من وجهة النظر الرياضية البح
أيضًا يشوبها الكثير من الغموض بهذه الطريقة األولية فى التحليل ، وهناك صعوبة فى تفسير العوامل المستخلصة قبـل 

، ولــذلك قـام الباحــث بإســتخراج المصــفوفة العامليــة المقبولــة ( 00، ص 0110بــاهى ، عنــان ، عــز الــدين ، )التـدوير  
 Kaiser)لكايزر ( Quartimaxبطريقة )ى توضح نتائج تشبعات العبارات على العوامل بعد التدوير المتعامد للتفسير الت

 . (00مرفق ) (01)، على النحو المبين من جدول ( 

 

و الخــاص بعــرض البيانــات اإلحصــائية للعوامــل قبــل وبعــد التــدوير المتعامــد ( 08)ويتضــح مــن الجــدولين رقمــا          
، و الخـاص بنتـائج تشـبعات العبـارات علـى العوامـل  (00مرفـق ) (01)، و جدول رقم ( خاذ القرار للغواصينإت)لمقياس 

( 01)، حيـث بلـغ عـدد العوامـل (  Kaiser) لكـايزر ( Quartimax( )بطريقـة)المقبولة للتفسـير بعـد التـدوير المتعامـد 
المقبـول للتفسـير ( العامـل األول)عبـارة ، و بلـغ عـدد العوامـل المقبولـة للتفسـير عـامالن ، ( 10) عوامل يتشبع عليهـا 

مـن حجـم تبـاين المصـفوفة العامليـة ، ( ٪01)وهى نسبة أكبـر مـن ( ٪301011)وذلك ألن نسبة التباين العاملى بلغت 
مـن حجـم المصـفوفة العامليـة وبلـغ حجـم التشـبعات فـى صـورتها النهائيـة ( ٪301011)يفسر ( األولالعامل )علمًا بأن 

المقبول للتفسير وذلك ألن نسبة التباين ( العامل الثانى)عبارة مظللة دالة إحصائيًا و ( 00)المستقرة على العامل األول 
( العامل الثـانى)المصفوفة العاملية ، علمًا بأن من حجم تباين ( ٪01)وهى نسبة أكبر من ( ٪011103)العاملى بلغت 

من حجم المصفوفة العاملية وبلغ حجم التشبعات فى صورتها المستقرة النهائية على العامل الثـانى ( ٪101033)يفسر 
± ى عبارات مظللة دالة إحصائيًا و فقـًا لقيمـة الداللـة اإلحصـائية لتشـبع العبـارات التـى قـام الباحـث بتحديـدها تسـاو ( 1)

لقبـول هـذه العوامـل وتـم إسـتبعاد العبـارات ، وبذلك حققت العامالن أكثر مـن ثـالث تشـبعات وفقـًا لمحـك جيلفـورد  1151
لتشبعها على أكثر من عامل و إستبعاد باقى العوامل بـدءًا مـن العامـل الثالـث وحتـى العامـل ( 050،  001،  3) أرقام 

مـن حجـم تبـاين المصـفوفة العامليـة علـى النحـو الموضـح مـن ( ٪01)مـن العاشر وذلك ألن نسبة التبـاين العـاملى أقـل 
للعبارات فى المصفوفة العاملية بإعتبارها معامل ثبات للعبارة حيث ( اإلشتراكيات)، وتشير قيم الشيوع ( 08)الجدول رقم 

ن كانـت هنـاك  فـروق راجعـة للتقريـب علـى أن قيم الشيوع قبل التدوير تساوى قيم الشيوع بعد التدوير المتعامـد ، حتـى وا 
 (. 01)، ( 09)النحو الموضح من الجدولين رقم 
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علمـًا بـأن هـذان العـامالن مقبـوالن للتفســير بعـد التـدوير وذلـك لعـدة أســباب ، حيـث يـؤدى تـدوير المحـاور إلــى          
توسيع أوتضييق المفـاهيم ، ويـؤدى تـدوير المحـاور إلـى اإلبتعـاد عـن العشـوائية فـى تحديـد العوامـل ويسـاعد فـى توحيـد 

ه األساليب ، ويساعد فى إعادة توزيـع التبـاين بـين العوامـل الناتجـة الصياغة بقدر المستطاع بين النتائج التى نخرج هذ
مع المحافظة على الخصائص التصنيفية التى ينتهى إليها التحليل ، وتساعد عمليـة التـدوير فـى تفسـير العوامـل تفسـيرًا 

تـى كشـف عنهـا الحاليـل منطقيًا ، و تتفـق مـع نتـائج الدراسـات النفسـية ويتفـق تـدوير المحـاور مـع العوامـل المتعامـدة ال
العاملية السابقة ، ويساعد فى وضعها فى مركز تجمع المتغيرات والحصول على نمط التشبعات التى تتفق مع التوقعـات 

بـاهى ، عنـان ، عـز . )النفسية العامة ، وتدوير المحاور يساعد فى الحصول على نمط من التشبعات المتشابهه نسبيًا 
   (08،  00، ص ص 0110الدين ، 

 

إتخـاذ القـرار ) وبناءًا على ما تقدم ، فقد تم التوصل إلى قائمة عبارات المقياس ثنائية البعـد تمثـل البعـد العـام          
ستبعاد ( 05)بعد أن إستقرت فى صورتها النهائية على ( للغواصين عبـارة بنـاءًا علـى إجـراءات ( 00)عبارة بعد حذف وا 

ــارات ( قــرار بــدون مخــاطرة ) بــإدراج العامــل األول ضــمن بعــد  التحليــل العــاملى ، حيــث قــام الباحــث بمــا يعبــر عــن العب
دراج العامل الثانى ضمن بعد  بما يعبر عن العبارات المتشـبعة علـى ( قرار فى حالة التأكد ) المتشبعة على هذا العامل وا 

قـرار بـدون ) ت علـى العامـل األول و الخاص بقـيم تشـبعات العبـارا( 00)هذا العامل ، على النحو المبين من جدول رقم 
 :(قرار فى حالة التأكد ) والخاص بقيم تشبعات العبارات على العامل الثانى ( 00)، وجدول رقم ( مخاطرة 
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لمقياس ( رة قرار بدون مخاط)، قيم تشبعات العبارات على العامل األول ( 00)جدول رقم 
 إتخاذ القرار للغواصين

 

 (11=ن)                                                                   ( 1151± =  قيمة الداللة اإلحصائية للتشبع )

 قيم التشبع العبارات م
 11153 .أسبق قراراتى بتفكير عميق قبل وأثناء األداء تحت الماء 0
يجاد الحلول لهاعندما تواجهنى  09  11018 .مشكلة فى األجهزة أو التدريب تحت الماء أفضل مواجهتها وا 
 11091 .يسهل على إتخاذ القرار الصائب عند مواجهة موقف خطير لحالة غرق له العديد من اإلختيارات 35
 11001 .وأثناء األداء تحت الماءعندما أتخذ قرارًا صائبًا فإنة يزيد من ثقتى بنفسى على إتخاذ القرارات الالحقة قبل  18
 11100 .لدى الخبرة المناسبة التى تساعدنى على إتخاذ القرارات الصائبة 19
 11011 .تعتمد قراراتى على الدراسة العلمية والتمحيص قبل وأثناء األداء تحت الماء 50
 11051 .ألتزم بقوانين الغوص عند إتخاذ القرارات 53
 11010 .الحلول للمشكالت التى تواجهنى وتواجه زمالئى أثناء األداء تحت الماءأستطيع إيجاد  08
 11805 .تركيز إنتباهى يزيد من قدرتى على إتخاذ القرارات الصائبة 85
 11813 .الحماس الذى أشعر به قبل الغوص يزيد من قدرتى على إتخاذ القرارات الصائبة أثناء األداء تحت الماء 80
 11501 .قراراتى سلبًا بسبب تذكر خبرات فشلى الماضية بدرجة أكبر من تذكر خبرات نجاحى الماضيةتتأثر  89
 11019 .أضع فى تقديرى الحفاظ على البيئة التحت مائية عندما أتخذ قراراً  000
 11105 .تحت الماءلدى القدرة على إتخاذ القرار الصائب عند تعرض أحد الزمالء لمرض تقليل الضغط أثناء األداء  003
 11015 .أمتلك القدرة على المثابرة ألتمكن من إتخاذ القرارات الصائبة 001
 11811 .قراراتى يستفيد منها اآلخرين 000
 11519- .الشعور بالفشل يجعلنى أجاذف فى إتخاذ القرار 009
 11151 .كفاءتى تجعلنى لدى القدرة على إتخاذ القرارات الصائبة 010
 11008 .سهولة فى تطبيق القرار الذى أتخذه أجد 053
 11091 .أدرك أهمية التوقيت فى إتخاذ القرار 010
 11099 .أتخذ قراراتى بناءًا على الوقائع التى حدثت بالفعل 081
 11008 .لدى القدرة على إتخاذ القرار الصائب عند إنخفاض مستوي الهواء أثناء األداء تحت الماء 080

 

) ، الممثـل عـن المصـفوفة العامليـة لقـيم تشـبعات العبـارات علـى العامـل األول ( 00)ويتضح من الجدول رقـم          
ــدوير المتعامــد بطريقــة ( قــرار بــدون مخــاطرة ، أن حجــم (  Kaiser) لكــايزر ( Quartimax)المقبــول للتفســير بعــد الت

عبــارة فـى إتجـاه البعــد  09)عبـارة مقسـمة إلـى ( 00)التشـبعات فـى صـورتها المســتقرة النهائيـة علـى العامـل األول بلــغ 
( 000)و إنحصـرت مـابين أكبـر قيمـة للتشـبع متمثلـة فـى العبـارة رقـم ( 89،  081)وعبارتان عكـس إتجـاه البعـد أرقـام 

وفقًا لقيمة ( 11519-)بقيمة تشبع بلغت ( 009)وأقل قيمة للتشبع متمثلة فى العبارة رقم ( 11811)بقيمة تشبع بلغت 
 .(1151± )لة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام الباحث بتحديدها تساوى الدال 
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لمقياس إتخاذ القرار ( قرار فى حالة التأكد) ، قيم تشبعات العبارات على العامل الثانى ( 00)جدول رقم 
 للغواصين

 (35=ن) (                                                                                    5135± =  قيمة الداللة اإلحصائية للتشبع )

 قيم التشبع العبارات م
 11550 .لدى القدرة على إتخاذ قراراتى دون مساعدة اآلخرين قبل وأثناء األداء تحت الماء 9
 11853 .نفسى دائمة على إتخاذ القرارات الصائبةلدى ثقة فى  01
 11000 .أستطيع عزل أفكارى السلبية عندما تنتابنى أثناء إتخاذ القرارات 00
 11010 .فشلى فى تقدير المسافة تحت الماء ال يؤثر على صحة قراراتى 11
 

( قرار فى حالة التأكد ) تشبعات العبارات على العامل الثانى ، الممثل عن المصفوفة العاملية لقيم ( 00)ويتضح من الجدول رقم          
، أن حجم التشبعات فى صورتها المستقرة النهائية على (  Kaiser) لكايزر ( Quartimax)المقبول للتفسير بعد التدوير المتعامد بطريقة 

نحصــرت مــا بــين أكبــر قيمــة للتشــبع متمثلــة فــى العبــارة رقــم ( 1)العامــل الثــانى بلــغ  بقيمــة تشــبع بلغــت ( 01)عبــارات فــى إتجــاه البعــد وا 
مة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام وفقًا لقي( 11550)بقيمة تشبع بلغت ( 9)وأقل قيمة للتشبع متمثلة فى العبارة رقم ( 11853)

 .(1151± )الباحث بتحديدها تساوى 

 

 :الدراسة األساسية   -1/01

م علـى 08/3/0109م وحتـى يـوم الخمـيس الموافـق 01/3/0109قام الباحث بإجراء الدراسة األساسية في الفترة مـن يـوم األحـد الموافـق 
لرياضــة الغــوص مــن طــالب الفرقــة الثانيــة و الفرقــة الثالثــة بكليــة التربيــة الرياضــية ببورســعيد ممــارس مــن الممارســين ( 38)عينـة قوامهــا 

علـى ( One Star Diverغـواص نجمـة أولـي )أو مـا يعادلهـا (   Open Water Diverغـواص الميـاه المفتوحـة)والحاصـلين علـى درجـة 
ومقيـاس ( ثنـائى البعـد)تطبيـق مقيـاس سـلوك المخـاطرة للغواصـين ، بهـدف ( 0جـدول رقـم )و ( 1جدول رقـم )األقل على النحو المبين من 

فى صورتهما المستقرة النهائية بعد تقنين العبارات والتعرف على مدى مناسبتهما لطبيعة غواصى عينة ( ثنائى البعد)إتخاذ القرار للغواصين 
 .الدراسة األساسية

 

 :  التقدير الكيفى لمقياس سلوك المخاطرة للغواصين  -1/01/0     
 

عبـارة فـى إتجـاه البعـد ، بهـدف قيـاس مسـتوى ( 05)عبارة ثنائية البعد ، وتتضمن عـدد ( 05)تتكون القائمة من : الوصف  -1/01/0/0
 . سلوك المخاطرة للغواصين
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هى سـلوك دافعـى يـؤدى إلـى إتخـاذ الفـرد رأى فـى إختيـارين أو أكثـر ويرجـع اإلختيـار ( : المخاطرة المحسوبة)البعد األول  -6/01/0/0/0

للكثير من العوامل الخاصة بالفرد ذاته وكذلك الظـروف المحيطـة بـالفرد و المـؤثرة فيـه بمعنـى محصـلة للقـوى المـؤثرة عنـد إصـدار الـرأى أو 
المخاطرة ، وفى ظل محاوالت الفرد الوصول إلى تحقيق ذاته وأهدافـه فـى هـذا المسـلك ومقاومتـه للسـلوكيات القديمـة وخفـض القيام بمسلك 

التوتر لديه إلـى مسـتوى يسـتطيع مـن خاللـه تحقيـق التوافـق النفسـى ويظهـر ذلـك فـى مواقـف تعليميـة أو إجتماعيـة أوصـحية أو إقتصـادية 
اطرة المحسوبة يقع ضمن اإلطار العام للشخصية بمعنى أن لـه عالقـة بخصـائص الشخصـية  للفـرد مثـل وغيرها ، وسلوك اإلقدام على المخ

 ( 010، ص 0105جودة ، الليثى ، عبد الباقى ، . )دافعية اإلنجاز و الثقة بالنفس و اإلستقاللية والمنافسة والقدرة على حل المشكالت 

 

ويقصـد بـه ميـل الفـرد إلـى تفضـيل المواقـف والسـلوكيات التـى تنطـوى علـى مغـامرة ، فـال  ( :الدافع للمخاطرة)البعد الثانى  -1/01/0/0/0
يشعر بالقلق ، بل يشعر بالقوة فى مواجهة هذه المواقف، حيث يميل الفرد إلى إختيار البديل الذى يحقق أكبر مكسب فى حال نجاحه ، إلى 

 ( 531، ص 0101 عبد الرحمن ، فرج ،. )جانب تحمل خسارة كبيرة فى حال فشله 

 

عبـارة فـى إتجـاه ( 01)، حيـث يتضـمن ( المخـاطرة المحسـوبة ) البعـد األول ( سـلوك المخـاطرة)يتضمن مقيـاس : التصحيح  -1/01/0/0
( الـدافع للمخـاطرة)والبعد الثـانى ( 03،  08،  00،  1،  03،  01،  05،  0،  01،  00،  3،  0،  0،  01،  8،  00) البعد أرقام 
 (.01،  00،  01،  09،  9،  00،  05،  1،  5) عبارات ، عبارات فى إتجاه البعد أرقام ( 9)ويتضمن 

 

بدرجـة كبيـرة جـدًا  ) يجيب الغواص على كل عباره طبقًا إلتجاهه وشعوره نحوها على ميزان تقدير خماسى التدريج فى إتجاه البعـد           
، ( درجـة واحـدة = درجتـان ، بدرجـة قليلـة جـدًا = درجـات ، بدرجـة قليلـة 3= توسـطة درجـات ، بدرجـة م 1= درجات ، بدرجـة كبيـرة  5= 

درجـات ، 3= درجتـان ، بدرجـة متوسـطة = درجـة ، بدرجـة كبيـرة  0= بدرجة كبيرة جـدًا  )وميزان تقدير خماسى التدريج عكس إتجاه البعد 
 (. درجات 5= درجات ، بدرجة قليلة جدًا 1= بدرجة قليلة 

 

دقيقـة ويـتم تطبيـق المقيـاس علـى ( 05)ومجالـه الزمنـى قـدره ( قائمـة تقيـر الـذات)ويراعى عنـد تطبيـق القائمـة أن يكـون عنوانهـا          
( 05)درجـة وأقـل درجـة يمكـن أن يحصـل عليهـا المفحـوص ( 005)وتكون أعلى درجـة يمكـن أن يحصـل عليهـا المفحـوص الغواصين فقط 

و الخاص بترتيب عبارت مقياس سلوك المخاطرة للغواصين وفقًا لألهمية النسبية فى ضوء ( 03)ن جدول رقم ، على النحو المبين مدرجة 
 ( :    Kaiser) لكايزر (  varimax) قيم تشبعات التحليل العاملى المتعامد بطريقة 

 ، األهمية النسبية لعبارات مقياس سلوك المخاطرة للغواصين  ( 25)جدول رقم 

عباراتال م الترتيب  قيم التشبع 
 11811 .  أجد التشجيع من زمالئى عند القيام باألفعال الخطرة تحت الماء 0 03
 11800 .أميل إلى القيام بالمهام التى تحيط بها المخاطر تحت الماء 0 01
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                                                                                  (11=ن)                                                                                         (1151± =  قيمة الداللة اإلحصائية للتشبع ) 

          

خـاطرة للغواصـين وفقـًا لألهميـة النسـبية فـى ضـوء قـيم ، الخاص بترتيب عبـارت مقيـاس سـلوك الم( 03)ويتضح من الجدول رقم          
و التى إنحصرت مابين أكبر قيمـة للتشـبع متمثلـة فـى العبـارة (  Kaiser) لكايزر (  varimax) تشبعات التحليل العاملى المتعامد بطريقة 

ــارة رقــم ( 11811)فــى الترتيــب بقيمــة تشــبع بلغــت ( 03)رقــم  ــة فــى العب فــى الترتيــب بقيمــة تشــبع بلغــت ( 01)وأقــل قيمــة للتشــبع متمثل
 . (1151± )وفقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام الباحث بتحديدها تساوى ( 11510)

 

 :  تطبيق مقياس سلوك المخاطرة للغواصين  -1/01/0

م وحتى يوم اإلثنين الموافـق 01/3/0109قام الباحث بتطبيق مقياس سلوك المخاطرة للغواصين في الفترة من يوم األحد الموافق          
ممارس مـن الممارسـين لرياضـة الغـوص مـن طـالب الفرقـة الثانيـة و الفرقـة الثالثـة بكليـة التربيـة ( 38)م على عينة قوامها 05/3/0109

 Oneغـواص نجمـة أولـي )أو مـا يعادلهـا (   Open Water Diverغـواص الميـاه المفتوحـة)يد والحاصلين على درجـة الرياضية ببورسع

Star Diver ) وصـدق التمـايز ( المفهوم )، بهدف التوصل إلى الصورة المستقرة النهائية للمعامالت اإلحصائية من صدق التكوين الفرضى

 11099 .أميل إلى الغوص فى مواقع جديدة على الرغم من إحتمال ما يحيط بها من مخاطر 3 05
 11019 .على ممارسة رياضة الغوص دون تعقيديسهل  1 3
 11050 . يتجدد لدى الحماس للغوص تحت الماء بإستمرار 5 0
 11001 .بعد إنتهاء الغوصة أشعر بأنني كنت في أفضل مستوى 1 80
 11001 . لدى إستعداد للقيام بالمهام الخطرة تحت الماء التى يخشاها معظم الغواصين 0 03
 11011 .منافسة زمالئى تحت الماء فى الظروف البيئية الخطرهأميل إلى  8 0
 11013 .لدى القدرة على تجاوز األعماق الكبيرة تحت الماء 9 10
 11190 .أميل إلى الغوص تحت الماء فى الظروف البيئية الصعبة المعقدة 01 9
 11118 .تحت الماء أستطيع التعامل مع المواقف التى يحيط بها الغموض المحتمل خطورتها 00 01
 11110 .أعتبر البيئة التحت مائية مثلها مثل البيئة التى خلقت فيها 00 01
 11131 .أفضل تجريب أشياء جديدة مختلفة 03 001
 11100 .رد فعلى إتجاه المواقف الخطرة تحت الماء سريع  01 00
 11101 .األفضليمكننى تحدى المخاطر تحت الماء لتأكيد لزمالئى أننى  05 30
 11599 .لدى القدرة على اإلستمرار فى ممارسة رياضة الغوص على الرغم من سابقة مواجهتى لموقف خطر تحت الماء 01 13
 11598 .أعشق المخاطرة تحت الماء 00 33
 11591 .أمارس رياضة الغوص بدافع حبى للمغامرة 08 000
 11500 .الكبيرةأشعر بالحماس واإلثارة لتجاوز األعماق  09 10
 11500 .أثناء التدريب تحت الماء أميل للغوص على عمق أكبر 01 00
 11513 .المخاطرة تحت الماء تزيد لدى القدرة على تعلم أشياء لم أتعلمها من قبل 00 011
 11551 .أحدد أهدافى بما يتوافق مع المخاطرة المحسوبة تحت الماء 00 1
 11551 .بسهوله عند خطورة الموقف تحت الماءيصعب على اإلستسالم  03 15
 11510 .لدى قدر من اإلتزان اإلنفعالى عند التعرض لمواقف خطرة تحت الماء 01 50
 11510 .أميل إلى الغوص فى األعماق الكبيرة التى لم أتدرب عليها سابقاً  05 01
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فــى صــورته النهائيــة بعــد تقنــين العبــارات ( ثنــائى البعــد)ة لمقيــاس ســلوك المخــاطرة للغواصــين و الثبــات بإســتخدام طريقــة التجزئــة النصــفي
 .والتعرف على مدى مناسبته لطبيعة غواصى عينة الدراسة األساسية

 :  التقدير الكيفى لمقياس إتخاذ القرار للغواصين  -1/05/0

عبارة عكس إتجاه ( 0)عبارة فى إتجاه البعد و ( 03)عبارة ثنائية البعد ، وتتضمن عدد ( 05)تتكون القائمة من : الوصف  -6/05/0/0

 . البعد ، بهدف قياس القدرة على إتخاذ القرار للغواصين

يــذها أيــه مخــاطر أو التــى يمكــن تحمــل هــى مجموعــة القــرارات التــى اليترتــب علــى تنف( : قــرار بــدون مخــاطرة)البعــد األول  -1/05/0/0/0
 (003ب ، ص  0998أ ،  0998عالوى ، . ) نتائجها بدون أعباء أوأضرار تذكر كما أن نتائجها ال تدخل فى مجال اإلحتماالت

كـد أواليقـين هو أن يكون متخذ القرار فى هذه الحالة يكون على درجة عاليـة مـن التأ( : قرار فى حالة التأكد)البعد الثانى  -1/05/0/0/0
، وتعتبـر " فـى حالـة التأكـد" من النتائج نظرًا لمعرفته بالموقف وحاالت الطبيعية المؤثرة عليه وقد يطلق على هذا النـوع مـن القـرارات قـرارات 

مـن نتيجـة كـل  القرارات فى هذه الحالة أسهل أنواع القرارات لعدم وجود تأثير لحـاالت الطبيعـة علـى النتـائج لـذا يكـون صـاحب القـرار متأكـداً 
 (003ب ، ص  0998أ ،  0998عالوى ، . ) إستراتيجية

عبــارة ، ( 00)، حيــث يتضــمن ( قــرار بــدون مخــاطرة ) البعــد األول ( إتخــاذ القــرار للغواصــين)يتضــمن مقيــاس : التصــحيح  -1/05/0/0
،  1،  8،  00،  01، 0،  00،  09،  01،  1،  3،  08،  00،  00،  00،  05،  0،  9،  01) عبـــارات فـــى إتجـــاه البعـــد أرقـــام 

،  05) عبارات فى إتجاه البعد أرقام ( 1)ويتضمن ( قرار فى حالة تأكد ) والبعد الثانى ( 03،  5) و عبارات عكس إتجاه البعد أرقام ( 01
0  ،03  ،01.) 

بدرجـة كبيـرة جـدًا  ) التدريج فى إتجاه البعـد يجيب الغواص على كل عباره طبقًا إلتجاهه وشعوره نحوها على ميزان تقدير خماسى           
، ( درجـة واحـدة = درجتـان ، بدرجـة قليلـة جـدًا = درجـات ، بدرجـة قليلـة 3= درجـات ، بدرجـة متوسـطة  1= درجات ، بدرجـة كبيـرة  5= 

درجـات ، 3= بدرجـة متوسـطة درجتـان ، = درجـة ، بدرجـة كبيـرة  0= بدرجة كبيرة جـدًا  )وميزان تقدير خماسى التدريج عكس إتجاه البعد 
  (.درجات 5= درجات ، بدرجة قليلة جدًا 1= بدرجة قليلة 

دقيقـة ويـتم تطبيـق المقيـاس علـى ( 05)فـى مجـال زمنـى قـدره ( قائمـة تقيـر الـذات)ويراعى عند تطبيق القائمـة أن يكـون عنوانهـا          
( 05)درجـة وأقـل درجـة يمكـن أن يحصـل عليهـا المفحـوص ( 005)وتكون أعلى درجـة يمكـن أن يحصـل عليهـا المفحـوص الغواصين فقط 

و الخاص بترتيب عبارت مقياس إتخاذ القرار للغواصين وفقًا لألهمية النسبية فى ضوء قيم ( 03)، على النحو المبين من جدول رقم درجة 
 (: Kaiser) لكايزر ( Quartimax)تشبعات التحليل العاملى المتعامد بطريقة 
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 ، األهمية النسبية لعبارات مقياس إتخاذ القرار للغواصين  ( 01) جدول رقم

 (11=ن)                                                                               (1151± =  قيمة الداللة اإلحصائية للتشبع ) 

، الخاص بترتيب عبارت مقياس إتخاذ القرار للغواصين وفقًا لألهمية النسبية فى ضوء قيم تشبعات ( 01)ويتضح من الجدول رقم          
و التـى إنحصـرت مـابين أكبـر قيمـة للتشـبع متمثلـة فـى العبـارة رقــم (  Kaiser) لكـايزر ( Quartimax)التحليـل العـاملى المتعامـد بطريقـة 

وفقًا ( 11550)فى الترتيب بقيمة تشبع بلغت ( 9)وأقل قيمة للتشبع متمثلة فى العبارة رقم ( 11853)تيب بقيمة تشبع بلغت فى التر ( 01)
 .(1151± )لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام الباحث بتحديدها تساوى 

 :  تطبيق مقياس إتخاذ القرار للغواصين  -1/05/0 

م وحتى يوم الخميس الموافق 00/3/0109الباحث بتطبيق مقياس إتخاذ القرار للغواصين في الفترة من يوم األربعاء الموافق قام          
ممارس مـن الممارسـين لرياضـة الغـوص مـن طـالب الفرقـة الثانيـة و الفرقـة الثالثـة بكليـة التربيـة ( 38)م على عينة قوامها 08/3/0109

 Oneغـواص نجمـة أولـي )أو مـا يعادلهـا (   Open Water Diverغـواص الميـاه المفتوحـة)علـى درجـة  الرياضية ببورسعيد والحاصلين

 قيم التشبع العبارات م الترتيب
 11853 .إتخاذ القرارات الصائبةلدى ثقة فى نفسى دائمة على  0 01
 11811 .قراراتى يستفيد منها اآلخرين 0 000
 11805 .تركيز إنتباهى يزيد من قدرتى على إتخاذ القرارات الصائبة 3 85
 11813 .الحماس الذى أشعر به قبل الغوص يزيد من قدرتى على إتخاذ القرارات الصائبة أثناء األداء تحت الماء 1 80
 11099 .أتخذ قراراتى بناءًا على الوقائع التى حدثت بالفعل 5 081
 11091 .أدرك أهمية التوقيت فى إتخاذ القرار 1 010
 11091 .يسهل على إتخاذ القرار الصائب عند مواجهة موقف خطير لحالة غرق له العديد من اإلختيارات 0 35
 11008 .أجد سهولة فى تطبيق القرار الذى أتخذه 8 053
يجاد الحلول لها 9 09  11018 .عندما تواجهنى مشكلة فى األجهزة أو التدريب تحت الماء أفضل مواجهتها وا 
 11010 .فشلى فى تقدير المسافة تحت الماء ال يؤثر على صحة قراراتى 01 11
 11051 .ألتزم بقوانين الغوص عند إتخاذ القرارات 00 53
 11011 .العلمية والتمحيص قبل وأثناء األداء تحت الماءتعتمد قراراتى على الدراسة  00 50
 11000 .أستطيع عزل أفكارى السلبية عندما تنتابنى أثناء إتخاذ القرارات 03 00
 11008 .لدى القدرة على إتخاذ القرار الصائب عند إنخفاض مستوي الهواء أثناء األداء تحت الماء 01 080
 11001 .فإنة يزيد من ثقتى بنفسى على إتخاذ القرارات الالحقة قبل وأثناء األداء تحت الماءعندما أتخذ قرارًا صائبًا  05 18
 11019 .أضع فى تقديرى الحفاظ على البيئة التحت مائية عندما أتخذ قراراً  01 000
 11015 .أمتلك القدرة على المثابرة ألتمكن من إتخاذ القرارات الصائبة 00 001
 11010 .الحلول للمشكالت التى تواجهنى وتواجه زمالئى أثناء األداء تحت الماء أستطيع إيجاد 08 08
 11105 لدى القدرة على إتخاذ القرار الصائب عند تعرض أحد الزمالء لمرض تقليل الضغط أثناء األداء تحت الماء 09 003
 11153 .أسبق قراراتى بتفكير عميق قبل وأثناء األداء تحت الماء 01 0
 11151 .كفاءتى تجعلنى لدى القدرة على إتخاذ القرارات الصائبة 00 010
 11100 .لدى الخبرة المناسبة التى تساعدنى على إتخاذ القرارات الصائبة 00 19
 11501 .تتأثر قراراتى سلبًا بسبب تذكر خبرات فشلى الماضية بدرجة أكبر من تذكر خبرات نجاحى الماضية 03 89
 11519- .بالفشل يجعلنى أجاذف فى إتخاذ القرارالشعور  01 009
 11550 .لدى القدرة على إتخاذ قراراتى دون مساعدة اآلخرين قبل وأثناء األداء تحت الماء 05 9
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Star Diver ) وصـدق التمـايز ( المفهوم )، بهدف التوصل إلى الصورة المستقرة النهائية للمعامالت اإلحصائية من صدق التكوين الفرضى
فـى صـورته النهائيـة بعـد تقنـين العبـارات والتعـرف ( ثنائى البعـد)اذ القرار للغواصين و الثبات بإستخدام طريقة التجزئة النصفية لمقياس إتخ

 .على مدى مناسبته لطبيعة غواصى عينة الدراسة األساسية

 ( : األسلوب اإلحصائى المستخدم فى البحث)التقدير الكمى للمقياسان   -1/01
 

 :إلستخراج المعامالت التالية(  SPSS) اإلحصائى  وقد إستعان الباحث فى معالجة بيانات هذا البحث بالبرنامج

تحليــــــــــــــــــــــــــــــــــل  -1/01/03 الوسيط  -1/01/0 المتوسط الحسابى -1/01/0
 معامل اإللتواء  -1/01/8 اإلنحراف المعيارى -1/01/0 (.ANOVA)التباين

  (ت)إختبار  -1/01/9 معامل اإلرتباط بيرسون -1/01/3
  التحليل العاملى   -1/01/01 .األعلى اإلرباعى األدنى و اإلرباعى -1/01/1
  معامل ألفاكرونباخ -1/01/00 .معامل جتمان -1/01/5
  معامل اإلنحدار اإلحصائى  -1/01/00 معامل التعيين  -1/01/1

 ( :  التقدير الكمى) عرض نتائج البحث  -0

 :أن الباحث بصدد عرض نتائج ما توصل إليه من نتائج الدراسة األساسية فى ضوء أهداف البحث وتساؤالت الباحث          

 

 :حساب معامل صدق التكوين الفرضى أو المفهوم لمقياس سلوك المخاطرة للغواصين  -0/0
 

المخاطرة وأبعاده للغواصين فى صورته المستقرة والنهائيـة علـى تم التحقق من صدق التكوين الفرضى أو المفهوم لمقياس سلوك          
ممــارس مــن الممارســين لرياضــة الغــوص مــن طــالب الفرقــة الثانيــة و الفرقــة الثالثــة بكليــة التربيــة الرياضــية ببورســعيد ( 38)عينـة قوامهــا 

، ( One Star Diverاص نجمـة أولـي غـو )أو مـا يعادلهـا (   Open Water Diverغـواص الميـاه المفتوحـة)والحاصـلين علـى درجـة 
لحساب داللة الفروق بين األرباعى األعلى و اإلرباعى األدنى لدرجات غواصى عينة الدراسة األساسية علـى مقيـاس ( ت)بإستخدام إختبار 

( ت)اإللتـواء وقيمـة الخاص بالمتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري و و ( 05)سلوك المخاطرة وأبعاده ، على النحو المبين من جدول رقم 
 :وداللتها بين كل من اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعلى لقيم مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده 
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وداللتها بين كل من اإلرباعى  ( ت)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واإللتواء وقيمة ( 05)جدول رقم 
 رة وأبعادهاألدنى  واإلرباعى األعلى لقيم مقياس سلوك المخاط

 (38=ن)                                                                                      

 

         

، وجود فروق دالة إحصائيًا بين اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعلى لقيم مقياس سلوك المخاطرة ( 05)ويتضح من الجدول رقم           
المحسـوبة بـين أكبـر قيمـة و المتمثلـة فـى ( ت) على غواصى عينة الدراسة األساسية ، حيث إنحصرت قيمـة للغواصين وأبعادة بعد تطبيقة 

( 001010)بقيمة بلغت ( المخاطرة المحسوبة) وأقل قيمة المتمثلة فى البعد األول ( 051500)بقيمة بلغت ( الدافع للمخاطرة) البعد الثانى 
عنــد ( الجدوليــة)الحرجــة ( ت)، علمــًا بــأن قيمــة ( 011911( )ســلوك المخــاطرة للغواصــين)  المحســوبة للمجمــوع الكلــى( ت)وبلغــت قيمــة 
درجـة ، ممـا يـدل علـى مـدى صـدق ( 08)عنـد درجـة حريـة ( 0188)تسـاوى  1110ومسـتوى داللـة ( 0101)تساوى  1115مستوى داللة 

فيما بين اإلرباعى ( 3±)قيم معامل االلتواء تنحصر ما بين المقياس وأبعاده وقدرته على إظهار الفروق بين الجماعات ، ويتضح أيضًا أن 
 . األدنى و اإلرباعى األعلى لقيم المقياس مما يدل على مدى تجانس إجابات غواصى عينة الدراسة األساسية على المقياس

 :حساب معامل صدق التكوين الفرضى أو المفهوم لمقياس إتخاذ القرار للغواصين  -0/0
 

التحقق من صدق التكـوين الفرضـى أو المفهـوم لمقيـاس إتخـاذ القـرار وأبعـاده للغواصـين فـى صـورته المسـتقرة والنهائيـة علـى تم          
ممــارس مــن الممارســين لرياضــة الغــوص مــن طــالب الفرقــة الثانيــة و الفرقــة الثالثــة بكليــة التربيــة الرياضــية ببورســعيد ( 38)عينـة قوامهــا 

، ( One Star Diverغـواص نجمـة أولـي )أو مـا يعادلهـا (   Open Water Diverلميـاه المفتوحـةغـواص ا)والحاصـلين علـى درجـة 
لحساب داللة الفروق بين األرباعى األعلى و اإلرباعى األدنى لدرجات غواصى عينة الدراسة األساسية علـى مقيـاس ( ت)بإستخدام إختبار 

( ت)و الخـاص بالمتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري و اإللتـواء وقيمـة ( 01)إتخاذ القرار وأبعاده ، علـى النحـو المبـين مـن جـدول رقـم 
 :وأبعادهوداللتها بين كل من اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعلى لقيم مقياس إتخاذ القرار 

 

 مقياس سلوك المخاطرة م
 وأبعاده  

 اإلرباعى األدنى لقيم 
 المقياس 

 اإلرباعى األعلى لقيم 
 المقياس 

( ت)قيمة 
 المحسوبة

المتوسط 
 (0س)

اإلنحراف 
 المعيارى 

 (0ع)

 اإللتواء
(±0) 

 المتوسط 
 (0س)

اإلنحراف 
 المعيارى 

 (0ع)

 اإللتواء
(±0) 

01891- 01110 151111 (المحسوبةالمخاطرة )البعد األول  0  081111 01955 -11015 001010 
01101- 31501 011911 (الدافع للمخاطرة)البعد الثانى  0  131011 11918 -11031 051500 

سلوك المخاطرة ) المجموع الكلى  3
 ( للغواصين

011511 91831 -11800 0001811 31100 -11501 011911 
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دنى وداللتها بين كل من اإلرباعى األ( ت)لمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واإللتواء وقيمة ا( 26)جدول رقم 
 و اإلرباعى األعلى لقيم مقياس إتخاذ القرار وأبعاده 

 (38=ن)                                                                                    

 

، وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين اإلربـاعى األدنـى و اإلربـاعى األعلـى لقـيم مقيـاس إتخـاذ القـرار ( 01)ويتضح من الجدول رقـم          
المحسـوبة بـين أكبـر قيمـة والمتمثلـة فـى ( ت) تطبيقة على غواصى عينة الدراسـة األساسـية ، حيـث إنحصـرت قيمـة للغواصين وأبعادة بعد 

( 81315)بقيمة بلغـت ( قرار بدون مخاطرة) وأقل قيمة المتمثلة فى البعد األول ( 81188)بقيمة بلغت ( قرار فى حالة التأكد) البعد الثانى 
عنـد مسـتوى ( الجدوليـة)الحرجـة ( ت)، علمـًا بـأن قيمـة ( 81130( )إتخـاذ القـرار للغواصـين) للمجمـوع الكلـى المحسوبة ( ت)وبلغت قيمة 

درجـة ، ممـا يـدل علـى مـدى صـدق المقيـاس ( 08)عند درجـة حريـة ( 0188)تساوى  1110ومستوى داللة ( 0101)تساوى  1115داللة 
فيما بين اإلرباعى األدنى و ( 3±)ح أيضًا أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بين وأبعاده وقدرته على إظهار الفروق بين الجماعات ، ويتض

 . اإلرباعى األعلى لقيم المقياس مما يدل على مدى تجانس إجابات غواصى عينة الدراسة األساسية على المقياس

 :حساب معامل صدق التمايز لمقياس سلوك المخاطرة للغواصين  -0/3

( 38)صدق التمايز لمقياس سلوك المخاطرة و أبعاده للغواصين فى صورته المستقرة و النهائية على عينة قوامها  تم التحقق من         
ممارس من الممارسين لرياضة الغوص من طالب الفرقة الثانية و الفرقة الثالثـة بكليـة التربيـة الرياضـية ببورسـعيد والحاصـلين علـى درجـة 

وعينـة أخـرى غيـر ممارسـة ( One Star Diverغـواص نجمـة أولـي )أو مـا يعادلهـا (   Open Water Diverغـواص الميـاه المفتوحـة)
لحساب داللة الفروق بين درجات مجموعة ممارسة ( ت)طالب ، بإستخدام إختبار ( 38)لرياضة الغوص من طالب الكلية حيث بلغ قوامها 

و الخــاص ( 00)عــاده ، علــى النحــو المبــين مــن جــدول رقــم و مجموعــة غيــر ممارســة لرياضــة الغــوص علــى مقيــاس ســلوك المخــاطرة وأب
وداللتها بين كاًل من المجموعة الممارسـة والمجموعـة غيـر ممارسـة لرياضـة ( ت)بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و اإللتواء وقيمة 

 :الغوص لقيم مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده 

 

 مقياس إتخاذ القرار م
 وأبعاده  

 اإلرباعى األدنى لقيم 
 المقياس 

 اإلرباعى األعلى لقيم 
 المقياس 

( ت)قيمة 
 المحسوبة

المتوسط 
 (0س)

اإلنحراف 
 المعيارى 

 (0ع)

 اإللتواء
(±0) 

 المتوسط 
 (0س)

اإلنحراف 
 المعيارى 

 (0ع)

 اإللتواء
(±0) 

11991- 111011 011111 (قرار بدون مخاطرة)البعد األول  0  911811 31110 01001 81315 
01391- 01513 001111 (قرار فى حالة التأكد)البعد الثانى  0  091011 11088 -11110 81188 

 81130 01303 31800 0001011 11581- 81300 811311 ( إتخاذ القرار للغواصين) المجموع الكلى  3
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وداللتها بين المجموعة ( ت)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واإللتواء وقيمة ( 00)جدول رقم 
ومجموعة غير ممارسة لرياضة الغوص لقيم مقياس سلوك ( عينة الدراسة األساسية غواصى )الممارسة

 المخاطرة وأبعاده 

 (38= 0ن= 0ن)                                                                                 

 

، وجــود فــروق مرتفعــة و دالــة إحصــائيًا بــين المجموعــة الممارســة و المجموعــة غيــر الممارســة ( 00)ويتضــح مــن الجــدول رقــم          
المحسوبة بـين أكبـر قيمـة و المتمثلـة فـى المجمـوع الكلـى ( ت)لرياضة الغوص لقيم مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده ، حيث إنحصرت قيمة 

، ( 001900)بقيمـة بلغـت ( الـدافع للمخـاطرة )وأقل قيمة المتمثلـة فـى البعـد الثـانى ( 051108)بقيمة بلغت ( ن سلوك المخاطرة للغواصي)
عند درجة حريـة ( 0113)تساوى  1110ومستوى داللة ( 0199)تساوى  1115عند مستوى داللة ( الجدولية)الحرجة ( ت)علمًا بأن قيمة 

وأبعــاده وقدرتــه علــى إظهــار الفــروق بــين المجموعــات الممارســة و المجموعــات غيــر  درجــة ،  ممــا يــدل علــى مــدى صــدق المقيــاس( 81)
الممارسة لرياضة الغوص ، بما يحقق الهدف الذى وضـع مـن أجلـه لفئـة الغواصـين ويتضـح أيضـًا أن قـيم معامـل االلتـواء تنحصـر مـا بـين 

 .مما يدل على مدى تجانس اإلجابات على المقياس( ±3)

 :ق التمايز لمقياس إتخاذ القرار للغواصين حساب معامل صد -0/1
 

( 38)تم التحقـق مـن صـدق التمـايز لمقيـاس إتخـاذ القـرار وأبعـاده للغواصـين فـى صـورته المسـتقرة و النهائيـة علـى عينـة قوامهـا          
ممارس من الممارسين لرياضة الغوص من طالب الفرقة الثانية و الفرقة الثالثـة بكليـة التربيـة الرياضـية ببورسـعيد والحاصـلين علـى درجـة 

وعينـة أخـرى غيـر ممارسـة ( One Star Diverغـواص نجمـة أولـي )أو مـا يعادلهـا (   Open Water Diverالمفتوحـة غـواص الميـاه)
لحساب داللة الفروق بين درجات مجموعة ممارسة ( ت)طالب ، بإستخدام إختبار ( 38)لرياضة الغوص من طالب الكلية حيث بلغ قوامها 
و الخـاص بالمتوسـط ( 08)س إتخاذ القرار وأبعاده ، على النحو المبين من جـدول رقـم و مجموعة غير ممارسة لرياضة الغوص على مقيا

وداللتهـا بـين كـاًل مـن المجموعـة الممارسـة والمجموعـة غيـر ممارسـة لرياضـة الغـوص ( ت)الحسابي واالنحراف المعياري و اإللتواء وقيمة 
 :لقيم مقياس إتخاذ القرار وأبعاده 

 مقياس سلوك المخاطرة  م
 وأبعادة  

 مجموعة ممارسة لرياضة 
 الغوص 

 مجموعة غير ممارسة لرياضة 
 الغوص 

( ت)قيمة 
 المحسوبة

المتوسط 
 (0س)

اإلنحراف 
 المعيارى 

 (0ع)

 اإللتواء
(±0) 

 المتوسط 
 (0س)

اإلنحراف 
 المعيارى 

 (0ع)

 اإللتواء
(±0) 

11539- 031550 101089 (المخاطرة المحسوبة)البعد األول  0  011318 01105 11000 011503 
11511- 01531 351001 (الدافع للمخاطرة)البعد الثانى  0  011103 51898 11103 001900 

سلوك المخاطرة )المجموع الكلى  1
 ( للغواصين

981111 011500 -11111  101810 81181 11181 051108 
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وداللتها بين المجموعة ( ت)سابي واالنحراف المعياري واإللتواء وقيمة المتوسط الح( 08)جدول رقم 
  غواصى )الممارسة 

 ومجموعة غير ممارسة لرياضة الغوص لقيم مقياس إتخاذ القرار وأبعاده( عينة الدراسة األساسية   

 (38= 0ن= 0ن)                                                                                

 

، وجــود فــروق مرتفعــة و دالــة إحصــائيًا بــين المجموعــة الممارســة و المجموعــة غيــر الممارســة ( 08)رقــم ويتضــح مــن الجــدول          
إتخاذ )المحسوبة بين أكبر قيمة و المتمثلة فى المجموع الكلى ( ت)لرياضة الغوص لقيم مقياس إتخاذ القرار وأبعادة ، حيث إنحصرت قيمة 

، علمـًا بـأن ( 91183)بقيمـة بلغـت ( قـرار فـى حالـة تأكـد )ل قيمة المتمثلة فى البعد الثـانى وأق( 011981)بقيمة بلغت ( القرار للغواصين 
( 81)عنـد درجـة حريـة ( 0113)تسـاوى  1110ومسـتوى داللـة ( 0199)تسـاوى  1115عنـد مسـتوى داللـة ( الجدولية)الحرجة ( ت)قيمة 

الفـروق بـين المجموعـات الممارسـة و المجموعـات غيـر الممارسـة درجة ،  مما يدل على مدى صدق المقياس وأبعاده وقدرتـه علـى إظهـار 
ممـا ( 3±)لرياضة الغوص ، بما يحقق الهدف الذى وضع من أجله لفئة الغواصين  ويتضح أيضًا أن قـيم معامـل االلتـواء تنحصـر مـا بـين 

 .يدل على مدى تجانس اإلجابات على المقياس

 

 :ألفاكرونباخ لمقياس سلوك المخاطرة للغواصين حساب معامل الثبات بإستخدام معامل  -0/5

( 38)تم التحقق من معامل ثبات مقياس سلوك المخاطرة و أبعاده للغواصين فـى صـورته المسـتقرة و النهائيـة علـى عينـة قوامهـا          
ضـية ببورسـعيد والحاصـلين علـى درجـة ممارس من الممارسين لرياضة الغوص من طالب الفرقة الثانية و الفرقة الثالثـة بكليـة التربيـة الريا

بإسـتخدام معامـل ألفاكرونبـاخ ( One Star Diverغـواص نجمـة أولـي )أو ما يعادلهـا (   Open Water Diverغواص المياه المفتوحة)
حسـابي الخـاص بالتبـاين والمتوسـط ال( 09)لحساب ثبات مقياس سـلوك المخـاطرة للغواصـين وأبعـاده ، علـى النحـو المبـين مـن جـدول رقـم 

 :واالنحراف المعياري وقيمة معامل ألفاكرونباخ وداللته لقيم مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده 

 

 مقياس إتخاذ القرار  م
 وأبعادة  

 مجموعة ممارسة لرياضة 
 الغوص 

 مجموعة غير ممارسة لرياضة 
 الغوص 

( ت)قيمة 
 المحسوبة

المتوسط 
 (0س)

اإلنحراف 
 المعيارى 

 (0ع)

 اإللتواء
(±0) 

 المتوسط 
 (0س)

اإلنحراف 
 المعيارى 

 (0ع)

 اإللتواء
(±0) 

11800- 81550 851110 (مخاطرةقرار بدون )البعد األول  0  351111 01000 -11110  011105 
11855- 31010 051150 (قرار فى حالة التأكد)البعد الثانى  0  81501 31010 11010 91183 

إتخاذ القرار )المجموع الكلى  1
 ( للغواصين

0101015 011811 -11903  131501 81891 -11000  011981 
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ــيم ( 09)جــدول رقــم  ــه لق ــاري وقيمــة معامــل ألفاكرونبــاخ وداللت التبــاين والمتوســط الحســابي واالنحــراف المعي
 مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده 

                                                                                     (38=ن)                                                                                  

 مقياس سلوك المخاطرة م
 وأبعادة  

 المتوسط  التباين
 

اإلنحراف 
 المعيارى 

معامل 
 ألفاكرونباخ

 11813 011500 981111 1031013 (الدافع للمخاطرة)البعد الثانى ×  (المخاطرة المحسوبة )البعد األول  0
سلوك المخاطرة )المجموع الكلى × (  المخاطرة المحسوبة )البعد األول  0

 (للغواصين
00501311 0111089 311109 11950 

 11013 001811 0331001 0011005 (سلوك المخاطرة للغواصين)المجموع الكلى × ( الدافع للمخاطرة)البعد الثانى  3
المجموع ×( الدافع للمخاطرة)البعد الثانى × ( المخاطرة المحسوبة)البعد األول  1

 ( سلوك المخاطرة للغواصين)الكلى 
01901903 0911111 101015 

 
11900 

 

المختلفــة لقــيم مقيــاس ســلوك ، قــيم معامــل ألفاكرونبــاخ مرتفعــة و دالــة إحصــائيًا بــين الصــور ( 09)ويتضــح مــن الجــدول رقــم          
والمجمـوع ( المخـاطرة المحسـوبة)البعـد األول " المحسوبة بين أكبر قيمـة متمثلـة فـى  ( ألفا)المخاطرة وأبعاده ، حيث إنحصرت قيمة معامل 

سـلوك )المجمـوع الكلـى و ( الـدافع للمخـاطرة)البعد الثانى " وأقل قيمة متمثلة فى ( 11950)بقيمة بلغت ( " سلوك المخاطرة للغواصين)الكلى 
الـدافع )و البعـد الثـانى ( المخـاطرة المحسـوبة)، بينمـا بلغـت العالقـة بـين البعـد األول ( 11013)بقيمة عكسية بلغت ( " المخاطرة للغواصين

اس وأبعاده ، مما يدل على مدى ثبات المقي( 11900)بقيمة طردية مرتفعة بلغت (  سلوك المخاطرة للغواصين)و المجموع الكلى ( للمخاطرة
 . بما يحقق الهدف الذى وضع من أجله لفئة الغواصين 

 :حساب معامل الثبات بإستخدام معامل ألفاكرونباخ لمقياس إتخاذ القرار للغواصين  -0/1

ممـارس ( 38)تم التحقق من معامل ثبات مقياس إتخاذ القرار وأبعاده للغواصين فى صورته المستقرة والنهائية على عينـة قوامهـا          
غـواص )من الممارسين لرياضة الغوص من طالب الفرقة الثانيـة والفرقـة الثالثـة بكليـة التربيـة الرياضـية ببورسـعيد والحاصـلين علـى درجـة 

بإسـتخدام معامـل ألفاكرونبـاخ لحسـاب ( One Star Diverغـواص نجمـة أولـي )أو مـا يعادلهـا (   Open Water Diverفتوحـةالمياه الم
الخــاص بالتبــاين والمتوســط الحســابي واالنحــراف ( 31)ثبـات مقيــاس إتخــاذ القــرار للغواصــين وأبعـاده ، علــى النحــو المبــين مــن جــدول رقـم 

 :وداللته لقيم مقياس إتخاذ القرار وأبعاده المعياري وقيمة معامل ألفاكرونباخ 
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التباين والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل ألفاكرونباخ وداللته لقيم ( 31)جدول رقم 
 مقياس إتخاذ القرار وأبعاده 

                                                                             (38=ن)                                                                            

 مقياس إتخاذ القرار م
 وأبعادة  

 المتوسط  التباين
 

اإلنحراف 
 المعيارى 

معامل 
 ألفاكرونباخ

 11581 011811 0101015 0001101 (قرار فى حالة التأكد)البعد الثانى × ( قرار بدون مخاطرة )البعد األول  0
 11900 091000 0811550 3001389 (إتخاذ القرار للغواصين)المجموع الكلى × ( قرار بدون مخاطرة )البعد األول  0

 11599 031500 0011013 0801511 (إتخاذ القرار للغواصين)المجموع الكلى × ( قرار فى حالة التأكد)البعد الثانى  3
× ( قرار فى حالة التأكد)البعد الثانى × ( قرار بدون مخاطرة )البعد األول  1

 ( إتخاذ القرار للغواصين)المجموع الكلى 
1011110 0101001 001189 

 
11859 

 

إتخـاذ القـرار ، قيم معامل ألفاكرونباخ مرتفعة و دالـة إحصـائيًا بـين الصـور المختلفـة لقـيم مقيـاس ( 31)ويتضح من الجدول رقم          
إتخاذ )والمجموع الكلى ( قرار بدون مخاطرة)البعد األول " المحسوبة بين أكبر قيمة متمثلة فى  ( ألفا)وأبعاده ، حيث إنحصرت قيمة معامل 

( " الـة التأكـدقـرار فـى ح)البعـد الثـانى و ( دون مخـاطرة قـرار بـ)البعـد األول " وأقل قيمة متمثلة فى ( 11900)بقيمة بلغت (" القرار للغواصين
و المجمـوع ( قرار فـى حالـة التأكـد)و البعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة )، بينما بلغت العالقة بين البعد األول ( 11581)بقيمة طردية بلغت 

لهـدف الـذى مما يدل على مدى ثبات المقياس وأبعـاده ، بمـا يحقـق ا( 11859)بقيمة طردية مرتفعة بلغت ( " إتخاذ القرار للغواصين)الكلى 
 .وضع من أجله لفئة الغواصين 

 :حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس سلوك المخاطرة للغواصين  -0/0

( 38)تم التحقق من معامل ثبات مقياس سلوك المخاطرة و أبعاده للغواصين فى صورته المسـتقرة النهائيـة علـى عينـة قوامهـا            
لرياضة الغوص من طالب الفرقة الثانية و الفرقة الثالثـة بكليـة التربيـة الرياضـية ببورسـعيد والحاصـلين علـى درجـة ممارس من الممارسين 

بإستخدام معامل جتمان بطريقـة ( One Star Diverغواص نجمة أولي )أو ما يعادلها (   Open Water Diverغواص المياه المفتوحة)
الخـاص بالمتوسـط الحسـابي ( 30)المخـاطرة و أبعـاده ، علـى النحـو المبـين مـن جـدول رقـم  التجزئة النصفية لحسـاب ثبـات مقيـاس سـلوك

 ( .00مرفق ) واالنحراف المعياري والتباين ومعامل اإلرتباط وقيمة معامل جتمان وداللته لقيم مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده 

، قـيم معامـل جتمـان بطريقـة التجزئـة النصـفية مرتفعـة ودالـة إحصـائيًا بـين العبـارات  ( 00مرفق )  (30)ويتضح من الجدول رقم          
البعد ) المحسوبة بين أكبر قيمة متمثلة فى ( جتمان)الفردية والزوجية لقيم مقياس سلوك المخاطرة للغواصين ، حيث إنحصرت قيمة معامل 

،  ( 11859)بقيمـة بلغـت " ( الـدافع للمخـاطرة"البعـد الثـانى  )مـة متمثلـة فـى وأقـل قي( 11910)بقيمة بلغـت "( المخاطرة المحسوبة " األول 
مما يدل على مدى ثبات المقياس وأبعاده ، بما يحقق الهدف الذى وضع من أجله لفئة الغواصـين ، وقـام الباحـث بإسـتخدام معامـل جتمـان 

 (. لزوجيةالعبارات الفردية وا)لعدم تساوى التباين بين الصور المختلفة للجزئين 

ــم            ــين الجــزئين ( 00مرفــق ) ( 30)ويتضــح مــن ذات الجــدول رق ــة إحصــائيًا ب ــة )، وجــود إرتباطــات مرتفعــة ودال ــارات الفردي العب
لقــيم مقيــاس ســلوك المخــاطرة و أبعــاده بإســتخدم معامــل اإلرتبــاط بيرســون ، حيــث إنحصــرت معــامالت اإلرتبــاط بــين أكبــر قيمــة ( والزوجيــة
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الــدافع " البعــد الثــانى ) وأقــل قيمــة متمثلــة فــى البعــد الثــانى ( 11908)بقيمــة بلغــت "( المخــاطرة المحســوبة " البعــد األول )فــى والمتمثلــة 
وعنـد ( 11051)تسـاوي ( 1115)، علمـًا بـأن القيمـة الحرجـة لمعامـل اإلرتبـاط بيرسـون عنـد مسـتوى ( 11081)بقيمة بلغـت "(  للمخاطرة 
، ويتضح من ذات الجدول أن المتوسطات الحسابية أكبر من اإلنحرافات ( درجة  11)عند درجة حرية ( 11358)تساوي ( 1110)مستوى 

لمقيـاس سـلوك المخـاطرة وأبعـاده ممـا يوضـح مـدى إسـتقامة معـامالت ( العبارات الفرديـة والزوجيـة)المعيارية بين الصور المختلفة للجزئين 
 .اإلرتباط 

 :لتجزئة النصفية لمقياس إتخاذ القرار للغواصين حساب معامل الثبات بطريقة ا -0/8

ممـارس ( 38)تم التحقق من معامل ثبات مقياس إتخاذ القرار وأبعاده للغواصين فى صورته المسـتقرة النهائيـة علـى عينـة قوامهـا          
غـواص )ة ببورسـعيد والحاصـلين علـى درجـة من الممارسين لرياضة الغوص من طالب الفرقة الثانية و الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضـي

بإستخدام معامل جتمـان بطريقـة التجزئـة ( One Star Diverغواص نجمة أولي )أو ما يعادلها (   Open Water Diverالمياه المفتوحة
ي واالنحــراف الخــاص بالمتوســط الحســاب( 30)النصــفية لحســاب ثبــات مقيــاس إتخــاذ القــرار وأبعــاده ، علــى النحــو المبــين مــن جــدول رقــم 

  (.03مرفق ) المعياري والتباين ومعامل اإلرتباط وقيمة معامل جتمان وداللته لقيم مقياس إتخاذ القرار وأبعاده

، قـيم معامـل جتمـان بطريقـة التجزئـة النصـفية مرتفعـة ودالـة إحصـائيًا بـين العبـارات  (03مرفـق )  (30)ويتضح من الجـدول رقـم          
المجموع ) المحسوبة بين أكبر قيمة متمثلة فى ( جتمان)الفردية والزوجية لقيم مقياس إتخاذ القرار للغواصين ، حيث إنحصرت قيمة معامل 

،  ممـا ( 11009)بقيمـة بلغـت " ( القرار فى حالة التأكـد"البعد الثانى  )تمثلة فى وأقل قيمة م( 11800)بقيمة بلغت "( إتخاذ القرار " الكلى 
يدل على مدى ثبات المقياس وأبعاده ، بما يحقق الهدف الذى وضع من أجله لفئة الغواصين ، وقام الباحث بإستخدام معامـل جتمـان لعـدم 

 (. والزوجيةالعبارات الفردية )تساوى التباين بين الصور المختلفة للجزئين 

ــم            ــين الجــزئين  (03مرفــق )  (30)ويتضــح مــن ذات الجــدول رق ــة إحصــائيًا ب ــة )، وجــود إرتباطــات مرتفعــة ودال ــارات الفردي العب
 لقيم مقياس إتخاذ القرار و أبعاده بإستخدم معامل اإلرتباط بيرسون ، حيث إنحصرت معامالت اإلرتباط بـين أكبـر قيمـة والمتمثلـة( والزوجية

بقيمـة بلغـت " (   القـرار فـى حالـة التأكـد"البعـد الثـانى  )وأقل قيمـة متمثلـة فـى ( 11081)بقيمة بلغت "( إتخاذ القرار " المجموع الكلى )فى 
تسـاوي ( 1110)، وعنـد مسـتوى ( 11051)تسـاوي ( 1115)، علمًا بأن القيمة الحرجة لمعامل اإلرتبـاط بيرسـون عنـد مسـتوى ( 11510)
، ويتضح من ذات الجـدول أن المتوسـطات الحسـابية أكبـر مـن اإلنحرافـات المعياريـة بـين الصـور ( درجة  11)درجة حرية عند ( 11358)

 .لمقياس إتخاذ القرار وأبعاده مما يوضح مدى إستقامة معامالت اإلرتباط ( العبارات الفردية والزوجية)المختلفة للجزئين 

تخاذ القرار وأبعاده للغواصين   حساب العالقة اإلرتباطية بين مقياسى -0/9  :سلوك المخاطرة وأبعاده وا 

تخـاذ القـرار وأبعـاده فـى صـورته المسـتقرة النهائيـة           تم التحقق من مدى العالقة اإلرتباطية بين مقياسى سـلوك المخـاطرة وأبعـاده وا 
الخــاص بالمصــفوفة اإلرتباطيــة بــين مقياســى ســلوك ، و ( 33)بإســتخدام معامــل اإلرتبــاط بيرســون ، علــى النحــو المبــين مــن جــدول رقــم 

تخاذ القرار وأبعاده  :المخاطرة وأبعاده وا 
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تخاذ القرار وأبعاده للغواصين( 33)جدول رقم   المصفوفة اإلرتباطية بين مقياسى سلوك المخاطرة وأبعاده وا 

 (38=ن)                                                                                       

تخاذ  م مقياسى سلوك المخاطرة وا 
 القرار وأبعادهما  

المخاطرة 
 المحسوبة

القرار بدون  سلوك المخاطرة الدافع للمخاطرة
 مخاطرة

القرار فى حالة 
 تأكد

 إتخاذ 
 القرار

       المخاطرة المحسوبة 0
**11891  الدافع للمخاطرة 0       
**11951 **11981 سلوك المخاطرة 3      
**11195 **11198 القرار بدون مخاطرة  1  11519**    
   **11100 **11510 **11191 **11555 القرار فى حالة تأكد 5
  **11081 **11903 **11511 **11530 **11550 إتخاذ القرار 1

 

الخاص بالمصفوفة اإلرتباطية ، وجـود معـامالت إرتبـاط مرتفعـة ودالـة إحصـائيًا بـين مقيـاس سـلوك ( 33)ويتضح من الجدول رقم          
معــامالت وبلـغ عــدد معـامالت اإلرتبــاط الدالــة ( 3)المخـاطرة وأبعــاده بإسـتخدم معامــل اإلرتبـاط بيرســون ، حيـث بلــغ عـدد معــامالت اإلرتبـاط 

و عدم وجود معـامالت إرتبـاط غيـر دالـة إحصـائيًا عنـد ( ٪011)معامالت إرتباط بنسبة مساهمة ( 3( )1110)مستوى داللة إحصائيًا عند 
نحصرت معامالت اإلرتباط الدالة إحصائيًا بين أكبر قيمة والمتمثلة فى ( 1115)مستوى داللة  و البعـد ( سلوك المخاطرة)المجموع الكلى " وا 

والبعــد األول ( الــدافع للمخــاطرة) البعــد الثــانى " وأقــل قيمــة متمثلــة فــى ( 11981)بقيمــة إرتبــاط طرديــة بلــغ ( " ةالمخــاطرة المحســوب)األول 
تسـاوي ( 1115)علمًا بأن القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسـون عنـد مسـتوى ( 11891)بقيمة إرتباط طردية بلغ (" المخاطرة المحسوبة)
، ويتضـــح أن المتوســـطات الحســـابية أكبـــر مـــن ( درجـــة  11)عنـــد درجـــة حريـــة ( 11358)وي تســـا( 1110)، وعنـــد مســـتوى ( 11051)

 اإلنحرافات المعيارية بين مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده مما يوضح مدى إستقامة معامالت اإلرتباط 

تفعـة ودالـة إحصـائيًا بـين مقيـاس الخاص بالمصفوفة اإلرتباطية ، وجـود معـامالت إرتبـاط مر ( 33)ويتضح من ذات الجدول رقم           
معـامالت وبلـغ عـدد معـامالت اإلرتبـاط الدالـة ( 3)إتخاذ القرار وأبعاده بإستخدم معامل اإلرتباط بيرسون ، حيث بلـغ عـدد معـامالت اإلرتبـاط 

ر دالـة إحصـائيًا عنـد و عدم وجود معـامالت إرتبـاط غيـ( ٪011)معامالت إرتباط بنسبة مساهمة ( 3( )1110)إحصائيًا عند مستوى داللة 
نحصرت معامالت اإلرتبـاط الدالـة إحصـائيًا بـين أكبـر قيمـة والمتمثلـة فـى ( 1115)مستوى داللة  و البعـد ( إتخـاذ القـرار)المجمـوع الكلـى " وا 

) والبعد األول ( التأكدقرار فى حالة ) البعد الثانى " وأقل قيمة متمثلة فى ( 11903)بقيمة إرتباط طردية بلغ ( " القرار بدون مخاطرة)األول 
تسـاوي ( 1115)علمـًا بـأن القيمـة الحرجـة لمعامـل اإلرتبـاط بيرسـون عنـد مسـتوى ( 11100)بقيمة إرتباط طردية بلـغ (" قرار بدون مخاطرة

، ويتضـــح أن المتوســـطات الحســـابية أكبـــر مـــن ( درجـــة  11)عنـــد درجـــة حريـــة ( 11358)تســـاوي ( 1110)، وعنـــد مســـتوى ( 11051)
 . اإلنحرافات المعيارية بين مقياس إتخاذ القرار وأبعادة مما يوضح مدى إستقامة معامالت اإلرتباط

 

ودالـة إحصـائيًا بـين كـاًل مـن الخاص بالمصـفوفة اإلرتباطيـة ، وجـود معـامالت إرتبـاط مرتفعـة ( 33)ويتضح من ذات الجدول رقم          
معـامالت إرتبـاط وبلـغ ( 9)سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار وأبعادهم ، بإستخدم معامل اإلرتبـاط بيرسـون ، حيـث بلـغ عـدد معـامالت اإلرتبـاط 

حجم الكلى لمعامالت من ال( ٪011)معامالت إرتباط بنسبة مساهمة ( 9( )1110)عدد معامالت اإلرتباط الدالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
نحصـرت معـامالت اإلرتبـاط الدالـة إحصـائيًا بـين أكبـر قيمـة ( 1115)اإلرتباط وال يوجد معامالت اإلرتباط دالة إحصائيًا عند مسـتوى داللـة  وا 

أقل قيمة متمثلة فى و ( 11511)بقيمة إرتباط طردية بلغ ( " سلوك المخاطرة)و المجموع الكلى ( إتخاذ القرار)المجموع الكلى " والمتمثلة فى 
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بقيمـة إرتبـاط ( الـدافع للمخـاطرة )والبعـد الثـانى فـى مقيـاس سـلوك المخـاطرة ( القـرار بـدون مخـاطرة )البعد األول فى مقياس إتخـاذ القـرار " 
( 1110)، وعنـد مسـتوى ( 11051)تسـاوي ( 1115)علمًا بأن القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسون عند مسـتوى ( 11195)طردية بلغ 
، ويتضــح أن المتوسـطات الحســابية أكبــر مـن اإلنحرافــات المعياريــة بـين كــاًل مــن ســلوك ( درجــة  11)عنــد درجــة حريـة ( 11358)تسـاوي 

 .المخاطرة و إتخاذ القرار وأبعادهم مما يوضح مدى إستقامة معامالت اإلرتباط

لمقيـــاس ســـلوك المخـــاطرة و أبعـــاده  ANOVA))حســـاب داللـــة الفـــروق بإســـتخدام تحليـــل التبـــاين  -0/01
 :للغواصين

و البعـد ( المخاطرة المحسوبة)و كاًل من البعد األول ( سلوك المخاطرة)تم التحقق من داللة الفروق للتعرف على مدى التأثير بين          
مرفـق ) (31)النحـو المبـين مـن جـدول رقـم ألختبار معنوية اإلنحدار  ، على  ANOVA))بإستخدام تحليل التباين ( الدافع للمخاطرة)الثانى 
 إلختبار معنوية اإلنحدار لمقياس سلوك المخاطرة وأبعاده(  ANOVA)الخاص بتحليل التباين  (01

 

إلختبــار معنويــة اإلنحــدار لمقيــاس ســلوك (  ANOVA)الخــاص بتحليــل التبــاين ، ( 01مرفــق ) (31)ويتضــح مــن الجــدول رقــم           
الـدافع )والبعـد الثـانى ( المخـاطرة المحسـوبة)و كـاًل مـن البعـد األول ( سـلوك المخـاطرة)وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين المخاطرة وأبعـاده ، 

المخـاطرة )و البعـد األول ( سـلوك المخـاطرة)المجموع الكلى "  المحسوبة بين أكبر قيمة والمتمثلة فى( ف)، حيث إنحصرت قيمة ( للمخاطرة
و البعـد الثـانى ( المخـاطرة المحسـوبة)البعـد األول " وأقـل قيمـة متمثلـة فـى ( 11111)بمستوى داللـة ( 031110)بقيمة بلغت (" المحسوبة

بمسـتوى داللـة ( 013101)بقيمة متسـاوية بلغـت ( المخاطرة المحسوبة)و البعد األول ( الدافع للمخاطرة)و البعد الثانى (" الدافع للمخاطرة)
وكـاًل ( سـلوك المخـاطرة)، مما يوضح مدى معنوية اإلنحدار ، بما يشير إلى قوة العالقـة بـين ( 1115)وهى قيم أقل من مستوى ( 11111)

 (.الدافع للمخاطرة)والبعد الثانى ( المخاطرة المحسوبة)من البعد األول 

 

 :حساب العالقة التنبؤية لمقياس سلوك المخاطرة و أبعاده للغواصين   -0/00

، تم التحقق من العالقة ( 31)بين مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده بالجدول السابق رقم  ANOVA))تباين فى ضوء نتائج تحليل ال        
بإسـتخدام معامـل ( الـدافع للمخـاطرة)و البعـد الثـانى ( المخـاطرة المحسـوبة)و كـاًل مـن البعـد األول ( سـلوك المخـاطرة)التبادلية التنبؤية بـين 

( مربـع اإلرتبـاط)و معامـل التعيـين " التنبـؤ"الخـاص بـدالالت المعامـل الثابـت لدنحـدار ( 35)ل رقـم اإلنحدار ، علـى النحـو المبـين مـن جـدو
، الخاص بمعادالت التنبؤ المستخلصة الدالة إحصائيًا ( 31)بين مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده و جدول رقم ( ت)ومعامل اإلنحدار وقيمة 

   :بين أبعاد مقياس سلوك المخاطرة للغواصين 
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ومعامل ( مربع اإلرتباط)و معامل التعيين " التنبؤ"الخاص بدالالت المعامل الثابت لدنحدار ( 35)جدول رقم 
     بين مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده( ت)اإلنحدار وقيمة 

 (38=ن)                                                                                     

 مقياس سلوك المخاطرة  م
 وأبعادة  

 المعامل
 الثابت
 لدنحدار

(التنبؤ)  

معامل 
التعيين 

مربع )
 (اإلرتباط

معامل 
اإلنحدار 

مؤشر )
 (التنبؤ

الخطأ 
 المعيارى

مستوى  ( ت)قيمة 
 الداللة 
 

مؤشر 
 الداللة 
 

المخاطرة )البعد األول ×( سلوك المخاطرة) 0
 ( المحسوبة

دال  11111 311001 11108 11151 11903 11900-
 إحصائياً 

الدافع )البعد الثانى ×(  سلوك المخاطرة) 0
 (للمخاطرة

دال  11111 091111 11108 11351 11903 11900
 إحصائياً 

البعد ×( المخاطرة المحسوبة)البعد األول  3
 (الدافع للمخاطرة)الثانى 

دال  11111 001991 11110 11190 11811 11115
 إحصائياً 

البعد األول ×( الدافع للمخاطرة)الثانى البعد  1
 (المخاطرة المحسوبة)

دال  11111 001991 11031 01119 11811 11030
 إحصائياً 

 

مؤشـر )و معامل التعيين و معامل اإلنحـدار " التنبؤ"، فى ضوء دالالت المعامل الثابت لدنحدار ( 35)ويتضح من الجدول رقم          
الـدافع )والبعـد الثـانى ( المخـاطرة المحسـوبة)و كـاًل مـن البعـد األول ( سـلوك المخـاطرة)فروق دالة إحصائيًا بـين  ، توجد( ت)وقيمة ( التنبؤ

(" المخـاطرة المحسـوبة)و البعـد األول ( سـلوك المخـاطرة" )المحسـوبة بـين أكبـر قيمـة والمتمثلـة فـى ( ت)، حيث إنحصـرت قيمـة ( للمخاطرة
بينهمـا ( مؤشر التنبـؤ)وبلغت قيمة معامل اإلنحدار ( 1115)وهى قيمة أقل من مستوى ( 11111)ة بمستوى دالل( 311001)بقيمة بلغت 

و ( الـدافع للمخـاطرة)و البعـد الثـانى (" الدافع للمخاطرة)و البعد الثانى ( المخاطرة المحسوبة)البعد األول " وأقل قيمة متمثلة فى ( 11151)
وبلغـت ( 1115)وهى قيمة أقـل مـن مسـتوى ( 11111)بمستوى داللة ( 001991)تساوية بلغت بقيمة م( المخاطرة المحسوبة)البعد األول 

ــة ( 01119( )11190)بينهمــا ( مؤشــر التنبــؤ)قيمــة معامــل اإلنحــدار  ــى قــوة العالق ــة اإلنحــدار ، بمــا يشــير إل ، ممــا يوضــح مــدى معنوي
الـدافع )والبعـد الثـانى ( المخاطرة المحسـوبة)ير فى كاًل من البعد األول يتبعه بالضرورة التغ( سلوك المخاطرة)اإلرتباطية و مقدار التغير فى 

ومقدار التغير فى ( الدافع للمخاطرة) يتبعة بالضرورة التغير فى البعد الثانى ( المخاطرة المحسوبة)ومقدار التغير فى البعد األول ( للمخاطرة
( مؤشـرات التنبـؤ)وذلك وفقًا لمعامالت اإلنحدار ( المخاطرة المحسوبة)البعد األول  يتبعة بالضرورة التغير فى( الدافع للمخاطرة)البعد الثانى 
 (.ت)وقيمة إختبار 

( 11903)يفسـر ( سـلوك المخـاطرة) إلى أن المتغير المستقل ( مربع معامل اإلرتباط) ويشير إرتفاع معامل التعيين أو التحديد           
ويعتبـر ذلـك ذات ( الـدافع للمخـاطرة)من التباين فى حجم البعد الثـانى ( 11903)و ( اطرة المحسوبةالمخ) من التباين فى حجم البعد األول 

مـن التبـاين فـى حجـم البعـد الثـانى ( 11811)يفسـر ( المخاطرة المحسـوبة)داللة معنويه ، وكذلك الحال بشأن المتغير المستقل البعد األول 
مـن التبـاين فـى حجـم ( 11811)يفسـر ( الدافع للمخاطرة)يه ، والمتغير المستقل البعد الثانى ويعتبر ذلك ذات داللة معنو ( الدافع للمخاطرة)

ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه ، بما يشير ذلك إلى قوة العالقة والتأثير المتبادل بين أبعـاد مقيـاس سـلوك ( المخاطرة المحسوبة)البعد األول 
 .المخاطرة للغواصين 
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عادالت التنبؤ المستخلصة الدالة إحصائيًا بين أبعاد مقياس سلوك المخاطرة الخاص بم( 31)جدول رقم 
 للغواصين    

 (38=ن)                                                                                         

 م
 

 معادالت التنبؤ المستخلصة ألبعاد مقياس  أبعاد مقياس سلوك المخاطرة للغواصين
 سلوك المخاطرة للغواصين

 مستوى الداللة

 دال إحصائياً  المخاطرة المحسوبة( 11151+ )11900- =سلوك المخاطرة  البعد األول× المجموع الكلى  0
 دال إحصائياً  الدافع للمخاطرة( 11351+ ) 11900 =سلوك المخاطرة  البعد الثانى× المجموع الكلى  0
 دال إحصائياً  الدافع للمخاطرة( 11190+ ) 11115 =المخاطرة المحسوبة  البعد الثانى× البعد األول  3
 دال إحصائياً  المخاطرة المحسوبة( 01119+ ) 11030 =الدافع للمخاطرة  البعد األول× البعد الثانى  1

 

، فى ضوء معادالت التنبؤ المستخلصة ألبعاد مقياس سلوك المخاطرة للغواصين  إسـتخالص عـدد ( 31)ويتضح من الجدول رقم          
معادالت تنبؤية دالة إحصائيًا بين أبعاد مقياس سلوك المخاطرة ، حيث أنحصرت المعادالت ما بين أكبر قيمة و المتمثلـة فـى المعادلـة ( 1)

الـدافع ) بـين ( 1110)أى وجود تأثير دال إحصائيًا عنـد مسـتوى {  المخاطرة المحسوبة( 01119+ ) 11030= طرة الدافع للمخا} الرابعة 
المخــاطرة )مــن درجــة ( 11811)حيــث أنــه يفســر ( كمتغيــر تــابع) للمخــاطرة المحســوبةكمتغيــر مســتقل فــى تفســير التبــاين الكلــى ( للمخــاطرة
وأقـل قيمـة متمثلـة  (01119)بمقدار ( المخاطرة المحسوبة)بمقدار درجة يتبعه زيادة فى ( اطرةالدافع للمخ)أى أن كل زيادة فى  (المحسوبة

بـين ( 1110)أى وجود تأثير دال إحصـائيًا عنـد مسـتوى { الدافع للمخاطرة ( 11351+ ) 11900= سلوك المخاطرة  }فى المعادلة الثانية 
الـدافع )مـن درجـة ( 11903)حيـث أنـه يفسـر ( كمتغيـر تـابع) للـدافع للمخـاطرة كمتغيـر مسـتقل فـى تفسـير التبـاين الكلـى( سلوك المخـاطرة)

، حيـث يشـير إرتفـاع  (11351)بمقـدار درجـة يتبعـه زيـادة فـى الـدافع للمخـاطرة بمقـدار ( سـلوك المخـاطرة)أى أن كـل زيـادة فـى ( للمخاطرة
لمتغيـر التـابع الـذى يمكـن التنبـؤ بـه مـن خـالل المتغيـر المسـتقل إلـى نسـبة التبـاين فـى ا( مربـع معامـل اإلرتبـاط)معامل التعيين أو التحديـد 

 . بما يشير إلى قوة العالقة والتأثير المتبادل بين أبعاد مقياس سلوك المخاطرة للغواصين، ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه 

 

 ه للغواصين  لمقياس إتخاذ القرار و أبعاد ANOVA))حساب داللة الفروق بإستخدام تحليل التباين  -0/00 
 

والبعـد الثـانى ( قرار بدون مخاطرة)و كاًل من البعد األول ( إتخاذ القرار)تم التحقق من داللة الفروق للتعرف على مدى التأثير بين          
( 05مرفـق )( 30)ألختبار معنوية اإلنحدار ، على النحو المبين من جدول رقم  ANOVA))بإستخدام تحليل التباين ( قرار فى حالة التأكد)
 إلختبار معنوية اإلنحدار لمقياس إتخاذ القرار وأبعاده(  ANOVA)الخاص بتحليل التباين ، 

 

اذ القـرار وأبعـاده ، إلختبار معنويـة اإلنحـدار لمقيـاس إتخـ(  ANOVA)الخاص بتحليل التباين ،( 05مرفق ) (30)ويتضح من الجدول رقم 
، حيــث ( قــرار فــى حالــة التأكــد)والبعــد الثــانى ( قــرار بــدون مخــاطرة)و كــاًل مــن البعــد األول ( إتخــاذ القــرار)وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين 

بقيمة بلغت ( " طرةقرار بدون مخا)و البعد األول ( إتخاذ القرار)المجموع الكلى " المحسوبة بين أكبر قيمة والمتمثلة فى( ف)إنحصرت قيمة 
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" و ( " قـرار فـى حالـة التأكـد)و البعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)البعد األول " وأقل قيمة متمثلة فى ( 11111)بمستوى داللة ( 131138)
وهـى ( 11111)بمسـتوى داللـة ( 001101)بقيمـة متسـاوية بلغـت ( " قرار بدون مخاطرة)و البعد األول ( قرار فى حالة التأكد)البعد الثانى 

قـرار )وكاًل من البعـد األول ( إتخاذ القرار)، مما يوضح مدى معنوية اإلنحدار ، بما يشير إلى قوة العالقة بين ( 1115)قيم أقل من مستوى 
 (.  قرار فى حالة التأكد)والبعد الثانى ( بدون مخاطرة

 :للغواصين  حساب العالقة التنبؤية لمقياس إتخاذ القرار و أبعاده  -0/03

، تـم التحقـق مـن العالقـة ( 30)بـين مقيـاس إتخـاذ القـرار وأبعـاده بالجـدول السـابق رقـم  ANOVA))فى ضوء نتائج تحليل التباين         
م معامـل بإسـتخدا( قـرار فـى حالـة التأكـد)و البعـد الثـانى ( قـرار بـدون مخـاطرة)و كـاًل مـن البعـد األول ( إتخـاذ القـرار)التبادلية التنبؤيـة بـين 

( مربـع اإلرتبـاط)و معامـل التعيـين " التنبـؤ"الخـاص بـدالالت المعامـل الثابـت لدنحـدار ( 38)اإلنحدار ، علـى النحـو المبـين مـن جـدول رقـم 
ين ، الخاص بمعادالت التنبؤ المستخلصة الدالة إحصائيًا ب( 38)بين مقياس إتخاذ القرار وأبعاده و جدول رقم ( ت)ومعامل اإلنحدار وقيمة 

   :أبعاد مقياس إتخاذ القرار للغواصين 

 

اإلنحدار وقيمة  ومعامل( اإلرتباط مربع)التعيين و معامل " التنبؤ"الخاص بدالالت المعامل الثابت لدنحدار ( 38)جدول رقم 
   بين مقياس إتخاذ القرار وأبعاده( ت)

   (58=ن)                                                                                              

مؤشـر )و معامـل التعيـين و معامـل اإلنحـدار " التنبـؤ"لدنحـدار ، فى ضوء دالالت المعامـل الثابـت ( 38)ويتضح من الجدول رقم          
قـرار فـى حالـة )والبعـد الثـانى ( قرار بدون مخاطرة)و كاًل من البعد األول ( إتخاذ القرار)، توجد فروق دالة إحصائيًا بين ( ت)وقيمة ( التنبؤ
( قرار بدون مخاطرة)والبعد األول ( إتخاذ القرار)المجموع الكلى  "المحسوبة بين أكبر قيمة والمتمثلة فى ( ت)، حيث إنحصرت قيمة ( التأكد

( مؤشــر التنبــؤ)وبلغــت قيمــة معامــل اإلنحــدار ( 1115)وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى ( 11111)بمســتوى داللــة ( 051080)بقيمــة بلغــت " 
قرار فـى )البعد الثانى " و ( " قرار فى حالة التأكد) و البعد الثانى( قرار بدون مخاطرة)البعد األول " وأقل قيمة متمثلة فى ( 11018)بينهما 

وهـى قيمـة أقـل مـن مسـتوى ( 11111)بمسـتوى داللـة ( 11050)بقيمـة متسـاوية بلغـت ( " قرار بدون مخـاطرة)و البعد األول ( حالة التأكد

 مقياس إتخاذ القرار  م
 وأبعادة  

 المعامل
 الثابت
 لدنحدار

(التنبؤ)  

معامل 
التعيين 

مربع )
 (اإلرتباط

معامل 
اإلنحدار 

مؤشر )
 (التنبؤ

الخطأ 
 المعيارى

مستوى  ( ت)قيمة 
 الداللة 
 

مؤشر 
 الداللة 
 

قرار بدون )البعد األول ×( إتخاذ القرار) 0
 ( مخاطرة

دال  11111 051080 11131 11018 11911 01811
 إحصائياً 

قرار فى حالة )البعد الثانى ×(  إتخاذ القرار) 0
 (التأكد

دال  11111 01101 11131 11030 11108 01811-
 إحصائياً 

البعد ×( قرار بدون مخاطرة)البعد األول  3
 (فى حالة التأكد قرار)الثانى 

دال  11111 11050 11119 11033 11381 11031-
 إحصائياً 

البعد ×(قرار فى حالة التأكد)البعد الثانى  1
 (قرار بدون مخاطرة)األول 

دال  11111 11050 11318 01158 11381 591190
 إحصائياً 
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نوية اإلنحدار ، بما يشير إلى قـوة ، مما يوضح مدى مع( 01158( )11033)بينهما ( مؤشر التنبؤ)وبلغت قيمة معامل اإلنحدار ( 1115)
قـرار )والبعـد الثـانى ( قرار بدون مخـاطرة)يتبعه بالضرورة التغير فى كاًل من البعد األول ( إتخاذ القرار)العالقة اإلرتباطية و مقدار التغير فى 

ومقـدار ( قـرار فـى حالـة التأكـد) ى البعد الثـانى يتبعة بالضرورة التغير ف( قرار بدون مخاطرة)ومقدار التغير فى البعد األول ( فى حالة التأكد
وذلـك وفقـًا لمعـامالت اإلنحـدار ( قـرار بـدون مخـاطرة) يتبعة بالضرورة التغير فـى البعـد األول ( قرار فى حالة التأكد) التغير فى البعد الثانى 

 (.ت)وقيمة إختبار ( مؤشرات التنبؤ)

مـن ( 11911)يفسـر ( إتخـاذ القـرار ) إلـى أن المتغيـر المسـتقل ( مربع معامل اإلرتبـاط) د ويشير إرتفاع معامل التعيين أو التحدي         
ويعتبـر ذلـك ذات ( قـرار فـى حالـة التأكـد)من التباين فى حجم البعد الثـانى ( 11108)و ( قرار بدون مخاطرة ) التباين فى حجم البعد األول 

مـن التبـاين فـى حجـم البعـد الثـانى ( 11381)يفسر ( قرار بدون مخاطرة ) لبعد األول داللة معنويه ، وكذلك الحال بشأن المتغير المستقل ا
من التباين فى ( 11381)يفسر ( قرار فى حالة التأكد)ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه ، والمتغير المستقل البعد الثانى ( قرار فى حالة التأكد)

ات داللة معنويه ، بما يشير ذلك إلى قوة العالقة والتـأثير المتبـادل بـين أبعـاد مقيـاس ويعتبر ذلك ذ( قرار بدون مخاطرة ) حجم البعد األول 
 .إتخاذ القرار للغواصين 

 الخاص بمعادالت التنبؤ المستخلصة الدالة إحصائيًا بين أبعاد مقياس إتخاذ القرار للغواصين    ( 39)جدول رقم 

 (38=ن)                                                                                              

 م
 

 أبعاد مقياس إتخاذ القرار
 للغواصين 

 معادالت التنبؤ المستخلصة ألبعاد مقياس 
 إتخاذ القرار للغواصين

 مستوى الداللة

 دال إحصائياً  قرار بدون مخاطرة( 11018+ )01811 =القرار إتخاذ  البعد األول× المجموع الكلى  0
 دال إحصائياً  قرار فى حالة التأكد( 11030+ ) 01811- =إتخاذ القرار  البعد الثانى× المجموع الكلى  0
 دال إحصائياً  قرار فى حالة التأكد( 11033+ ) 11031- =قرار بدون مخاطرة  البعد الثانى× البعد األول  3
 دال إحصائياً  قرار بدون مخاطرة( 01158+ ) 591190 =قرار فى حالة التأكد  البعد األول× البعد الثانى  1

 

( 1)، فى ضوء معادالت التنبؤ المستخلصة ألبعاد مقياس إتخاذ القرار للغواصين إسـتخالص عـدد ( 39)ويتضح من الجدول رقم          
} بعـة معادالت تنبؤية دالة إحصائيًا بين أبعاد مقياس إتخاذ القرار ، حيث أنحصرت المعادالت ما بين أكبر قيمة و المتمثلة فى المعادلـة الرا

قرار فى حالة )بين ( 1110)أى وجود تأثير دال إحصائيًا عند مستوى {  قرار بدون مخاطرة( 01158+ ) 591190= تأكد قرار فى حالة ال
القـرار بـدون )مـن درجـة ( 11381)حيـث أنـه يفسـر ( كمتغيـر تـابع) (للقـرار بـدون مخـاطرة)كمتغير مستقل فى تفسير التبـاين الكلـى ( التأكد

وأقـل قيمـة متمثلـة  (01158)بمقدار  (قرار بدون مخاطرة)بمقدار درجة يتبعه زيادة فى ( ر فى حالة التأكدقرا)أى أن كل زيادة فى  (مخاطرة
أى وجــود تــأثير دال إحصــائيًا عنــد مســتوى { قــرار فــى حالــة التأكــد ( 11033+ ) 11031-= قــرار بــدون مخــاطرة  }فــى المعادلــة الثالثــة 

( 11381)حيث أنه يفسر ( كمتغير تابع( )للقرار فى حالة التأكد)فى تفسير التباين الكلى كمتغير مستقل ( قرار بدون مخاطرة)بين ( 1110)
بمقـدار ( قـرار فـى حالـة التأكـد)بمقـدار درجـة يتبعـه زيـادة فـى (  قـرار بـدون مخـاطرة)أى أن كـل زيـادة فـى ( قرار فى حالة التأكـد)من درجة 

إلى نسبة التبـاين فـى المتغيـر التـابع الـذى يمكـن التنبـؤ بـه ( مربع معامل اإلرتباط)، حيث يشير إرتفاع معامل التعيين أوالتحديد  (11033)
بمــا يشـير إلـى قــوة العالقـة والتــأثير المتبـادل بــين أبعـاد مقيــاس إتخـاذ القــرار ، مـن خـالل المتغيــر المسـتقل ويعتبــر ذلـك ذات داللــة معنويـه 

 . للغواصين
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( المخـاطرة المحسـوبة)بـين البعـد األول  ANOVA))تبـاين حساب داللـة الفـروق بإسـتخدام تحليـل ال -0/01 
تخاذ القرار و أبعاده للغواصين    :وا 

 

تخـاذ ( المخاطرة المحسوبة)تم التحقق من داللة الفروق للتعرف على مدى التأثير بين البعد األول           فى مقيـاس سـلوك المخـاطرة وا 
الخـاص  (01مرفـق )(11)ألختبار معنوية اإلنحدار ، على النحو المبين من جـدول رقـم  ANOVA))القرار وأبعاده بإستخدام تحليل التباين 

 .ومتغير إتخاذ القرار وأبعاده( المخاطرة المحسوبة)إلختبار معنوية اإلنحدار بين البعد األول (  ANOVA)بتحليل التباين 

 

إلختبــار معنويــة اإلنحــدار بــين البعــد األول (  ANOVA)الخــاص بتحليــل التبــاين  ،(01مرفــق ) (11)ويتضــح مــن الجــدول رقــم          
و متغيـر إتخـاذ ( البعـد األول)بمقياس سلوك المخاطرة ومتغير إتخاذ القرار و أبعاده ، وجود فروق دالة إحصائيًا بين ( المخاطرة المحسوبة)

و ( المخــاطرة المحســوبة)البعــد األول " ى المحســوبة بــين أكبــر قيمــة دالــة إحصــائيًا والمتمثلــة فــ( ف)القــرار وأبعــادة ، حيــث إنحصــرت قيمــة 
وأقـل قيمـة متمثلـة ( 1115)و هى قيمة أقل من مستوى ( 11111)بمستوى داللة ( 011059)بقيمة بلغت ( " إتخاذ القرار)المجموع الكلى 

وهـى قيمـة ( 11110)داللـة بمستوى ( 001813)بقيمة بلغت ( " قرار بدون مخاطرة)و البعد األول ( المخاطرة المحسوبة)البعد األول " فى 
بمقيـاس ( المخـاطرة المحسـوبة)، مما يوضح مدى معنوية اإلنحدار ، بما يشير إلـى قـوة العالقـة بـين البعـد األول ( 1115)أقل من مستوى 

 (.  ذ القرارإتخا) و المجموع الكلى ( قرار فى حالة التأكد)والبعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)سلوك المخاطرة وكاًل من البعد األول 

   

تخاذ القرار و أبعاده للغواصين( المخاطرة المحسوبة)حساب العالقة التنبؤية بين البعد األول  -0/05  :وا 

تخـاذ القـرار وأبعـاده بالجـدول السـابق رقـم ( المخـاطرة المحسـوبة)بـين البعـد األول  ANOVA))فى ضـوء نتـائج تحليـل التبـاين          وا 
و إتخاذ القـرار وأبعـاده بإسـتخدام معامـل اإلنحـدار ، ( المخاطرة المحسوبة)، تم التحقق من العالقة التبادلية التنبؤية بين البعد األول ( 11)

ومعامل اإلنحدار ( مربع اإلرتباط)و معامل التعيين " التنبؤ"ت المعامل الثابت لدنحدار الخاص بدالال( 10)على النحو المبين من جدول رقم 
تخاذ القرار وأبعـاده و جـدول رقـم ( المخاطرة المحسوبة)بين البعد األول ( ت)وقيمة  ، الخـاص بمعـادالت التنبـؤ المستخلصـة الدالـة ( 10)وا 

ت( المخاطرة المحسوبة)إحصائيًا بين البعد األول     :خاذ القرار وأبعاده للغواصين وا 
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ومعامل ( مربع اإلرتباط)و معامل التعيين " التنبؤ"الخاص بدالالت المعامل الثابت لدنحدار ( 10)جدول رقم 
تخاذ القرار وأبعاده    ( المخاطرة المحسوبة)بين البعد األول ( ت)اإلنحدار وقيمة   وا 

 (58=ن)                                                                                   

تخاذ ( المخاطرة المحسوبة)البعد األول  م وا 
 القرار وأبعاده    

 المعامل
 الثابت
 لدنحدار

(التنبؤ)  

معامل 
التعيين 

مربع )
 (اإلرتباط

معامل 
اإلنحدار 

مؤشر )
 (التنبؤ

الخطأ 
 المعيارى

مستوى  ( ت)قيمة 
 الداللة 
 

مؤشر 
 الداللة 
 

قرار )البعد األول × ( المخاطرة المحسوبة) 0
 ( بدون مخاطرة

دال  11110 31110 11190 11301 11018 151009
 إحصائياً 

قرار )البعد الثانى × ( المخاطرة المحسوبة) 0
 (فى حالة التأكد

دال  11111 11111 11133 11030 11318 01109
 إحصائياً 

المجموع الكلى × ( المخاطرة المحسوبة) 3
 (إتخاذ القرار)

دال  11111 11101 11000 11115 11301 031018
 إحصائياً 

 

مؤشـر )و معامـل التعيـين و معامـل اإلنحـدار " التنبـؤ"، فى ضوء دالالت المعامـل الثابـت لدنحـدار ( 10)ويتضح من الجدول رقم          
والبعـد ( قـرار بـدون مخـاطرة)و كـاًل مـن البعـد األول ( المخـاطرة المحسـوبة)األول  ، توجد فروق دالة إحصائيًا بـين البعـد( ت)وقيمة ( التنبؤ
" المحســوبة بــين أكبــر قيمــة والمتمثلــة فــى ( ت)، حيــث إنحصــرت قيمــة ( إتخــاذ القــرار) و المجمــوع الكلــى ( قــرار فــى حالــة التأكــد)الثــانى 

وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى ( 11111)بمســتوى داللــة ( 11101)غــت بقيمــة بل(" إتخــاذ القــرار)و المجمــوع الكلــى ( المخــاطرة المحســوبة)
قـرار )و البعـد األول ( المخـاطرة المحسـوبة")وأقـل قيمـة متمثلـة فـى ( 11115)بينهمـا ( مؤشر التنبؤ)وبلغت قيمة معامل اإلنحدار ( 1115)

مؤشر )وبلغت قيمة معامل اإلنحدار ( 1115)مستوى  وهى قيمة أقل من( 11110)بمستوى داللة ( 31110)بقيمة بلغت ( " بدون مخاطرة
المخـاطرة )، مما يوضح مدى معنويـة اإلنحـدار ، بمـا يشـير إلـى قـوة العالقـة اإلرتباطيـة و مقـدار التغيـر فـى البعـد األول ( 11301( )التنبؤ

) و المجمـوع الكلـى ( فـى حالـة التأكـدقـرار )والبعـد الثـانى ( قـرار بـدون مخـاطرة)يتبعه بالضرورة التغير فـى كـاًل مـن البعـد األول ( المحسوبة
 (.ت)وقيمة إختبار ( مؤشرات التنبؤ)وذلك وفقًا لمعامالت اإلنحدار ( إتخاذ القرار

( المخــاطرة المحســوبة) إلــى أن المتغيــر المســتقل البعــد األول ( مربــع معامــل اإلرتبــاط) ويشــير إرتفــاع معامــل التعيــين أو التحديــد           
قـرار فـى حالـة )مـن التبـاين فـى حجـم البعـد الثـانى ( 11318)و ( قـرار بـدون مخـاطرة ) التباين فى حجـم البعـد األول من ( 11018)يفسر 
ويعتبـر ذلـك ذات داللـة معنويـه  بمـا يشـير ذلـك إلـى قـوة العالقـة ( إتخـاذ القـرار)مـن التبـاين فـى حجـم المجمـوع الكلـى ( 11301)و ( التأكد

 .بمقياس سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار وأبعاده للغواصين ( المخاطرة المحسوبة) ول والتأثير المتبادل بين البعد األ 
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( المخاطرة المحسوبة)الخاص بمعادالت التنبؤ المستخلصة الدالة إحصائيًا بين البعد األول ( 10)جدول رقم 
تخاذ القرار وأبعاده للغواصين      وا 

 (58=ن)                                                                                         
 

تخــاذ القــرار ( المخــاطرة المحســوبة) ، فــى ضــوء معــادالت التنبــؤ المستخلصــة بــين البعــد األول ( 10)ويتضــح مــن الجــدول رقــم           وا 
و إتخـاذ القـرار وأبعـاده  حيـث أنحصـرت ( المخـاطرة المحسـوبة) معادالت تنبؤية دالة إحصائيًا بين البعـد األول ( 3)وأبعاده إستخالص عدد 
أى وجـود تـأثير {  إتخاذ القـرار( 11115+ ) 031018= المخاطرة المحسوبة } قيمة و المتمثلة فى المعادلة الثالثة المعادالت ما بين أكبر

 (إتخــاذ القــرار)كمتغيــر مســتقل فــى تفســير التبــاين الكلــى للمجمــوع الكلــى ( المخــاطرة المحســوبة)بــين ( 1110)دال إحصــائيًا عنــد مســتوى 
( المخـاطرة المحسـوبة)، أى أن كل زيادة فى البعد األول   (إتخاذ القرار)من درجة المجموع الكلى ( 11301)حيث أنه يفسر ( كمتغير تابع)

المخـاطرة المحسـوبة  }وأقل قيمة متمثلة فى المعادلة الثانيـة  (11115)بمقدار   (إتخاذ القرار)بمقدار درجة يتبعه زيادة فى المجموع الكلى 
( المخـاطرة المحسـوبة)بـين البعـد األول ( 1110)أى وجود تأثير دال إحصائيًا عند مستوى { كد قرار فى حالة التأ( 11030+ ) 01109= 

( قـرار فـى حالـة التأكـد)مـن درجـة ( 11318)حيث أنه يفسر ( كمتغير تابع( )للقرار فى حالة التأكد)كمتغير مستقل فى تفسير التباين الكلى 
، حيـث يشـير  (11030)بمقـدار ( قرار فى حالة التأكـد)بمقدار درجة يتبعه زيادة فى ( المحسوبةالمخاطرة )أى أن كل زيادة فى البعد األول 
إلى نسبة التباين فى المتغير التابع الذى يمكن التنبؤ به من خالل المتغيـر المسـتقل ( مربع معامل اإلرتباط)إرتفاع معامل التعيين أوالتحديد 
تخـاذ القـرار وأبعـاده ( المخـاطرة المحسـوبة) إلى قـوة العالقـة والتـأثير المتبـادل بـين البعـد األول بما يشير ، ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه  وا 

 .  للغواصين

 

تخاذ ( الدافع للمخاطرة)بين البعد الثانى  ANOVA))حساب داللة الفروق بإستخدام تحليل التباين  -0/01 وا 
 :القرار و أبعاده للغواصين  

 

تخاذ القرار ( الدافع للمخاطرة)تم التحقق من داللة الفروق للتعرف على مدى التأثير بين البعد الثانى           فى مقياس سلوك المخاطرة وا 
الخـاص  ،(  00مرفـق ) (13)ألختبار معنويـة اإلنحـدار ، علـى النحـو المبـين مـن جـدول رقـم  ANOVA))وأبعاده بإستخدام تحليل التباين 

 .ومتغير إتخاذ القرار وأبعاده( الدافع للمخاطرة)إلختبار معنوية اإلنحدار بين البعد الثانى (  ANOVA)لتباين بتحليل ا

 

 م
 

تخاذ ( المخاطرة المحسوبة)البعد األول  وا 
 القرار وأبعاده    

 ( المخاطرة المحسوبة)البعد األول  معادالت التنبؤ المستخلصة بين
تخاذ القرار وأبعاده   لغواصينوا 

 مستوى الداللة

 إحصائياً دال  قرار بدون مخاطرة( 11301+ )151009 =المخاطرة المحسوبة  قرار بدون مخاطرة× البعد األول  0
 دال إحصائياً  قرار فى حالة التأكد( 11030+ ) 01109 =المخاطرة المحسوبة  قرار فى حالة التأكد× البعد األول  0
 دال إحصائياً  إتخاذ القرار( 11115+ ) 031018 =المخاطرة المحسوبة  إتخاذ القرار× البعد األول  3
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إلختبـار معنويــة اإلنحــدار بـين البعــد الثــانى (  ANOVA)الخـاص بتحليــل التبــاين ، (  00مرفــق ) (13)ويتضـح مــن الجـدول رقــم          
(  الـدافع للمخـاطرة( )البعـد الثـانى)بمقياس سلوك المخاطرة ومتغير إتخاذ القرار و أبعاده ، وجود فروق دالة إحصائيًا بين ( الدافع للمخاطرة)

الــدافع )البعــد الثــانى " حصــائيًا والمتمثلــة فــى المحســوبة بــين أكبــر قيمــة دالــة إ( ف)و متغيــر إتخــاذ القــرار وأبعــادة ، حيــث إنحصــرت قيمــة 
وأقـل ( 1115)و هى قيمة أقل من مسـتوى ( 11110)بمستوى داللة ( 011111)بقيمة بلغت ( " إتخاذ القرار)و المجموع الكلى ( للمخاطرة

( 11110)بمسـتوى داللـة ( 001103) بقيمـة بلغـت( " قـرار بـدون مخـاطرة)و البعد األول ( الدافع للمخاطرة)البعد الثانى " قيمة متمثلة فى 
( الـدافع للمخـاطرة)، مما يوضح مدى معنويـة اإلنحـدار ، بمـا يشـير إلـى قـوة العالقـة بـين البعـد الثـانى ( 1115)وهى قيمة أقل من مستوى 

 (.  إتخاذ القرار) موع الكلى و المج( قرار فى حالة التأكد)والبعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)بمقياس سلوك المخاطرة وكاًل من البعد األول 

   

 

تخاذ القرار و أبعاده للغواصين( الدافع للمخاطرة)حساب العالقة التنبؤية بين البعد الثانى  -4/00  :وا 
 

تخاذ القـرار وأبعـاده بالجـدول السـابق رقـم ( الدافع للمخاطرة)بين البعد الثانى  ANOVA))فى ضوء نتائج تحليل التباين          ، ( 13)وا 
و إتخاذ القرار وأبعـاده بإسـتخدام معامـل اإلنحـدار ، علـى النحـو ( الدافع للمخاطرة)تم التحقق من العالقة التبادلية التنبؤية بين البعد الثانى 

( ت)ومعامل اإلنحدار وقيمة ( مربع اإلرتباط)و معامل التعيين " التنبؤ"المعامل الثابت لدنحدار الخاص بدالالت ( 11)المبين من جدول رقم 
تخاذ القرار وأبعاده و جدول رقم ( الدافع للمخاطرة)بين البعد الثانى  ، الخاص بمعادالت التنبؤ المستخلصة الدالة إحصائياً بين البعد ( 15)وا 

تخاذ ( الدافع للمخاطرة)الثانى     :القرار وأبعاده للغواصين وا 

 

ومعامل ( مربع اإلرتباط)و معامل التعيين " التنبؤ"الخاص بدالالت المعامل الثابت لدنحدار ( 11)جدول رقم 
تخاذ القرار وأبعاده    ( الدافع للمخاطرة)بين البعد الثانى ( ت)اإلنحدار وقيمة   وا 

 (38=ن)                                                                                           

تخاذ القرار ( الدافع للمخاطرة)البعد الثانى  م وا 
 وأبعاده    

 المعامل
 الثابت
 لدنحدار

(التنبؤ)  

معامل 
التعيين 

مربع )
 (اإلرتباط

معامل 
اإلنحدار 

مؤشر )
 (التنبؤ

الخطأ 
 المعيارى

مستوى  ( ت)قيمة 
 الداللة 
 

مؤشر 
 الداللة 
 

قرار بدون )البعد األول × ( الدافع للمخاطرة) 0
 ( مخاطرة

دال  11110 31100 11011 11510 11015 151158
 إحصائياً 

قرار فى )البعد الثانى × ( الدافع للمخاطرة) 0
 (حالة التأكد

دال  11110 31131 11110 11000 11011 81009
 إحصائياً 

إتخاذ )المجموع الكلى × ( الدافع للمخاطرة) 3
 (القرار

دال  11110 31800 11010 11003 11089 031800
 إحصائياً 
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( مؤشــر التنبــؤ)و معامـل التعيــين و معامــل اإلنحـدار " التنبــؤ"، فــى ضـوء دالالت المعامــل الثابــت لدنحـدار ( 11)ويتضـح مــن الجـدول رقــم 
قـرار )والبعـد الثـانى ( قـرار بـدون مخـاطرة)و كاًل من البعـد األول ( للمخاطرةالدافع )، توجد فروق دالة إحصائيًا بين البعد الثانى ( ت)وقيمة 

الـدافع )البعـد الثـانى " المحسوبة بين أكبر قيمة والمتمثلة فى ( ت)، حيث إنحصرت قيمة ( إتخاذ القرار) و المجموع الكلى ( فى حالة التأكد
وبلغـت ( 1115)وهـى قيمـة أقـل مـن مسـتوى ( 11110)بمسـتوى داللـة ( 31800)بقيمة بلغـت (" إتخاذ القرار)و المجموع الكلى ( للمخاطرة

قـرار بـدون )و البعـد األول ( الـدافع للمخـاطرة)البعـد الثـانى " وأقـل قيمـة متمثلـة فـى ( 11003)بينهمـا ( مؤشر التنبؤ)قيمة معامل اإلنحدار 
مؤشــر )وبلغــت قيمــة معامــل اإلنحــدار ( 1115)توى وهــى قيمــة أقــل مــن مســ( 11110)بمســتوى داللــة ( 31100)بقيمــة بلغــت ( " مخــاطرة
الــدافع )، ممــا يوضــح مــدى معنويــة اإلنحــدار ، بمــا يشــير إلــى قــوة العالقــة اإلرتباطيــة و مقــدار التغيــر فــى البعــد الثــانى ( 11510( )التنبــؤ

إتخاذ ) و المجموع الكلى ( قرار فى حالة التأكد)والبعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)يتبعه بالضرورة التغير فى كاًل من البعد األول ( للمخاطرة
 (.ت)وقيمة إختبار ( مؤشرات التنبؤ)وذلك وفقًا لمعامالت اإلنحدار ( القرار

  
يفسـر ( الـدافع للمخـاطرة)إلـى أن المتغيـر المسـتقل البعـد الثـانى ( مربـع معامـل اإلرتبـاط) ويشير إرتفاع معامل التعيين أو التحديد          

و ( قـرار فـى حالـة التأكـد)من التباين فى حجم البعد الثانى ( 11011)و ( قرار بدون مخاطرة ) من التباين فى حجم البعد األول ( 11015)
ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه  بما يشير ذلك إلى قوة العالقة والتأثير المتبادل ( إتخاذ القرار)من التباين فى حجم المجموع الكلى ( 11089)

 .بمقياس سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار وأبعاده للغواصين ( الدافع للمخاطرة)الثانى  بين البعد

 

( الدافع للمخاطرة)الخاص بمعادالت التنبؤ المستخلصة الدالة إحصائيًا بين البعد الثانى ( 15)جدول رقم 
تخاذ القرار وأبعاده للغواصين      وا 

 (38=ن)                                                                                              

 م
 

تخاذ ( الدافع للمخاطرة)البعد الثانى  وا 
 القرار وأبعاده    

 ( الدافع للمخاطرة)البعد الثانى  معادالت التنبؤ المستخلصة بين
تخاذ القرار وأبعاده   لغواصينوا 

 مستوى الداللة

 دال إحصائياً  قرار بدون مخاطرة( 11510+ )151158 =الدافع للمخاطرة  مخاطرةقرار بدون × البعد الثانى  0
 دال إحصائياً  قرار فى حالة التأكد( 11000+ ) 81009 =الدافع للمخاطرة  قرار فى حالة التأكد× البعد الثانى  0
 دال إحصائياً  إتخاذ القرار( 11003+ ) 031800 =الدافع للمخاطرة  إتخاذ القرار× البعد الثانى  3

 

و إتخـاذ القـرار وأبعـاده ( الـدافع للمخـاطرة)، فى ضوء معادالت التنبؤ المستخلصة بين البعد الثـانى ( 15)ويتضح من الجدول رقم          
و إتخاذ القرار وأبعاده  حيـث أنحصـرت المعـادالت مـا ( الدافع للمخاطرة)معادالت تنبؤية دالة إحصائيًا بين البعد الثانى ( 3)إستخالص عدد 

أى وجود تأثير دال إحصائيًا عنـد {  إتخاذ القرار( 11003+ ) 031800= الدافع للمخاطرة } ن أكبر قيمة و المتمثلة فى المعادلة الثالثةبي
حيث أنه يفسر ( كمتغير تابع) (إتخاذ القرار)كمتغير مستقل فى تفسير التباين الكلى للمجموع الكلى ( الدافع للمخاطرة)بين ( 1110)مستوى 

بمقـدار درجـة يتبعـه زيـادة فـى ( الـدافع للمخـاطرة)، أى أن كـل زيـادة فـى البعـد الثـانى   (إتخـاذ القـرار)من درجة المجمـوع الكلـى ( 11089)
قرار فى ( 11000+ ) 81009= الدافع للمخاطرة  }وأقل قيمة متمثلة فى المعادلة الثانية  (11003)بمقدار   (إتخاذ القرار)المجموع الكلى 
كمتغير مستقل فى تفسير التباين الكلى ( الدافع للمخاطرة)بين البعد الثانى ( 1110)أى وجود تأثير دال إحصائيًا عند مستوى { حالة التأكد 

الـدافع )نى أى أن كل زيادة فـى البعـد الثـا( قرار فى حالة التأكد)من درجة ( 11011)حيث أنه يفسر ( كمتغير تابع( )للقرار فى حالة التأكد)
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مربع معامل )، حيث يشير إرتفاع معامل التعيين أوالتحديد  (11000)بمقدار ( قرار فى حالة التأكد)بمقدار درجة يتبعه زيادة فى ( للمخاطرة
بما يشير إلى ، إلى نسبة التباين فى المتغير التابع الذى يمكن التنبؤ به من خالل المتغير المستقل ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه ( اإلرتباط

تخاذ القرار وأبعاده للغواصين( الدافع للمخاطرة)قوة العالقة والتأثير المتبادل بين البعد الثانى   .  وا 

 

( ســلوك المخــاطرة)بــين المجمــوع الكلــى  ANOVA))حســاب داللــة الفــروق بإســتخدام تحليــل التبــاين  -0/08
تخاذ القرار و أبعاده للغواصين    :وا 

 

تخـاذ القـرار وأبعـاده بإسـتخدام ( سـلوك المخـاطرة)التحقـق مـن داللـة الفـروق للتعـرف علـى مـدى التـأثير بـين المجمـوع الكلـى تم           وا 
الخــاص بتحليــل التبــاين  ،(08مرفــق ) (11)ألختبــار معنويــة اإلنحــدار ، علــى النحــو المبــين مــن جــدول رقــم    ANOVA))تحليــل التبــاين 

(ANOVA  )ومتغير إتخاذ القرار وأبعاده( سلوك المخاطرة)دار بين المجموع الكلى إلختبار معنوية اإلنح 

 

إلختبـار معنويــة اإلنحـدار بــين المجمـوع الكلــى (  ANOVA)الخــاص بتحليـل التبــاين  (08مرفـق ) (11)ويتضـح مــن الجـدول رقــم          
متغيـر إتخـاذ القـرار و  ( "سـلوك المخـاطرة)المجموع الكلى " ومتغير إتخاذ القرار و أبعاده ، وجود فروق دالة إحصائيًا بين ( سلوك المخاطرة)

والمجمـوع (  سـلوك المخـاطرة)المجمـوع الكلـى " المحسوبة بين أكبـر قيمـة دالـة إحصـائيًا والمتمثلـة فـى ( ف)وأبعادة ، حيث إنحصرت قيمة 
" وأقـل قيمـة متمثلـة فـى ( 1115)و هـى قيمـة أقـل مـن مسـتوى ( 11110)بمسـتوى داللـة ( 011053)بقيمـة بلغـت ( " إتخاذ القـرار)الكلى 

وهـى قيمـة أقـل ( 11111)بمسـتوى داللـة ( 001593)بقيمـة بلغـت ( " قرار بدون مخـاطرة)و البعد األول ( سلوك المخاطرة)المجموع الكلى 
بمقيـاس سـلوك ( سلوك المخاطرة)، مما يوضح مدى معنوية اإلنحدار ، بما يشير إلى قوة العالقة بين المجموع الكلى ( 1115)من مستوى 

   (.إتخاذ القرار) و المجموع الكلى ( قرار فى حالة التأكد)والبعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)المخاطرة وكاًل من البعد األول 

   

تخاذ القرار و أبعاده للغواصين( سلوك المخاطرة)حساب العالقة التنبؤية بين المجموع الكلى  -0/09  :وا 
 

تخاذ القرار وأبعاده بالجدول السابق رقم ( سلوك المخاطرة)بين المجموع الكلى  ANOVA))فى ضوء نتائج تحليل التباين          ، ( 11)وا 
و إتخاذ القرار وأبعاده بإستخدام معامل اإلنحدار ، على النحو ( سلوك المخاطرة)تم التحقق من العالقة التبادلية التنبؤية بين المجموع الكلى 

( ت)ومعامل اإلنحدار وقيمة ( مربع اإلرتباط)و معامل التعيين " التنبؤ"معامل الثابت لدنحدار الخاص بدالالت ال( 10)المبين من جدول رقم 
تخاذ القرار وأبعاده و جدول رقم ( سلوك المخاطرة)بين المجموع الكلى  ، الخاص بمعادالت التنبـؤ المستخلصـة الدالـة إحصـائيًا بـين ( 18)وا 

تخاذ القر  (سلوك المخاطرة)المجموع الكلى     :ار وأبعاده للغواصين وا 
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ومعامل ( مربع اإلرتباط)و معامل التعيين " التنبؤ"الخاص بدالالت المعامل الثابت لدنحدار ( 10)جدول رقم 
تخاذ القرار وأبعاده    ( سلوك المخاطرة)بين المجموع الكلى ( ت)اإلنحدار وقيمة   وا 

 (58=ن)                                                                                      

تخاذ ( سلوك المخاطرة)المجموع الكلى  م وا 
 القرار وأبعاده    

 المعامل
 الثابت
 لدنحدار

(التنبؤ)  

معامل 
التعيين 

مربع )
 (اإلرتباط

معامل 
اإلنحدار 

مؤشر )
 (التنبؤ

الخطأ 
 المعيارى

مستوى  ( ت)قيمة 
 الداللة 
 

مؤشر 
 الداللة 
 

قرار بدون )البعد األول × ( سلوك المخاطرة) 0
 ( مخاطرة

دال  11110 31519 11111 11000 11059 111191
 إحصائياً 

قرار فى )البعد الثانى × ( سلوك المخاطرة) 0
 (حالة التأكد

دال  11111 31903 11100 11185 11311 01090
 إحصائياً 

إتخاذ )المجموع الكلى × ( سلوك المخاطرة) 3
 (القرار

دال  11111 11193 11103 11090 11308 001993
 إحصائياً 

 

مؤشـر )و معامـل التعيـين و معامـل اإلنحـدار " التنبـؤ"، فـى ضـوء دالالت المعامـل الثابـت لدنحـدار ( 10)ويتضح من الجدول رقـم          
والبعـد ( قـرار بـدون مخـاطرة)و كـاًل مـن البعـد األول ( سـلوك المخـاطرة)، توجد فروق دالة إحصائيًا بـين المجمـوع الكلـى ( ت)وقيمة ( التنبؤ
المجموع " المحسوبة بين أكبر قيمة والمتمثلة فى ( ت)، حيث إنحصرت قيمة ( إتخاذ القرار) و المجموع الكلى ( قرار فى حالة التأكد)الثانى 
وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى ( 11111)بمســتوى داللــة ( 11193)بقيمــة بلغـت (" إتخــاذ القــرار)و المجمــوع الكلــى ( ســلوك المخــاطرة)الكلـى 

و البعـد ( سـلوك المخـاطرة)المجمـوع الكلـى " وأقل قيمـة متمثلـة فـى ( 11090)بينهما ( مؤشر التنبؤ)عامل اإلنحدار وبلغت قيمة م( 1115)
وبلغـت قيمـة معامــل ( 1115)وهـى قيمــة أقـل مـن مســتوى ( 11110)بمســتوى داللـة ( 31519)بقيمـة بلغـت ( " قـرار بـدون مخــاطرة)األول 

ح مدى معنوية اإلنحدار ، بما يشير إلى قوة العالقة اإلرتباطية و مقدار التغير فـى المجمـوع ، مما يوض( 11000( )مؤشر التنبؤ)اإلنحدار 
و المجمـوع ( قرار فى حالة التأكـد)والبعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)يتبعه بالضرورة التغير فى كاًل من البعد األول ( سلوك المخاطرة)الكلى 
 (.ت)وقيمة إختبار ( مؤشرات التنبؤ)الت اإلنحدار وذلك وفقًا لمعام( إتخاذ القرار) الكلى 

  

يفسـر ( سـلوك المخـاطرة)إلى أن المتغير المستقل المجمـوع الكلـى ( مربع معامل اإلرتباط) ويشير إرتفاع معامل التعيين أو التحديد          
و ( قـرار فـى حالـة التأكـد)فى حجم البعد الثانى  من التباين( 11311)و ( قرار بدون مخاطرة ) من التباين فى حجم البعد األول ( 11059)
ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه  بما يشير ذلك إلى قوة العالقة والتأثير المتبادل ( إتخاذ القرار)من التباين فى حجم المجموع الكلى ( 11308)

 .غواصين بمقياس سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار وأبعاده لل( سلوك المخاطرة)بين المجموع الكلى 
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( سملوك المخماطرة) بمعمادالت التنبما المستخلصمة الدالمة إحصمائيا  بمين المجممو  الكلمىالخما  ( 38)جدول رقمم 
     للغواصين وإتخاذ القرار وأبعاده

 (38=ن)                                                                                               

 م
 

تخاذ القرار ( سلوك المخاطرة)المجموع الكلى  وا 
 وأبعاده    

 ( سلوك المخاطرة)المجموع الكلى  معادالت التنبؤ المستخلصة بين
تخاذ القرار وأبعاده   لغواصينوا 

 مستوى الداللة

 إحصائياً دال  قرار بدون مخاطرة( 11000+ )111191 =سلوك المخاطرة  قرار بدون مخاطرة× المجموع الكلى  0
 دال إحصائياً  قرار فى حالة التأكد( 11185+ ) 01090 =سلوك المخاطرة  قرار فى حالة التأكد× المجموع الكلى  0
 دال إحصائياً  إتخاذ القرار( 11090+ ) 001993 =سلوك المخاطرة  إتخاذ القرار× المجموع الكلى  3

 

و إتخــاذ القــرار ( ســلوك المخــاطرة)، فــى ضــوء معــادالت التنبــؤ المستخلصــة بــين المجمــوع الكلــى ( 18)ويتضــح مــن الجــدول رقــم          
و إتخـاذ القـرار وأبعـاده  حيـث أنحصـرت ( سـلوك المخـاطرة)معادالت تنبؤية دالـة إحصـائيًا بـين المجمـوع الكلـى ( 3)وأبعاده إستخالص عدد 

أى وجـود تـأثير دال {  إتخاذ القرار( 11090+ ) 001993= سلوك المخاطرة } و المتمثلة فى المعادلة الثالثة المعادالت ما بين أكبر قيمة
( كمتغيـر تـابع) (إتخـاذ القـرار)كمتغير مستقل فى تفسير التباين الكلى للمجموع الكلى ( سلوك المخاطرة)بين ( 1110)إحصائيًا عند مستوى 

بمقـدار درجـة ( سـلوك المخـاطرة)، أى أن كل زيادة فـى المجمـوع الكلـى   (إتخاذ القرار)جموع الكلى من درجة الم( 11308)حيث أنه يفسر 
+  01090= سـلوك المخـاطرة  }وأقـل قيمـة متمثلـة فـى المعادلـة الثانيـة  (11090)بمقـدار   (إتخـاذ القـرار)يتبعه زيادة فى المجموع الكلى 

كمتغيـر مسـتقل ( سـلوك المخـاطرة)بين المجموع الكلى ( 1110)دال إحصائيًا عند مستوى أى وجود تأثير { قرار فى حالة التأكد ( 11185)
أى أن كـل زيـادة ( قرار فى حالة التأكد)من درجة ( 11311)حيث أنه يفسر ( كمتغير تابع( )للقرار فى حالة التأكد)فى تفسير التباين الكلى 

، حيـث يشـير إرتفـاع معامـل  (11185)بمقـدار ( قـرار فـى حالـة التأكـد)يـادة فـى بمقدار درجـة يتبعـه ز ( سلوك المخاطرة)فى المجموع الكلى 
إلى نسبة التباين فى المتغير التابع الذى يمكن التنبـؤ بـه مـن خـالل المتغيـر المسـتقل ويعتبـر ذلـك ( مربع معامل اإلرتباط)التعيين أوالتحديد 
تخاذ القرار وأبعاده للغواصين( سلوك المخاطرة)بادل بين المجموع الكلى بما يشير إلى قوة العالقة والتأثير المت، ذات داللة معنويه   .  وا 

 

تخاذ القرار وأبعاده للغواصين   -0/01  :حساب نسب المساهمة لعالقة األثر بين سلوك المخاطرة و أبعاده وا 
 

ومعامـل ( مربـع اإلرتبـاط)و معامـل التعيـين ( التنبـؤ)ودالالت المعامـل الثابـت لدنحـدار  ANOVA))فى ضـوء نتـائج تحليـل التبـاين         
تخـاذ القـرار وأبعـاده بالجـداول سـابقة البيـان ، تـم التحقـق مـن نسـب المسـاهمة ( ت)اإلنحدار وقيمة  بين مقياس سـلوك المخـاطرة وأبعـاده وا 
الخاص بنسب المساهمة لعالقة ( 19)ر و أبعاده ، على النحو المبين من جدول رقم ومتغير إتخاذ القرا( سلوك المخاطرة) لعالقة األثر بين 

تخاذ القرار وأبعاده للغواصين  : األثر بين سلوك المخاطرة وأبعاده وا 
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تخاذ القرار وأبعادهما للغواصين   ( 19)جدول رقم   نسب المساهمة لعالقة األثر بين سلوك المخاطرة وا 

 (38=ن)                                                                               

 عالقة األثر بين سلوك المخاطرة  م
 ومتغير إتخاذ القرار و أبعاده

 عدد
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 ٪011 - - 3 ومتغير إتخاذ القرار و أبعاده( المخاطرة المحسوبة)البعد األول  0
 ٪011- -  3 ومتغير إتخاذ القرار و أبعاده( الدافع للمخاطرة)البعد الثانى  0
 ٪011- -  3 أبعادهومتغير إتخاذ القرار و ( سلوك المخاطرة)المجموع الكلى  3

 ٪011 --  9 المجموع الكلى 
 

ومعامـل ( التنبـؤ)ودالالت المعامـل الثابـت لدنحـدار  ANOVA))، فـى ضـوء نتـائج تحليـل التبـاين ( 19)ويتضح من الجدول رقـم          
تخـاذ القـرار وأبعـاده مـدى تـرابط ووضـوح عالقـة ( ت)ومعامل اإلنحدار وقيمة ( مربع اإلرتباط)التعيين  بين مقياس سلوك المخاطرة وأبعـاده وا 

تخـاذ القـرار وأبعـاده ، حيـث إنحصـرت نسـب المسـاهمات  الدالـة إحصـائيًا بـين سـلوك المخـاطرة وأبعـاده األثر بين سـلوك المخـاطرة وأبعـاده وا 
تخــاذ القــرار وأبعــاده بنســبة  ممــا يــدل علــى وجــود عالقــة األثــر بــين ســلوك (   ٪011)، محققــة بــذلك نســب مســاهمة إجماليــة ( ٪011)وا 

تخاذ القرار وأبعاده لغواصى عينة الدراسة األساسية  .المخاطرة وأبعاده وا 

 

 : مناقشة نتائج البحث -8

فإنـه تبـين مـدى ( سـلوك المخـاطرة وعالقتـه بإتخـاذ القـرار للغواصـين)فى ضـوء العـرض السـابق للنتـائج الخاصـة بالظـاهرة موضـوع الدراسـة 
إتخـاذ )و ( سـلوك المخـاطرة)تحقيق الباحث ألهداف هذا البحث من حيث إستنباط أداتين نفسيتين ثنائيتى البعد تمثالن هـذان البعـدان العـام 

ا فى قياس مستوى سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار كإجراء وقائى قبل وبعد األداء تحت الماء وبما يتيح إنتقـاء أفضـل العناصـر يسهم( القرار
تخاذ القرار ولذلك فإن الباحث بصدد التحليل اإلحصائى ومناقشة ما تم التوصـل إليـه مـن نتـائ ج من الغواصين وفقًا ألبعاد سلوك المخاطرة وا 

صحة فروض وتساؤالت البحث بما يثرى هذه الدراسة كمجال مساهم فى علـم الـنفس التطبيقـى المـرتبط برياضـة الغـوص بهدف التحقق من 
 . وتحقيقًا لألمان المستقبلى فى رياضة الغوص

  

 :مناقشة النتائج الخاصة بمعامالت صدق مقياس سلوك المخاطرة للغواصين  -8/0   
 

في ضوء المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل اإللتواء و بعد إجـراء المعـامالت العلميـة الـداخلى ، ( 00)ويتضح من الجدول رقم          
، حيث بلغ عدد  1115، 1110لعبارات مقياس سلوك المخاطرة للغواصين وجود معامالت إرتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة  

( 80) عبـارة مظللـة ، وبلـغ عـدد العبـارات التـى لهـا معامـل إرتبـاط دال إحصـائيًا ( 19)العبارات التى لها معامالت إرتباط غير دال إحصائيًا 
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عبارات التـى لهـا عبارة موجبة ، وعدد ال( 09من صدق اإلتساق ) عبارة و بلغ عدد العبارات التى لها معامالت إرتباط موجبة دالة إحصائيًا 
عبــارة سـالبة ، وبلـغ عــدد العبـارات التــى لهـا معـامالت إرتبــاط دالـة إحصـائيًا عنــد مسـتوى داللــة ( 0)معـامالت إرتبـاط ســالبة دالـة إحصـائيًا 

أن القيمـة عبـارات ، علمـًا بـ( 3( )1115)عبارة ، وعدد العبارات التى لها معامالت إرتباط دالة إحصائيًا عند مسـتوى داللـة ( 08( )1110)
 11)عنـد درجـة حريـة ( 11358)تسـاوي ( 1110)وعند مستوى ( 11051)تساوي ( 1115)الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسون عند مستوى 

 (.درجة 

، فيما يخص صدق عبارات المقياس ، في ضوء المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل اإللتـواء  أن ( 00)ويتضح من الجدول رقم          
و هذا يـدل علـى مـدى تجـانس إجابـات عينـة الدراسـة اإلسـتطالعية علـى المقيـاس الـذى  3±مالت االلتواء للعبارات تنحصر ما بين قيم معا

 .مما يدل على مدى إعتدالية التوزيع لدرجات اإلجابات على المقياس( سلوك المخاطرة للغواصين )يمثل بعد 

 

دالة إحصائيًا بين اإلرباعى األدنى و اإلرباعى األعلـى لقـيم مقيـاس سـلوك المخـاطرة ، وجود فروق ( 05)ويتضح من الجدول رقم          
المحسـوبة بـين أكبـر قيمـة والمتمثلـة فـى ( ت) للغواصين وأبعادة بعد تطبيقة على غواصى عينة الدراسـة األساسـية ، حيـث إنحصـرت قيمـة 

( 001010)بقيمة بلغت ( المخاطرة المحسوبة) ة المتمثلة فى البعد األول وأقل قيم( 051500)بقيمة بلغت ( الدافع للمخاطرة) البعد الثانى 
عنــد ( الجدوليــة)الحرجــة ( ت)، علمــًا بــأن قيمــة ( 011911( )ســلوك المخــاطرة للغواصــين) المحســوبة للمجمــوع الكلــى ( ت)وبلغــت قيمــة 
درجـة ، ممـا يـدل علـى مـدى صـدق ( 08)ة عنـد درجـة حريـ( 0188)تسـاوى  1110ومسـتوى داللـة ( 0101)تساوى  1115مستوى داللة 

فيما بين اإلرباعى ( 3±)المقياس وأبعاده وقدرته على إظهار الفروق بين الجماعات ، ويتضح أيضًا أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بين 
 . ى المقياساألدنى و اإلرباعى األعلى لقيم المقياس مما يدل على مدى تجانس إجابات غواصى عينة الدراسة األساسية عل

، وجــود فــروق مرتفعــة و دالــة إحصــائيًا بــين المجموعــة الممارســة و المجموعــة غيــر الممارســة ( 00)ويتضــح مــن الجــدول رقــم          
المحسوبة بـين أكبـر قيمـة و المتمثلـة فـى المجمـوع الكلـى ( ت)لرياضة الغوص لقيم مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده ، حيث إنحصرت قيمة 

، ( 001900)بقيمـة بلغـت ( الـدافع للمخـاطرة )وأقل قيمة المتمثلـة فـى البعـد الثـانى ( 051108)بقيمة بلغت ( اطرة للغواصين سلوك المخ)
عند درجة حريـة ( 0113)تساوى  1110ومستوى داللة ( 0199)تساوى  1115عند مستوى داللة ( الجدولية)الحرجة ( ت)علمًا بأن قيمة 

صــدق المقيــاس وأبعــاده وقدرتــه علــى إظهــار الفــروق بــين المجموعــات الممارســة و المجموعــات غيــر درجــة ، ممــا يــدل علــى مــدى ( 81)
الممارسة لرياضة الغوص ، بما يحقق الهدف الذى وضـع مـن أجلـه لفئـة الغواصـين ويتضـح أيضـًا أن قـيم معامـل االلتـواء تنحصـر مـا بـين 

األول و الـذى يشـير هـذا التحقـق إلـى ( الفـرض)يتحقـق صـحة التسـاؤل مما يدل على مدى تجانس اإلجابات على المقياس ، وبـذلك ( ±3)
 .  بناء مقياس سلوك المخاطرة للغواصين ذات معامل صدق مرتفع ودال إحصائياً 

  

 : مناقشة النتائج الخاصة بمعامالت ثبات مقياس سلوك المخاطرة للغواصين -8/0
 

، في ضوء المتوسط واالنحراف المعيـاري ومعامـل اإللتـواء و بعـد إجـراء المعـامالت العلميـة للتحقـق ( 00)ويتضح من الجدول رقم          
بـين التطبيـق األول والتطبيـق الثـانى لقـيم ( بيرسـون)من مـدى ثبـات عبـارات مقيـاس سـلوك المخـاطرة للغواصـين بإسـتخدام معامـل اإلرتبـاط 

، حيث بلغ عدد  1115، 1110ينة الدراسة اإلستطالعية وجود معامالت إرتباط مرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة درجات غواصى ع
عبارة موجبة ، وعدد العبارات التـى لهـا معـامالت إرتبـاط سـالبة دالـة إحصـائيًا ( 09)العبارات التى لها معامالت إرتباط موجبة دالة إحصائيًا 
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عبارة ، وعدد العبارات التى ( 50( )1110)لغ عدد العبارات التى لها معامالت إرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة عبارة سالبة ، وب( 0)
عبارة  علمًا بأن القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسـون عنـد مسـتوى ( 01( )1115)لها معامالت إرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 (.درجة  11)عند درجة حرية ( 11358)تساوي ( 1110)وعند مستوى  ،( 11051)تساوي ( 1115)

 

، فيمـا يخـص ثبـات المقيـاس ، فـي ضـوء المتوسـط واالنحـراف المعيـاري ومعامـل اإللتـواء  ومعامـل ( 00)ويتضح من الجدول رقم          
ة الدراسـة اإلسـتطالعية علـى المقيـاس تمثـل بعـد سـلوك بين التطبيق األول و التطبيق الثانى للدرجة الكلية إلجابات عين( بيرسون)اإلرتباط 

، و بلــغ معامــل اإلرتبــاط 1110دال إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة  ( 11100)المخــاطرة للغواصــين ، وجــود معامــل إرتبــاط مرتفــع بلــغ قــدره 
علـى كـل عبـارة مـن عبـارات المقيـاس بين التطبيق األول و التطبيق الثانى للمجمـوع الكلـى إلجابـات عينـة الدراسـة اإلسـتطالعية ( بيرسون)

علمـًا بـأن  1110دال إحصـائيا عنـد مسـتوى داللـة  ( 11901)يمثل بعد سلوك المخاطرة للغواصين ، وجـود معامـل إرتبـاط مرتفـع بلـغ قـدره 
درجـة عنـد ( 11358)تسـاوي ( 1110)، وعنـد مسـتوى ( 11051)تسـاوي ( 1115)القيمة الحرجة لمعامـل اإلرتبـاط بيرسـون عنـد مسـتوى 

 (. درجة  11)حرية 

 

، قيم معامل ألفاكرونباخ مرتفعة و دالة إحصائيًا بين الصور المختلفة لقيم مقياس سلوك المخاطرة ( 09)ويتضح من الجدول رقم          
سلوك )المجموع الكلى و ( المخاطرة المحسوبة)البعد األول " المحسوبة بين أكبر قيمة متمثلة فى ( ألفا)وأبعاده ، حيث إنحصرت قيمة معامل 

ســلوك المخــاطرة )والمجمـوع الكلــى ( الــدافع للمخــاطرة)البعــد الثـانى " وأقــل قيمــة متمثلـة فــى ( 11950)بقيمــة بلغـت ( " المخـاطرة للغواصــين
و ( الدافع للمخاطرة)و البعد الثانى ( المخاطرة المحسوبة)، بينما بلغت العالقة بين البعد األول ( 11013)بقيمة عكسية بلغت ( " للغواصين

مما يدل على مـدى ثبـات المقيـاس وأبعـاده ، بمـا يحقـق ( 11900)بقيمة طردية مرتفعة بلغت (  سلوك المخاطرة للغواصين)المجموع الكلى 
 . الهدف الذى وضع من أجله لفئة الغواصين 

 

مرتفعة ودالة إحصائيًا بين العبـارات الفرديـة والزوجيـة ، قيم معامل جتمان بطريقة التجزئة النصفية ( 30)ويتضح من الجدول رقم          
المخاطرة " البعد األول ) المحسوبة بين أكبر قيمة متمثلة فى ( جتمان)لقيم مقياس سلوك المخاطرة للغواصين ، حيث إنحصرت قيمة معامل 

،  مما يـدل علـى مـدى ( 11859)بقيمة بلغت " ( رةالدافع للمخاط"البعد الثانى  )وأقل قيمة متمثلة فى ( 11910)بقيمة بلغت "( المحسوبة 
ثبات المقياس وأبعاده ، بما يحقق الهدف الذى وضع من أجله لفئة الغواصين ، وقام الباحث بإستخدام معامل جتمان لعـدم تسـاوى التبـاين 

 (. العبارات الفردية والزوجية)بين الصور المختلفة للجزئين 

 

لقـيم مقيـاس ( العبارات الفردية والزوجية)، وجود إرتباطات مرتفعة ودالة إحصائيًا بين الجزئين ( 30)م ويتضح من ذات الجدول رق         
" البعـد األول ) سلوك المخاطرة و أبعاده بإستخدم معامل اإلرتباط بيرسون ، حيث إنحصرت معامالت اإلرتباط بين أكبـر قيمـة والمتمثلـة فـى 

( 11081)بقيمـة بلغـت "(  الدافع للمخاطرة " البعد الثانى )وأقل قيمة متمثلة فى البعد الثانى ( 11908)بقيمة بلغت "( المخاطرة المحسوبة 
( 11358)تسـاوي ( 1110)، وعنـد مسـتوى ( 11051)تسـاوي ( 1115)، علمًا بأن القيمة الحرجة لمعامل اإلرتبـاط بيرسـون عنـد مسـتوى 

ن المتوسـطات الحسـابية أكبـر مـن اإلنحرافـات المعياريـة بـين الصـور المختلفـة ، ويتضـح مـن ذات الجـدول أ( درجـة  11)عند درجة حريـة 
 .لمقياس سلوك المخاطرة وأبعاده مما يوضح مدى إستقامة معامالت اإلرتباط ( العبارات الفردية والزوجية)للجزئين 
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اصـين بصـورة نسـبية وثابتـة فـي حالـة عـدم حيث تعكس هذه الدالالت مدى قدرة المقياس على تحديد مستوى سلوك المخـاطرة للغو          
تأثر الغواصين بأية عوامل واستراتيجيات تساعد على خفض مستوى سلوك المخاطرة ، وبما أن الخطأ المعياري هـو إنحـراف معيـاري متوقـع 

في األداة أو حالـة  لنتيجة أي شخص يختبر وكل مقياس توجد به بعض األخطاء التي تعود إلي أسباب متعددة منها ظروف التطبيق أوخطأ
المستجيب وبذلك فإن هناك عالقة عكسية بين الثبات والخطأ المعياري ، فكلمـا زاد الثبـات قـل الخطـأ المعيـاري وهـذا يـدل علـى مـدى اقتـراب 

مخـاطرة سـلوك ال)درجة الفرد على مقياس سلوك المخاطرة وأبعـادة مـن الدرجـة الحقيقيـة ، ممـا يوضـح مـدى قـدرة العبـارات علـى تمثيـل بعـد 
األول و الــذى يشــير هــذا التحقــق إلــى بنــاء مقيــاس ســلوك المخــاطرة للغواصــين ذات ( الفــرض)، وبــذلك يتحقــق صــحة التســاؤل ( للغواصــين

 .معامل ثبات مرتفع ودال إحصائياً 

 

الكيميائيــة و يـة و وهـى عبـارة عـن العوامـل البدن يتعامـل علـم الـنفس المـرتبط برياضـة الغـوص بشـكل رئيسـى مـع ضـغوط الغـواص ،         
ك اإلنفعالية التى تسبب الضغوط العقلية و البدنية و التى يمكن أن تكون مثيرة لدزعاج أو تـؤثر فـى الحالـة الطبيعيـة للغـواص ، ويـرتبط ذلـ

 رضـا األنـا الشخصـى أو المشـاعر -0الشـعور بإنعـدام الـوزن تحـت المـاء  ،  -0: بالخصائص النفسـية للغـوص و التـى تتضـمن مـا يلـى 
إثـارة اإلستكشـاف  -5الشعور بالحريـة فـى عـالم مـا تحـت المـاء ،  -1التحدى فى نشاطات ما تحت الماء ،  -3الداخلية للهوية الذاتية ، 

 Clinchy & Egstrom.)الحماس و اإلثارة سببه عنصـر اإلحسـاس بـالخطر -1، ( إكتشاف أماكن جديدة أو رؤية أشياء لم ترى من قبل)
 (   010، ص  0993، 
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، فــي ضــوء المتوسـط واالنحــراف المعيــاري ومعامـل اإللتــواء و بعــد إجـراء المعــامالت العلميــة مــن ( 00)ويتضـح مــن الجــدول رقـم          
، 1110معـامالت إرتبـاط مرتفعـة ودالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى داللـة  صدق اإلتساق الداخلى لعبارات مقياس إتخـاذ القـرار للغواصـين وجـود 

عبارة غير مظللة وبلـغ عـدد العبـارات التـى لهـا معامـل ( 010)، حيث بلغ عدد العبارات التى لها معامالت إرتباط غير دال إحصائيًا  1115
عبـارة موجبـة ، وعـدد ( 10) إرتبـاط موجبـة دالـة إحصـائيًا عبارة مظللة و بلـغ عـدد العبـارات التـى لهـا معـامالت ( 10)إرتباط دال إحصائيًا 

عبارة سالبة ، وبلغ عـدد العبـارات التـى لهـا معـامالت إرتبـاط دالـة إحصـائيًا عنـد ( 0)العبارات التى لها معامالت إرتباط سالبة دالة إحصائيًا 
عبارة ، علمـًا ( 00( )1115)إحصائيًا عند مستوى داللة  عبارة  وعدد العبارات التى لها معامالت إرتباط دالة( 31( )1110)مستوى داللة 

عند درجة ( 11358)تساوي ( 1110)، وعند مستوى ( 11051)تساوي ( 1115)بأن القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسون عند مستوى 
 (.درجة 11)حرية 

 

المتوسط واالنحراف المعياري ومعامل اإللتـواء  أن  ، فيما يخص صدق عبارات المقياس ، في ضوء( 00)ويتضح من الجدول رقم          
و هذا يـدل علـى مـدى تجـانس إجابـات عينـة الدراسـة اإلسـتطالعية علـى المقيـاس الـذى  3±قيم معامالت االلتواء للعبارات تنحصر ما بين 

 .مقياسمما يدل على مدى إعتدالية التوزيع لدرجات اإلجابات على ال( إتخاذ القرار للغواصين )يمثل بعد 
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، وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين اإلربـاعى األدنـى و اإلربـاعى األعلـى لقـيم مقيـاس إتخـاذ القــرار ( 01)ويتضـح مـن الجـدول رقـم          
المحسـوبة بـين أكبـر قيمـة والمتمثلـة فـى ( ت) للغواصين وأبعادة بعد تطبيقة على غواصى عينة الدراسـة األساسـية ، حيـث إنحصـرت قيمـة 

( 81315)بقيمة بلغـت ( قرار بدون مخاطرة) وأقل قيمة المتمثلة فى البعد األول ( 81188)بقيمة بلغت ( قرار فى حالة التأكد) البعد الثانى 
عنـد مسـتوى ( الجدوليـة)الحرجـة ( ت)، علمـًا بـأن قيمـة ( 81130( )إتخـاذ القـرار للغواصـين) المحسوبة للمجمـوع الكلـى ( ت)وبلغت قيمة 

درجـة ، ممـا يـدل علـى مـدى صـدق المقيـاس ( 08)عند درجـة حريـة ( 0188)تساوى  1110ومستوى داللة  (0101)تساوى  1115داللة 
فيما بين اإلرباعى األدنى و ( 3±)وأبعاده وقدرته على إظهار الفروق بين الجماعات ، ويتضح أيضًا أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بين 

 . تجانس إجابات غواصى عينة الدراسة األساسية على المقياس اإلرباعى األعلى لقيم المقياس مما يدل على مدى

 

، وجــود فــروق مرتفعــة و دالــة إحصــائيًا بــين المجموعــة الممارســة و المجموعــة غيــر الممارســة ( 08)ويتضــح مــن الجــدول رقــم          
إتخاذ )قيمة و المتمثلة فى المجموع الكلى  المحسوبة بين أكبر( ت)لرياضة الغوص لقيم مقياس إتخاذ القرار وأبعادة ، حيث إنحصرت قيمة 

علمًا بأن قيمة ( 91183)بقيمة بلغت ( قرار فى حالة تأكد )وأقل قيمة المتمثلة فى البعد الثانى ( 011981)بقيمة بلغت ( القرار للغواصين 
درجـة ،  ( 81)عند درجـة حريـة ( 0113)تساوى  1110ومستوى داللة ( 0199)تساوى  1115عند مستوى داللة ( الجدولية)الحرجة ( ت)

مما يدل على مدى صدق المقياس وأبعـاده وقدرتـه علـى إظهـار الفـروق بـين المجموعـات الممارسـة و المجموعـات غيـر الممارسـة لرياضـة 
علـى  ممـا يـدل( 3±)الغوص ، بما يحقق الهدف الذى وضع من أجله لفئة الغواصين  ويتضح أيضًا أن قيم معامل االلتواء تنحصر ما بين 

الثانى و الذى يشير هذا التحقق إلى بناء مقياس إتخاذ القرار ( الفرض)مدى تجانس اإلجابات على المقياس، وبذلك يتحقق صحة التساؤل 
 .  للغواصين ذات معامل صدق مرتفع ودال إحصائياً 
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، في ضوء المتوسط واالنحراف المعيـاري ومعامـل اإللتـواء و بعـد إجـراء المعـامالت العلميـة للتحقـق ( 00)يتضح من الجدول رقم و          
بـين التطبيـق األول والتطبيـق الثـانى لقـيم درجـات ( بيرسون)من مدى ثبات عبارات مقياس إتخاذ القرار للغواصين بإستخدام معامل اإلرتباط 

، حيــث بلــغ عــدد  1115، 1110اإلســتطالعية وجــود معــامالت إرتبــاط مرتفعــة ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة  غواصــى عينــة الدراســة
عبارة موجبة ، وعدد العبارات التـى لهـا معـامالت إرتبـاط سـالبة دالـة إحصـائيًا ( 10)العبارات التى لها معامالت إرتباط موجبة دالة إحصائيًا 

عبارة  وعدد العبارات التـى ( 05( )1110)العبارات التى لها معامالت إرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة عبارة سالبة ، وبلغ عدد ( 0)
عبارة  علمًا بأن القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسـون عنـد مسـتوى ( 00( )1115)لها معامالت إرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 (.درجة  11)عند درجة حرية ( 11358)تساوي ( 1110)توى ، وعند مس( 11051)تساوي ( 1115)

 

، فيمـا يخـص ثبـات المقيـاس ، فـي ضـوء المتوسـط واالنحـراف المعيـاري ومعامـل اإللتـواء  ومعامـل ( 00)ويتضح من الجدول رقم          
ة اإلسـتطالعية علـى المقيـاس تمثـل بعـد إتخـاذ بين التطبيق األول و التطبيق الثانى للدرجة الكلية إلجابـات عينـة الدراسـ( بيرسون)اإلرتباط 

( بيرسون)، و بلغ معامل اإلرتباط 1110دال إحصائيا عند مستوى داللة  ( 11108)القرار للغواصين ، وجود معامل إرتباط مرتفع بلغ قدره 
ارة من عبارات المقياس يمثل بعد إتخاذ بين التطبيق األول و التطبيق الثانى للمجموع الكلى إلجابات عينة الدراسة اإلستطالعية على كل عب
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علمًا بأن القيمـة الحرجـة لمعامـل  1110دال إحصائيا عند مستوى داللة  ( 11888)القرار للغواصين ، وجود معامل إرتباط مرتفع بلغ قدره 
 (.درجة  11)عند درجة حرية ( 11358)تساوي ( 1110)، وعند مستوى ( 11051)تساوي ( 1115)اإلرتباط بيرسون عند مستوى 

 

، قيم معامل ألفاكرونبـاخ مرتفعـة و دالـة إحصـائيًا بـين الصـور المختلفـة لقـيم مقيـاس إتخـاذ القـرار ( 31)ويتضح من الجدول رقم          
لــى والمجمـوع الك( قــرار بـدون مخـاطرة )البعـد األول " المحسـوبة بـين أكبــر قيمـة متمثلـة فـى  ( ألفـا)وأبعـاده ، حيـث إنحصـرت قيمـة معامــل 

قـرار فـى حالـة )و البعـد الثـانى ( قـرار بـدون مخـاطرة )البعـد األول " وأقل قيمة متمثلـة فـى ( 11900)بقيمة بلغت (" إتخاذ القرار للغواصين)
و ( دقـرار فـى حالـة التأكـ)و البعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة )، بينما بلغت العالقة بين البعد األول ( 11581)بقيمة طردية بلغت ( " التأكد

ممـا يـدل علـى مـدى ثبـات المقيـاس وأبعـاده ، بمـا يحقـق ( 11859)بقيمـة طرديـة مرتفعـة بلغـت ( " إتخـاذ القـرار للغواصـين)المجموع الكلى 
 .الهدف الذى وضع من أجله لفئة الغواصين 

 

ائيًا بين العبـارات الفرديـة والزوجيـة ، قيم معامل جتمان بطريقة التجزئة النصفية مرتفعة ودالة إحص( 30)ويتضح من الجدول رقم          
إتخـاذ " المجمـوع الكلـى ) المحسـوبة بـين أكبـر قيمـة متمثلـة فـى ( جتمان)لقيم مقياس إتخاذ القرار للغواصين ، حيث إنحصرت قيمة معامل 

،  مما يدل على مدى ( 11009)غت بقيمة بل" ( القرار فى حالة التأكد"البعد الثانى  )وأقل قيمة متمثلة فى ( 11800)بقيمة بلغت "( القرار 
ثبات المقياس وأبعاده ، بما يحقق الهدف الذى وضع من أجله لفئة الغواصين ، وقام الباحث بإستخدام معامل جتمان لعـدم تسـاوى التبـاين 

 (. العبارات الفردية والزوجية)بين الصور المختلفة للجزئين 

 

لقـيم مقيـاس ( العبارات الفردية والزوجية)إرتباطات مرتفعة ودالة إحصائيًا بين الجزئين ، وجود ( 30)ويتضح من ذات الجدول رقم          
" المجمـوع الكلـى )إتخاذ القرار و أبعاده بإستخدم معامل اإلرتباط بيرسون ، حيث إنحصرت معـامالت اإلرتبـاط بـين أكبـر قيمـة والمتمثلـة فـى 

، علمـًا بـأن ( 11510)بقيمـة بلغـت " ( القـرار فـى حالـة التأكـد"البعـد الثـانى  )متمثلـة فـى وأقل قيمـة ( 11081)بقيمة بلغت "( إتخاذ القرار 
عنـد درجـة ( 11358)تسـاوي ( 1110)، وعنـد مسـتوى ( 11051)تسـاوي ( 1115)القيمة الحرجة لمعامـل اإلرتبـاط بيرسـون عنـد مسـتوى 

ر مــن اإلنحرافــات المعياريــة بــين الصــور المختلفــة للجــزئين ، ويتضــح مــن ذات الجــدول أن المتوســطات الحســابية أكبــ( درجــة  11)حريــة 
 . لمقياس إتخاذ القرار وأبعاده مما يوضح مدى إستقامة معامالت اإلرتباط ( العبارات الفردية والزوجية)

 

فـي حالـة عـدم تـأثر حيث تعكس هذه الدالالت مدى قدرة المقياس على تحديد مستوى إتخاذ القرار للغواصين بصورة نسبية وثابتـة          
الغواصين بأية عوامل واستراتيجيات تساعد على خفض مستوى إتخاذ القرار ، وبما أن الخطأ المعياري هو إنحراف معياري متوقع لنتيجة أي 

يب شخص يختبر وكل مقياس توجد به بعض األخطاء التي تعود إلي أسباب متعددة منها ظروف التطبيق أوخطأ في األداة أو حالة المسـتج
 وبذلك فإن هناك عالقة عكسية بين الثبات والخطأ المعياري ، فكلما زاد الثبات قل الخطـأ المعيـاري وهـذا يـدل علـى مـدى اقتـراب درجـة الفـرد

، وبـذلك ( إتخـاذ القـرار للغواصـين)على مقياس إتخاذ القرار وأبعادة من الدرجة الحقيقية ، ممـا يوضـح مـدى قـدرة العبـارات علـى تمثيـل بعـد 
الثـانى و الـذى يشـير هـذا التحقـق إلـى بنـاء مقيـاس إتخـاذ القـرار للغواصـين ذات معامـل ثبـات مرتفـع ودال ( الفرض)حقق صحة التساؤل يت

 .إحصائياً 
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ســلوك )البيانــات اإلحصــائية للعوامــل قبــل وبعــد التــدوير المتعامــد لمقيــاس و الخــاص بعــرض ( 00)ويتضــح مــن الجــدولين رقمــا          
، و الخــاص بنتــائج تشــبعات العبــارات علــى العوامــل المقبولــة للتفســير بعــد التــدوير المتعامــد ( 01)، و جــدول رقــم ( المخــاطرة للغواصــين

عبـارة وبلـغ عـدد العوامـل المقبولـة ( 80) يتشـبع عليهـا عامـل ( 05)، حيث بلغ عدد العوامل (  Kaiser) لكايزر (  varimax( )بطريقة)
مـن ( ٪01)وهـى نسـبة أكبـر مـن ( ٪001001)المقبول للتفسير وذلك ألن نسـبة التبـاين العـاملى بلغـت ( العامل األول)للتفسير عامالن ، 

لعامليــة وبلــغ حجــم التشــبعات فــى مــن حجــم المصــفوفة ا( ٪001001)يفســر ( العامــل األول)حجــم تبــاين المصــفوفة العامليــة ، علمــًا بــأن 
المقبـول للتفسـير وذلـك ألن نسـبة التبـاين ( العامل الثانى)عبارة مظللة دالة إحصائيًا و ( 01)صورتها النهائية المستقرة على العامل األول 

يفســـر ( لثـــانىالعامـــل ا)مـــن حجـــم تبـــاين المصـــفوفة العامليـــة ، علمـــًا بـــأن ( ٪01)وهـــى نســـبة أكبـــر مـــن ( ٪001110)العـــاملى بلغـــت 
عبـارات مظللـة دالـة ( 9)من حجم المصفوفة العاملية وبلغ حجم التشبعات فى صورتها المستقرة النهائية على العامل الثـانى ( 081000٪)

ثالث ، وبذلك حققت العامالن أكثر من  1151± إحصائيًا و فقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام الباحث بتحديدها تساوى 
لتشــبعها علــى أكثــر مــن عامــل (  003،  03،  01،  1)لقبــول هــذه العوامــل وتــم إســتبعاد العبــارات أرقــام تشــبعات وفقــًا لمحــك جيلفــورد 

ستبعاد باقى العوامل بدءًا من العامل الثالث و حتى العامل الخامس عشر وذلك ألن نسبة التباين العاملى أقل من  من حجم تباين ( ٪01)وا 
، وتشـير قـيم ( 00)علـى النحـو الموضـح مـن الجـدول رقـم ( جيلفـورد)العامليـة ولـم يحققـوا أكثـر مـن ثـالث تشـبعات وفقـًا لمحـك المصفوفة 
للعبارات فى المصفوفة العاملية بإعتبارها معامل ثبات للعبارة حيث أن قيم الشيوع قبل التدوير تساوى قيم الشيوع بعد ( اإلشتراكيات)الشيوع 

ن كانت هناك فروق راجعة للتقريب على النحو الموضح من الجدولين رقم  التدوير المتعامد  (.01)، ( 03)، حتى وا 

 

علمــًا بــأن هــذان العــامالن مقبــوالن للتفســير بعــد التــدوير وذلــك لعــدة أســباب ، حيــث يــؤدى تــدوير المحــاور إلــى توســيع أوتضــييق          
عشوائية فـى تحديـد العوامـل ويسـاعد فـى توحيـد الصـياغة بقـدر المسـتطاع بـين النتـائج المفاهيم ، ويؤدى تدوير المحاور إلى اإلبتعاد عن ال

 التى نخرج هذه األساليب ، ويساعد فى إعادة توزيع التباين بين العوامل الناتجة مع المحافظة على الخصائص التصنيفية التى ينتهى إليها
منطقيًا ، و تتفق مع نتائج الدراسات النفسية ويتفق تدوير المحاور مع العوامـل  التحليل ، وتساعد عملية التدوير فى تفسير العوامل تفسيراً 

المتعامدة التى كشف عنها التحاليل العاملية السابقة ، ويساعد فى وضعها فى مركز تجمـع المتغيـرات والحصـول علـى نمـط التشـبعات التـى 
(   08،  00:  08. )حصول على نمط من التشبعات المتشـابهه نسـبيًا تتفق مع التوقعات النفسية العامة ، وتدوير المحاور يساعد فى ال

 ( 08، 00، ص ص  0110باهى ، عنان ، عز الدين ، )

 

بعد أن ( سلوك المخاطرة للغواصين) وبناءًا على ما تقدم ، فقد تم التوصل إلى قائمة عبارات المقياس ثنائية البعد تمثل البعد العام          
سـتبعاد ( 05)ا النهائيـة علـى إستقرت فى صورته عبـارة بنـاءًا علـى إجـراءات التحليـل العـاملى  حيـث قـام الباحـث ( 51)عبـارة بعـد حـذف وا 

دراج العامـل الثـانى ضـمن بعـد ( المخاطرة المحسوبة ) بإدراج العامل األول ضمن بعد  ) بما يعبر عن العبارات المتشبعة على هـذا العامـل وا 
والخــاص بقــيم تشــبعات ( 05)ر عــن العبــارات المتشــبعة علــى هــذا العامــل ، علــى النحــو المبــين مــن جــدول رقــم بمــا يعبــ( الــدافع للمخــاطرة 

ــى العامــل األول  ــارات عل ــم (  المخــاطرة المحســوبة )العب ــانى ( 01)، وجــدول رق ــارات علــى العامــل الث الــدافع )والخــاص بقــيم تشــبعات العب
 (.للمخاطرة
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، الخـاص بترتيـب عبـارت مقيـاس سـلوك المخـاطرة للغواصـين وفقـًا لألهميـة النسـبية فـى ضـوء قـيم ( 03)ويتضح من الجدول رقم          
و التى إنحصرت مابين أكبر قيمـة للتشـبع متمثلـة فـى العبـارة (  Kaiser) لكايزر (  varimax) تشبعات التحليل العاملى المتعامد بطريقة 

ــارة رقــم وأقــ( 11811)فــى الترتيــب بقيمــة تشــبع بلغــت ( 03)رقــم  ــة فــى العب فــى الترتيــب بقيمــة تشــبع بلغــت ( 01)ل قيمــة للتشــبع متمثل
، وبـذلك يتحقـق صـحة التسـاؤلين  (1151± )وفقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشـبع العبـارات التـى قـام الباحـث بتحديـدها تسـاوى ( 11510)
اء عاملى لمقياس سلوك المخاطرة للغواصين ثنائى البعد يمثال البعد الثالث و الرابع و اللذان يشيران هذا التحقق إلى التوصل لبن( الفرضين)

 . العام

 

البحـث عـن : وسلوك المخاطرة يتحدد إجرائيًا من خالل دوافع سلوك المخاطرة و التى تم تحديدها عامليًا من خـالل العوامـل التاليـة          
، " ة ، وتوقـع اإليجابيـات و البعـد عـن الملـل و اإلسـتمتاع باألشـياء الجديـدةويشير إلى حب المغـامرة والتعـرف علـى خبـرات جديـد" اإلثارة ، 
ويشـير إلـى " ، ( اإلنـدفاع)، " يشير إلى الميل لتحقيق األهداف وعدم التردد فى إتخـاذ القـرارات و الميـل لتحسـين ظـروف الحيـاة" الطموح ، 

ر وعـدم اإلهتمـام بمـا يترتـب علـى السـلوك مـن عواقـب وعـدم اإلستسـالم الرغبة فى التحرر من القيود و االعراف اإلجتماعيـة ، و عـدم الحـذ
عبـد اهلل ، " . )اإلهتمام بجذب إهتمام اآلخرين و الميل لدستعراضويشير إلى الميل لنيل اإلعجاب و  ( "نيل اإلعجاب)، ." للسائد و المألوف

 ( 01، ص  0100

  

الضـبط واإلنفـراد ضـج اإلنفعـالى و التـوتر و يتصف المخاطر بمجموعـة مـن الخصـائص تتمثـل فـى الجـرأة و السـيطرة و الـذكاء و الن         
بالرأى ، كما أنه شخص مثابر ، ويتمتع بقـدر كبيـر مـن الجـراءة و اإلقـدام ، فهـو يقبـل علـى الـدخول فـى مشـاريع أو يصـنع لنفسـه مواقـف 

ائد عال وكبير بالرغم من إحتماالت نجاحها بسيطة فى حين ال يقبل الدخول فى الموضوعات التى تتميز بأن عائدها قليل تتميز بأنها ذات ع
   (098، ص  0110الكيال ، . )مهما كانت إحتماالت نجاحها مضمونة 

 

 : مناقشة النتائج الخاصة بالصدق العاملى لمقياس إتخاذ القرار للغواصين -8/1
 

إتخـاذ القـرار )و الخاص بعرض البيانات اإلحصائية للعوامل قبل وبعد التـدوير المتعامـد لمقيـاس ( 08)ويتضح من الجدولين رقما          
( بطريقــة)، و الخــاص بنتــائج تشــبعات العبــارات علــى العوامــل المقبولــة للتفســير بعــد التــدوير المتعامــد ( 01)، و جــدول رقــم ( للغواصــين

(Quartimax ) لكــايزر (Kaiser  ) عبــارة ، و بلــغ عــدد العوامــل المقبولــة ( 10) عوامــل يتشــبع عليهــا ( 01)، حيــث بلــغ عــدد العوامــل
مـن ( ٪01)وهـى نسـبة أكبـر مـن ( ٪301011)المقبول للتفسير وذلك ألن نسـبة التبـاين العـاملى بلغـت ( العامل األول)للتفسير عامالن ، 

مــن حجــم المصــفوفة العامليــة وبلــغ حجــم التشــبعات فــى ( ٪301011)يفســر ( لعامــل األولا)حجــم تبــاين المصــفوفة العامليــة ، علمــًا بــأن 
المقبـول للتفسـير وذلـك ألن نسـبة التبـاين ( العامل الثانى)عبارة مظللة دالة إحصائيًا و ( 00)صورتها النهائية المستقرة على العامل األول 

يفســـر ( العامـــل الثـــانى)تبـــاين المصـــفوفة العامليـــة ، علمـــًا بـــأن مـــن حجـــم ( ٪01)وهـــى نســـبة أكبـــر مـــن ( ٪011103)العـــاملى بلغـــت 
عبـارات مظللـة دالـة ( 1)من حجم المصفوفة العاملية وبلغ حجم التشبعات فى صورتها المستقرة النهائية على العامل الثـانى ( 101033٪)

، وبذلك حققت العامالن أكثر من ثالث  1151± ا تساوى إحصائيًا و فقًا لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام الباحث بتحديده
لتشبعها علـى أكثـر مـن عامـل و إسـتبعاد ( 050،  001،  3) لقبول هذه العوامل وتم إستبعاد العبارات أرقام تشبعات وفقًا لمحك جيلفورد 
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مــن حجــم تبــاين المصــفوفة ( ٪01)ى أقــل مــن بــاقى العوامــل بــدءًا مــن العامــل الثالــث وحتــى العامــل العاشــر وذلــك ألن نســبة التبــاين العــامل
للعبـارات فـى المصـفوفة العامليـة بإعتبارهـا معامـل ( اإلشـتراكيات)، وتشـير قـيم الشـيوع ( 08)العاملية على النحو الموضح من الجدول رقم 

ن كانـت هنـاك فـروق راجعـة للتقريـب علـى  ثبات للعبارة حيث أن قيم الشيوع قبل التدوير تساوى قيم الشيوع بعـد التـدوير المتعامـد ، حتـى وا 
 (. 01)، ( 09)النحو الموضح من الجدولين رقم 

 

علمــًا بــأن هــذان العــامالن مقبــوالن للتفســير بعــد التــدوير وذلــك لعــدة أســباب ، حيــث يــؤدى تــدوير المحــاور إلــى توســيع أوتضــييق          
يـد العوامـل ويسـاعد فـى توحيـد الصـياغة بقـدر المسـتطاع بـين النتـائج المفاهيم ، ويؤدى تدوير المحاور إلى اإلبتعاد عن العشوائية فـى تحد

 التى نخرج هذه األساليب ، ويساعد فى إعادة توزيع التباين بين العوامل الناتجة مع المحافظة على الخصائص التصنيفية التى ينتهى إليها
تفق مع نتائج الدراسات النفسية ويتفق تدوير المحاور مع العوامـل التحليل ، وتساعد عملية التدوير فى تفسير العوامل تفسيرًا منطقيًا ، و ت

المتعامدة التى كشف عنها الحاليل العاملية السابقة ، ويساعد فى وضعها فـى مركـز تجمـع المتغيـرات والحصـول علـى نمـط التشـبعات التـى 
بـاهى ، عنـان ، عـز .)التشـبعات المتشـابهه نسـبيًا  تتفق مع التوقعات النفسية العامة ، وتدوير المحاور يساعد فى الحصول على نمط مـن

 (08، 00، ص ص  0110الدين ، 

 

بعـد أن ( إتخـاذ القـرار للغواصـين) وبناءًا على ما تقدم ، فقد تم التوصل إلى قائمة عبارات المقياس ثنائيـة البعـد تمثـل البعـد العـام          
سـتبعاد عبارة بعـد حـذف و ( 05)إستقرت فى صورتها النهائية على  عبـارة بنـاءًا علـى إجـراءات التحليـل العـاملى ، حيـث قـام الباحـث ( 00)ا 

دراج العامـل الثـانى ضـمن بعـد ( قرار بدون مخاطرة ) بإدراج العامل األول ضمن بعد  ) بما يعبر عـن العبـارات المتشـبعة علـى هـذا العامـل وا 
و الخـاص بقـيم تشـبعات ( 00)العامل ، على النحو المبين مـن جـدول رقـم بما يعبر عن العبارات المتشبعة على هذا ( قرار فى حالة التأكد 

قـرار فـى حالـة ) والخاص بقيم تشبعات العبـارات علـى العامـل الثـانى ( 00)، وجدول رقم ( قرار بدون مخاطرة ) العبارات على العامل األول 
 (.التأكد 

 

، الخاص بترتيب عبارت مقياس إتخاذ القرار للغواصين وفقًا لألهمية النسبية فى ضوء قيم تشبعات ( 01)ويتضح من الجدول رقم          
و التـى إنحصـرت مـابين أكبـر قيمـة للتشـبع متمثلـة فـى العبـارة رقــم (  Kaiser) لكـايزر ( Quartimax)التحليـل العـاملى المتعامـد بطريقـة 

وفقًا ( 11550)فى الترتيب بقيمة تشبع بلغت ( 9)وأقل قيمة للتشبع متمثلة فى العبارة رقم ( 11853)تيب بقيمة تشبع بلغت فى التر ( 01)
الخامس ( الفرضين)، وبذلك يتحقق صحة التساؤلين  (1151± )لقيمة الداللة اإلحصائية لتشبع العبارات التى قام الباحث بتحديدها تساوى 

 . ران هذا التحقق إلى التوصل لبناء عاملى لمقياس إتخاذ القرار للغواصين ثنائى البعد يمثال البعد العامو السادس واللذان يشي

 

وتعتبر من بين أهم السمات التى تميز القائد الرياضى الفاعل قدرتـه علـى سـرعة إتخـاذ القـرار وخاصـة فـى المواقـف المتغيـرة التـى          
ختيار بديل بصورة رشـيدة وعقالنيـة ولـيس بصـورة عاطفيـة أو إنفعاليـة ، وقـدرة القائـد الرياضـى تتطلب سرعة اإلختيار بين بعض الب دائل وا 

على سرعة مالحظة مختلف المواقف الرياضية و الحكـم عليهـا بطريقـة موضـوعية وكـذلك القـدرة علـى سـرعة إتخـاذ القـرار بتنويـع أو تغييـر 
طأ فى األداء أو السلوك كلها عوامل هامة مرتبطة بالقدرة على إتخاذ القرار ، ولـيس التصورات الموضوعه أو سرعة التعرف على مكمن الخ
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 0998أ ،  0998عالوى ، .)المهم هو السرعة القصوى فى إتخاذ القرار بل البد أن يرتبط بذلك إتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب
 (   13ب  ، ص 

 

 :بين مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده للغواصين( بيرسون)اإلرتباط مناقشة النتائج الخاصة بمعامالت  -8/0 
 

الخاص بالمصفوفة اإلرتباطية ، وجود معامالت إرتبـاط مرتفعـة ودالـة إحصـائيًا بـين مقيـاس سـلوك ( 33)ويتضح من الجدول رقم          
معــامالت وبلـغ عــدد معـامالت اإلرتبــاط الدالــة ( 3)اط المخـاطرة وأبعــاده بإسـتخدم معامــل اإلرتبـاط بيرســون ، حيـث بلــغ عـدد معــامالت اإلرتبـ

و عدم وجود معـامالت إرتبـاط غيـر دالـة إحصـائيًا عنـد ( ٪011)معامالت إرتباط بنسبة مساهمة ( 3( )1110)إحصائيًا عند مستوى داللة 
نحصرت معامالت اإلرتباط الدالة إحصائيًا بين أكبر قيمة والمتمثلة فى ( 1115)مستوى داللة  و البعـد ( سلوك المخاطرة)المجموع الكلى " وا 

والبعــد األول ( الــدافع للمخــاطرة) البعــد الثــانى " وأقــل قيمــة متمثلــة فــى ( 11981)بقيمــة إرتبــاط طرديــة بلــغ ( " المخــاطرة المحســوبة)األول 
تسـاوي ( 1115)بيرسـون عنـد مسـتوى علمًا بأن القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط ( 11891)بقيمة إرتباط طردية بلغ (" المخاطرة المحسوبة)
، ويتضـــح أن المتوســـطات الحســـابية أكبـــر مـــن ( درجـــة  11)عنـــد درجـــة حريـــة ( 11358)تســـاوي ( 1110)، وعنـــد مســـتوى ( 11051)

اإلنحرافــات المعياريــة بــين مقيــاس ســلوك المخــاطرة وأبعــاده ممــا يوضــح مــدى إســتقامة معــامالت اإلرتبــاط ، وبــذلك يتحقــق صــحة التســاؤل 
 . السابع والذى يشير هذا التحقق إلى وجود عالقة إرتباطية مرتفعة ودالة إحصائيًا بين سلوك المخاطرة وأبعاده للغواصين( رضالف)

 

،  0،  3)ويعطـى المقيـاس ثـالث درجـات  عبارة إحادى البعد( 30)بناء مقياس يتكون من "إلى  تشيروهذا يتفق مع الدراسة التى          
لميزان تقدير ثالثى ومجموع الدرجات تعنى الدرجة الكلية للمقياس التى تعبر عن سـلوك المخـاطرة للرياضـيين وتنحصـر درجـات مجمـوع ( 0

فـرد لديـه سـلوك إتخـاذ ، وتشـير الدرجـة المرتفعـة علـى المقيـاس إلـى أن ال( الحـد األعلـى  –الحـد األدنـى )درجـة ( 93 – 30)العبارات من 
، وقــد تــم حســاب المعــامالت العلميــة  المخـاطرة عــالى ، بينمــا تشــير الدرجــة المنخفضــه إلـى أن الفــرد لديــه ســلوك إتخــاذ المخــاطرة مـنخفض

ل ، و تــم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ بطريقــة التجزئــة النصــفية وجــاء معامــل ألفــا للجــزء األو( معامــل الثبــات/ معامــل الصــدق )للمقيــاس 
  (0100مصطفى ، شرف ، " . ) وهى قيم مرضية لقبول ثبات المقياس( 110318)، ومعامل ألفا للجزء الثانى ( 111915)
 

 :بين مقياس إتخاذ القرار وأبعاده للغواصين( بيرسون)مناقشة النتائج الخاصة بمعامالت اإلرتباط  -8/8

 

الخـاص بالمصـفوفة اإلرتباطيـة ، وجـود معـامالت إرتبـاط مرتفعـة ودالـة إحصـائيًا بـين مقيـاس ( 33)ويتضح من ذات الجدول رقم           
معـامالت وبلـغ عـدد معـامالت اإلرتبـاط الدالـة ( 3)إتخاذ القرار وأبعاده بإستخدم معامل اإلرتباط بيرسون ، حيث بلـغ عـدد معـامالت اإلرتبـاط 

و عدم وجود معـامالت إرتبـاط غيـر دالـة إحصـائيًا عنـد ( ٪011)معامالت إرتباط بنسبة مساهمة ( 3( )1110)عند مستوى داللة إحصائيًا 
نحصرت معامالت اإلرتبـاط الدالـة إحصـائيًا بـين أكبـر قيمـة والمتمثلـة فـى ( 1115)مستوى داللة  و البعـد ( إتخـاذ القـرار)المجمـوع الكلـى " وا 

) والبعد األول ( قرار فى حالة التأكد) البعد الثانى " وأقل قيمة متمثلة فى ( 11903)بقيمة إرتباط طردية بلغ ( " خاطرةالقرار بدون م)األول 
تسـاوي ( 1115)علمـًا بـأن القيمـة الحرجـة لمعامـل اإلرتبـاط بيرسـون عنـد مسـتوى ( 11100)بقيمة إرتباط طردية بلـغ (" قرار بدون مخاطرة
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، ويتضـــح أن المتوســـطات الحســـابية أكبـــر مـــن ( درجـــة  11)عنـــد درجـــة حريـــة ( 11358)تســـاوي ( 1110)، وعنـــد مســـتوى ( 11051)
( الفـرض)اإلنحرافات المعيارية بين مقياس إتخاذ القرار وأبعادة مما يوضح مدى إستقامة معامالت اإلرتباط ، وبذلك يتحقـق صـحة التسـاؤل 

 . ية مرتفعة ودالة إحصائيًا بين إتخاذ القرار وأبعاده للغواصينالثامن والذى يشير هذا التحقق إلى وجود عالقة إرتباط

 

بنـاء مقيـاس للتعـرف علـى مسـتوى اتخـاذ القـرار لـدى مـدربي السـباحة ، حيـث بلـغ عـدد  "إلـى  تشـيروهذا يتفـق مـع الدراسـة التـى          
، ( 1.931-1.511)ة باسـتخدام االتسـاق الـداخلي عبارة ، تراوح معامل الصـدق لالسـتمار ( 31)محاور و( 5)محاور مقياس اتخاذ القرار 

ال أوافـق  -"درجتـان"إلـى حـد مـا  -ثـالث درجـات"أوافـق ) ، ميزان التقـدير ثالثـي ( 1.89إلى  1.05)تراوح معامل الثبات لالستمارة ما بين 
إســتخدام المقيــاس قيــد البحــث : درجــة ، أهــم التوصــيات( 31)درجــة والدرجــة الصــغرى ( 010)، الدرجــة الكليــة للمقيــاس " ( درجــة واحــدة"

للتعرف على قـدرة مـدرب السـباحة فـي اتخـاذ القـرار  إسـتخدام المقيـاس قيـد البحـث لتقيـيم قـدرة مـدرب السـباحة المبتـدئ فـي اتخـاذ القـرار ، 
 (0105خليل ، . )إستخدام مقياس اتخاذ القرار في االرتقاء بمستوى مدربي السباحة

 

جـــوهر التفـــوق فـــى المجـــال الرياضـــى ، ويتوقـــف علـــى توقيـــت إتخـــاذ القـــرار وســـرعته التفريـــق بـــين الفـــوز و يمثـــل إتخـــاذ القـــرار          
 (055، ص  0110شمعون ، إسماعيل ، .)والهزيمة

 

سـتخدام المفيـد منهـا ، حيـث           ولذلك يفضل أن يتاح لالعب اإلشتراك فى بعض مواقف إتخاذ القرار وذلك باإلستمتاع إلى إقتراحاته وا 
، ص  0115راتـب ، . )إن ذلك يزيد من درجة إلتزام الرياضـى نحـو التـدريب ويصـبح لديـة إحسـاس أكبـر بالمسـئولية نحـو تحقيـق النجـاح 

108) 

 

ويعتبر إتخاذ القرار التكتيكى الدقيق والسريع أحدأهم قدرات الالعب المميزة أو التصنيف العالى من الالعبـين ، ويحـدث ذلـك نتيجـة          
ح يل الفورى الذكى أثناء المنافسات أو المباريات ويختلف ذلك عن العمليات العقلية و الفكرية األخرى ، وهذه القدرة غالبًا ما تحدد نجاللتحل

ب اللعـاللعبات الفنية و التكتيكية وهى المسئولة فى أغلب األحيان عن التمايز فى االداء و الفروق الفردية  والنجاح فى إتخـاذ القـرار أثنـاء 
إنما يعتمد على عوامل أساسية مثل سرعة ودقة إسيفاء المعلومات ، ومستوى النشاط واإلستخدام الصحيح للمالمح المختلفة من التركيز و 
ر المعارف التكتيكيـة و المهـارات و الخبـرات إلـى جانـب عوامـل الدافعيـة واإلنفعاليـة و السـمات اإلراديـة  ويعـد التوقـع لصـلته الوثيقـة بالصـو 

 لية من االمور الهامة للقرارات الحركية التى يجـب إتخاذهـا داخـل إطـار التفكيـر الخططـى أثنـاء اللعـب وعلـى الالعبـين يقـع دورًا كبيـرًا إذالعق
نـوا يجب عليهم السبق فى قراءة األفكار و النوايا التكتيكية لزمالئهم فى الفريق وكذا الالعبـين المنافسـين فـى الفريـق اآلخـر وعلـيهم أن يكو 

 ( 391، ص  0995عنان ، . ) ؤية فكرية عقلية لخططهم الخاصة بالتصرف الخططىر 

      

بـين مقيـاس سـلوك المخـاطرة وأبعـاده ومقيـاس ( بيرسـون)مناقشة النتـائج الخاصـة بمعـامالت اإلرتبـاط  -8/9
 :إتخاذ القرار وأبعاده للغواصين
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الخـاص بالمصـفوفة اإلرتباطيـة ، وجـود معـامالت إرتبـاط مرتفعـة ودالـة إحصـائيًا بـين كـاًل مـن ( 33)ويتضح من ذات الجـدول رقـم          
معـامالت إرتبـاط وبلـغ ( 9)سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار وأبعادهم ، بإستخدم معامل اإلرتبـاط بيرسـون ، حيـث بلـغ عـدد معـامالت اإلرتبـاط 

من الحجم الكلى لمعامالت ( ٪011)معامالت إرتباط بنسبة مساهمة ( 9( )1110)ت اإلرتباط الدالة إحصائيًا عند مستوى داللة عدد معامال
نحصـرت معـامالت اإلرتبـاط الدالـة إحصـائيًا بـين أكبـر قيمـة ( 1115)اإلرتباط وال يوجد معامالت اإلرتباط دالة إحصائيًا عند مسـتوى داللـة  وا 

وأقل قيمة متمثلة فى ( 11511)بقيمة إرتباط طردية بلغ ( " سلوك المخاطرة)و المجموع الكلى ( إتخاذ القرار)لمجموع الكلى ا" والمتمثلة فى 
بقيمـة إرتبـاط ( الـدافع للمخـاطرة )والبعـد الثـانى فـى مقيـاس سـلوك المخـاطرة ( القـرار بـدون مخـاطرة )البعد األول فى مقياس إتخـاذ القـرار " 

( 1110)، وعنـد مسـتوى ( 11051)تسـاوي ( 1115)علمًا بأن القيمة الحرجة لمعامل اإلرتباط بيرسون عند مسـتوى ( 11195)طردية بلغ 
، ويتضــح أن المتوسـطات الحســابية أكبــر مـن اإلنحرافــات المعياريــة بـين كــاًل مــن ســلوك ( درجــة  11)عنــد درجــة حريـة ( 11358)تسـاوي 

التاسـع والـذى يشـير ( الفرض)مدى إستقامة معامالت اإلرتباط ، وبذلك يتحقق صحة التساؤل  المخاطرة و إتخاذ القرار وأبعادهم مما يوضح
 .هذا التحقق إلى وجود عالقة إرتباطية مرتفعة ودالة إحصائيًا بين مقياس سلوك المخاطرة وأبعاده و إتخاذ القرار وأبعاده للغواصين

 

بـين مقيـاس سـلوك ( التنبـؤ)ومعامـل اإلنحـدار  (ANOVA) مناقشة النتائج الخاصة بتحليـل التبـاين  -8/01
 :المخاطرة وأبعاده للغواصين

 

إلختبـار معنويـة اإلنحـدار لمقيـاس سـلوك المخـاطرة وأبعـاده ، (  ANOVA)الخاص بتحليل التبـاين ( 31)ويتضح من الجدول رقم          
، حيــث ( الــدافع للمخــاطرة)والبعــد الثــانى ( المخــاطرة المحســوبة)و كــاًل مــن البعــد األول ( ســلوك المخــاطرة)وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين 

بقيمـة (" المخاطرة المحسـوبة)و البعد األول ( المخاطرةسلوك )المجموع الكلى "  المحسوبة بين أكبر قيمة والمتمثلة فى( ف)إنحصرت قيمة 
و (" الـدافع للمخـاطرة)والبعـد الثـانى ( المخـاطرة المحسـوبة)البعد األول " وأقل قيمة متمثلة فى ( 11111)بمستوى داللة ( 031110)بلغت 

وهـى قـيم ( 11111)بمسـتوى داللـة ( 013101)غـت بقيمـة متسـاوية بل( المخاطرة المحسوبة)و البعد األول ( الدافع للمخاطرة)البعد الثانى 
وكـاًل مـن البعــد األول ( سـلوك المخـاطرة)، ممـا يوضـح مـدى معنويـة اإلنحـدار ، بمـا يشـير إلـى قـوة العالقـة بـين ( 1115)أقـل مـن مسـتوى 

 (.  الدافع للمخاطرة)والبعد الثانى ( المخاطرة المحسوبة)

مؤشـر )و معامـل التعيـين و معامـل اإلنحـدار " التنبـؤ"ء دالالت المعامـل الثابـت لدنحـدار ، فـى ضـو ( 35)ويتضح من الجدول رقـم          
الـدافع )والبعـد الثـانى ( المخـاطرة المحسـوبة)و كـاًل مـن البعـد األول ( سـلوك المخـاطرة)، توجد فروق دالة إحصائيًا بـين ( ت)وقيمة ( التنبؤ

(" المخـاطرة المحسـوبة)و البعـد األول ( سـلوك المخـاطرة" )بـر قيمـة والمتمثلـة فـى المحسـوبة بـين أك( ت)، حيث إنحصـرت قيمـة ( للمخاطرة
بينهمـا ( مؤشر التنبـؤ)وبلغت قيمة معامل اإلنحدار ( 1115)وهى قيمة أقل من مستوى ( 11111)بمستوى داللة ( 311001)بقيمة بلغت 

و ( الـدافع للمخـاطرة)و البعـد الثـانى (" الدافع للمخاطرة)لبعد الثانى و ا( المخاطرة المحسوبة)البعد األول " وأقل قيمة متمثلة فى ( 11151)
وبلغـت ( 1115)وهى قيمة أقـل مـن مسـتوى ( 11111)بمستوى داللة ( 001991)بقيمة متساوية بلغت ( المخاطرة المحسوبة)البعد األول 

ــة ، ممــا يوضــح مــدى مع( 01119( )11190)بينهمــا ( مؤشــر التنبــؤ)قيمــة معامــل اإلنحــدار  ــى قــوة العالق ــة اإلنحــدار ، بمــا يشــير إل نوي
الـدافع )والبعـد الثـانى ( المخاطرة المحسـوبة)يتبعه بالضرورة التغير فى كاًل من البعد األول ( سلوك المخاطرة)اإلرتباطية و مقدار التغير فى 

ومقدار التغير فى ( الدافع للمخاطرة) البعد الثانى  يتبعة بالضرورة التغير فى( المخاطرة المحسوبة)ومقدار التغير فى البعد األول ( للمخاطرة
مؤشــرات )وذلــك وفقــًا لمعــامالت اإلنحــدار ( المخــاطرة المحســوبة) يتبعــة بالضــرورة التغيــر فــى البعــد األول ( الــدافع للمخــاطرة) البعــد الثــانى 

 (.ت)وقيمة إختبار ( التنبؤ
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مـن ( 11903)يفسـر ( سلوك المخاطرة) إلى أن المتغير المستقل ( بع معامل اإلرتباطمر ) ويشير إرتفاع معامل التعيين أو التحديد          
ويعتبر ذلك ذات داللة ( الدافع للمخاطرة)من التباين فى حجم البعد الثانى ( 11903)و ( المخاطرة المحسوبة) التباين فى حجم البعد األول 

الـدافع )من التباين فى حجم البعـد الثـانى ( 11811)يفسر ( المخاطرة المحسوبة) معنويه ، وكذلك الحال بشأن المتغير المستقل البعد األول
مـن التبـاين فـى حجـم البعـد ( 11811)يفسـر ( الـدافع للمخـاطرة)ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه ، والمتغيـر المسـتقل البعـد الثـانى ( للمخاطرة
ا يشــير ذلــك إلــى قــوة العالقــة والتــأثير المتبــادل بــين أبعــاد مقيــاس ســلوك ويعتبــر ذلــك ذات داللــة معنويــه ، بمــ( المخـاطرة المحســوبة)األول 

 .المخاطرة للغواصين 

 

، فى ضوء معادالت التنبؤ المستخلصة ألبعاد مقياس سـلوك المخـاطرة للغواصـين  إسـتخالص عـدد ( 31)ويتضح من الجدول رقم          
ك المخاطرة ، حيث أنحصرت المعادالت ما بين أكبر قيمة و المتمثلـة فـى المعادلـة معادالت تنبؤية دالة إحصائيًا بين أبعاد مقياس سلو ( 1)

الـدافع ) بـين ( 1110)أى وجود تأثير دال إحصائيًا عنـد مسـتوى {  المخاطرة المحسوبة( 01119+ ) 11030= الدافع للمخاطرة } الرابعة 
المخــاطرة )مــن درجــة ( 11811)حيــث أنــه يفســر ( كمتغيــر تــابع) المحســوبةللمخــاطرة كمتغيــر مســتقل فــى تفســير التبــاين الكلــى ( للمخــاطرة
وأقـل قيمـة متمثلـة  (01119)بمقدار ( المخاطرة المحسوبة)بمقدار درجة يتبعه زيادة فى ( الدافع للمخاطرة)أى أن كل زيادة فى  (المحسوبة

بـين ( 1110)أى وجود تأثير دال إحصـائيًا عنـد مسـتوى {  الدافع للمخاطرة( 11351+ ) 11900= سلوك المخاطرة  }فى المعادلة الثانية 
الـدافع )مـن درجـة ( 11903)حيـث أنـه يفسـر ( كمتغيـر تـابع) كمتغيـر مسـتقل فـى تفسـير التبـاين الكلـى للـدافع للمخـاطرة( سلوك المخـاطرة)

يـث يشـير إرتفـاع ، ح (11351)بمقـدار  بمقـدار درجـة يتبعـه زيـادة فـى الـدافع للمخـاطرة( سـلوك المخـاطرة)أى أن كـل زيـادة فـى ( للمخاطرة
إلى نسبة التباين فى المتغير التابع الذى يمكن التنبؤ به من خالل المتغير المستقل ويعتبـر ( مربع معامل اإلرتباط)التحديد معامل التعيين أو 

 .  خاطرة للغواصينبما يشير إلى قوة العالقة والتأثير المتبادل بين أبعاد مقياس سلوك الم، ذلك ذات داللة معنويه 

 

هو عبارة عـن قيـاس وصـفي لتفسـير مـدى داللـة معادلـة االنحـدار بتقـدير القـيم  (مربع معامل اإلرتباط)معامل التحديد أو التعيين و          
ويمثل نسبة انخفاض األخطاء حال إستخدام معادلة االنحـدار عوضـًا عـن إسـتخدام المتوسـطات وكـذلك هـو نسـبة التبـاين فـي القـيم الفعليـة 

قتراب القيمة ( 0،  0-)التي تفسر خط االنحدار ، وينحصر قيمته مابين  من الواحـد الصـحيح يعنـي فائـدة أكثـر لمعادلـة االنحـدار بـالتنبؤ وا 
مربـع )وبنـاءًا علـى ذلـك فـإن إرتفـاع لقيمة المتغير التابع وكذلك يكون المتغير المستقل ذو أهميـة فـي تفسـير التبـاين بـين القـيم الفعليـة  ، 

، بؤ به من خالل المتغير المستقل ويعتبر ذلك ذات داللة معنويـه يشير إلى نسبة التباين فى المتغير التابع الذى يمكن التن( معامل اإلرتباط
العاشـر ( الفـرض)بما يشير إلى قوة العالقة والتأثير المتبادل بين أبعاد مقيـاس سـلوك المخـاطرة للغواصـين ، وبـذلك يتحقـق صـحة التسـاؤل 

 .والذى يشير هذا التحقق إلى التنبؤ بسلوك المخاطرة بداللة أبعاده للغواصين

 

بين مقياس إتخاذ ( التنبؤ)ومعامل اإلنحدار ( ANOVA)مناقشة النتائج الخاصة بتحليل التباين  -8/00
 :القرار وأبعاده للغواصين
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إلختبار معنوية اإلنحدار لمقيـاس إتخـاذ القـرار وأبعـاده  وجـود (  ANOVA)الخاص بتحليل التباين ( 30)ويتضح من الجدول رقم          
، حيـث إنحصـرت ( قـرار فـى حالـة التأكـد)والبعـد الثـانى ( قـرار بـدون مخـاطرة)و كاًل من البعـد األول ( إتخاذ القرار)فروق دالة إحصائيًا بين 

ــة فــى( ف)قيمــة  ــر قيمــة والمتمثل ــين أكب ــى " المحســوبة ب بقيمــة بلغــت ( " قــرار بــدون مخــاطرة)و البعــد األول ( القــرارإتخــاذ )المجمــوع الكل
" و ( " قـرار فـى حالـة التأكـد)و البعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)البعد األول " وأقل قيمة متمثلة فى ( 11111)بمستوى داللة ( 131138)

وهـى ( 11111)بمسـتوى داللـة ( 001101)متسـاوية بلغـت بقيمـة ( " قرار بدون مخاطرة)و البعد األول ( قرار فى حالة التأكد)البعد الثانى 
قـرار )وكاًل من البعـد األول ( إتخاذ القرار)، مما يوضح مدى معنوية اإلنحدار ، بما يشير إلى قوة العالقة بين ( 1115)قيم أقل من مستوى 

 (.قرار فى حالة التأكد)والبعد الثانى ( بدون مخاطرة

   

مؤشـر )و معامـل التعيـين و معامـل اإلنحـدار " التنبـؤ"، فـى ضـوء دالالت المعامـل الثابـت لدنحـدار ( 38) ويتضح من الجدول رقـم         
قـرار فـى حالـة )والبعـد الثـانى ( قرار بدون مخاطرة)و كاًل من البعد األول ( إتخاذ القرار)، توجد فروق دالة إحصائيًا بين ( ت)وقيمة ( التنبؤ
( قرار بدون مخاطرة)والبعد األول ( إتخاذ القرار)المجموع الكلى " المحسوبة بين أكبر قيمة والمتمثلة فى ( ت)، حيث إنحصرت قيمة ( التأكد

( مؤشــر التنبــؤ)وبلغــت قيمــة معامــل اإلنحــدار ( 1115)وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى ( 11111)بمســتوى داللــة ( 051080)بقيمــة بلغــت " 
قرار فـى )البعد الثانى " و ( " قرار فى حالة التأكد)و البعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)ول البعد األ " وأقل قيمة متمثلة فى ( 11018)بينهما 

وهـى قيمـة أقـل مـن مسـتوى ( 11111)بمسـتوى داللـة ( 11050)بقيمـة متسـاوية بلغـت ( " قرار بدون مخـاطرة)و البعد األول ( حالة التأكد
، مما يوضح مدى معنوية اإلنحدار ، بما يشير إلى قـوة ( 01158( )11033)هما بين( مؤشر التنبؤ)وبلغت قيمة معامل اإلنحدار ( 1115)

قـرار )والبعـد الثـانى ( قرار بدون مخـاطرة)يتبعه بالضرورة التغير فى كاًل من البعد األول ( إتخاذ القرار)العالقة اإلرتباطية و مقدار التغير فى 
ومقـدار ( قـرار فـى حالـة التأكـد) يتبعة بالضرورة التغير فى البعد الثـانى ( بدون مخاطرة قرار)ومقدار التغير فى البعد األول ( فى حالة التأكد

وذلـك وفقـًا لمعـامالت اإلنحـدار ( قـرار بـدون مخـاطرة) يتبعة بالضرورة التغير فـى البعـد األول ( قرار فى حالة التأكد) التغير فى البعد الثانى 
 (.ت)وقيمة إختبار ( مؤشرات التنبؤ)

  

مـن ( 11911)يفسـر ( إتخـاذ القـرار ) إلـى أن المتغيـر المسـتقل ( مربـع معامـل اإلرتبـاط) ويشير إرتفاع معامل التعيين أو التحديـد          
ويعتبـر ذلـك ذات ( قـرار فـى حالـة التأكـد)من التباين فى حجم البعد الثـانى ( 11108)و ( قرار بدون مخاطرة ) التباين فى حجم البعد األول 

مـن التبـاين فـى حجـم البعـد الثـانى ( 11381)يفسر ( قرار بدون مخاطرة ) يه ، وكذلك الحال بشأن المتغير المستقل البعد األول داللة معنو 
من التباين فى ( 11381)يفسر ( قرار فى حالة التأكد)ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه ، والمتغير المستقل البعد الثانى ( قرار فى حالة التأكد)

ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه ، بما يشير ذلك إلى قوة العالقة والتـأثير المتبـادل بـين أبعـاد مقيـاس ( قرار بدون مخاطرة ) األول حجم البعد 
 .إتخاذ القرار للغواصين 

 

( 1)عـدد ، فى ضوء معادالت التنبؤ المستخلصة ألبعاد مقياس إتخـاذ القـرار للغواصـين إسـتخالص ( 39)ويتضح من الجدول رقم          
} بعـة معادالت تنبؤية دالة إحصائيًا بين أبعاد مقياس إتخاذ القرار ، حيث أنحصرت المعادالت ما بين أكبر قيمة و المتمثلة فى المعادلـة الرا

حالة قرار فى )بين ( 1110)أى وجود تأثير دال إحصائيًا عند مستوى {  قرار بدون مخاطرة( 01158+ ) 591190= قرار فى حالة التأكد 
القـرار بـدون )مـن درجـة ( 11381)حيـث أنـه يفسـر ( كمتغيـر تـابع) (للقـرار بـدون مخـاطرة)كمتغير مستقل فى تفسير التبـاين الكلـى ( التأكد

وأقـل قيمـة متمثلـة  (01158)بمقدار  (قرار بدون مخاطرة)بمقدار درجة يتبعه زيادة فى ( قرار فى حالة التأكد)أى أن كل زيادة فى  (مخاطرة
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أى وجــود تــأثير دال إحصــائيًا عنــد مســتوى { قــرار فــى حالــة التأكــد ( 11033+ ) 11031-= قــرار بــدون مخــاطرة  }لمعادلــة الثالثــة فــى ا
( 11381)حيث أنه يفسر ( كمتغير تابع( )للقرار فى حالة التأكد)كمتغير مستقل فى تفسير التباين الكلى ( قرار بدون مخاطرة)بين ( 1110)

بمقـدار ( قـرار فـى حالـة التأكـد)بمقـدار درجـة يتبعـه زيـادة فـى (  قـرار بـدون مخـاطرة)أى أن كـل زيـادة فـى ( الة التأكـدقرار فى ح)من درجة 
إلى نسبة التبـاين فـى المتغيـر التـابع الـذى يمكـن التنبـؤ بـه ( مربع معامل اإلرتباط)، حيث يشير إرتفاع معامل التعيين أوالتحديد  (11033)

بمــا يشـير إلـى قــوة العالقـة والتــأثير المتبـادل بــين أبعـاد مقيــاس إتخـاذ القــرار ، ويعتبــر ذلـك ذات داللــة معنويـه  مـن خـالل المتغيــر المسـتقل
 .الحادى عشر والذى يشير هذا التحقق إلى التنبؤ بإتخاذ القرار بداللة أبعاده للغواصين( الفرض)للغواصين ، وبذلك يتحقق صحة التساؤل 

 

تخـاذ ( المخـاطرة المحسـوبة)بـين البعـد األول ( التنبـؤ)ومعامـل اإلنحـدار ( ANOVA) مناقشة النتائج الخاصة بتحليل التباين  -8/00   وا 

 :القرار و أبعاده للغواصين  

اطرة المخـــ)إلختبـــار معنويـــة اإلنحـــدار بـــين البعـــد األول (  ANOVA)الخـــاص بتحليـــل التبـــاين ( 11)ويتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم          
متغير إتخاذ القرار وأبعادة و ( البعد األول)بمقياس سلوك المخاطرة ومتغير إتخاذ القرار و أبعاده ، وجود فروق دالة إحصائيًا بين ( المحسوبة

لـى و المجمـوع الك( المخـاطرة المحسـوبة)البعـد األول " المحسـوبة بـين أكبـر قيمـة دالـة إحصـائيًا والمتمثلـة فـى ( ف)، حيث إنحصرت قيمة 
البعـد " وأقـل قيمـة متمثلـة فـى ( 1115)و هـى قيمـة أقـل مـن مسـتوى ( 11111)بمسـتوى داللـة ( 011059)بقيمـة بلغـت ( " إتخاذ القـرار)

وهـى قيمـة أقـل مـن ( 11110)بمسـتوى داللـة ( 001813)بقيمـة بلغـت ( " قـرار بـدون مخـاطرة)و البعد األول ( المخاطرة المحسوبة)األول 
بمقيـاس سـلوك ( المخـاطرة المحسـوبة)يوضح مدى معنوية اإلنحـدار ، بمـا يشـير إلـى قـوة العالقـة بـين البعـد األول ، مما ( 1115)مستوى 

 (.  إتخاذ القرار) و المجموع الكلى ( قرار فى حالة التأكد)والبعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)المخاطرة وكاًل من البعد األول 

 

مؤشـر )و معامـل التعيـين و معامـل اإلنحـدار " التنبـؤ"، فـى ضـوء دالالت المعامـل الثابـت لدنحـدار ( 10)ويتضح من الجدول رقـم          
والبعـد ( قـرار بـدون مخـاطرة)و كـاًل مـن البعـد األول ( المخـاطرة المحسـوبة)، توجد فروق دالة إحصائيًا بـين البعـد األول ( ت)وقيمة ( التنبؤ
" المحســوبة بــين أكبــر قيمــة والمتمثلــة فــى ( ت)، حيــث إنحصــرت قيمــة ( إتخــاذ القــرار) و المجمــوع الكلــى ( قــرار فــى حالــة التأكــد) الثــانى

وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى ( 11111)بمســتوى داللــة ( 11101)بقيمــة بلغــت (" إتخــاذ القــرار)و المجمــوع الكلــى ( المخــاطرة المحســوبة)
قـرار )و البعـد األول ( المخـاطرة المحسـوبة")وأقـل قيمـة متمثلـة فـى ( 11115)بينهمـا ( مؤشر التنبؤ)نحدار وبلغت قيمة معامل اإل ( 1115)

مؤشر )وبلغت قيمة معامل اإلنحدار ( 1115)وهى قيمة أقل من مستوى ( 11110)بمستوى داللة ( 31110)بقيمة بلغت ( " بدون مخاطرة
المخـاطرة )اإلنحـدار ، بمـا يشـير إلـى قـوة العالقـة اإلرتباطيـة و مقـدار التغيـر فـى البعـد األول ، مما يوضح مدى معنويـة ( 11301( )التنبؤ

) و المجمـوع الكلـى ( قـرار فـى حالـة التأكـد)والبعـد الثـانى ( قـرار بـدون مخـاطرة)يتبعه بالضرورة التغير فـى كـاًل مـن البعـد األول ( المحسوبة
 (.ت)وقيمة إختبار ( مؤشرات التنبؤ)ر وذلك وفقًا لمعامالت اإلنحدا( إتخاذ القرار

 

يفسر ( المخاطرة المحسوبة) إلى أن المتغير المستقل البعد األول ( مربع معامل اإلرتباط) ويشير إرتفاع معامل التعيين أو التحديد          
و ( قـرار فـى حالـة التأكـد)لبعد الثانى من التباين فى حجم ا( 11318)و ( قرار بدون مخاطرة ) من التباين فى حجم البعد األول ( 11018)
ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه  بما يشير ذلك إلى قوة العالقة والتأثير المتبادل ( إتخاذ القرار)من التباين فى حجم المجموع الكلى ( 11301)

 . بمقياس سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار وأبعاده للغواصين( المخاطرة المحسوبة) بين البعد األول 
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و إتخــاذ القــرار ( المخـاطرة المحســوبة) ، فــى ضــوء معــادالت التنبـؤ المستخلصــة بــين البعــد األول ( 10)ويتضـح مــن الجــدول رقـم          
و إتخـاذ القـرار وأبعـاده  حيـث أنحصـرت ( المخـاطرة المحسـوبة) معادالت تنبؤية دالة إحصائيًا بين البعـد األول ( 3)وأبعاده إستخالص عدد 

أى وجـود تـأثير {  إتخاذ القـرار( 11115+ ) 031018= المخاطرة المحسوبة } ت ما بين أكبر قيمة و المتمثلة فى المعادلة الثالثةالمعادال
 (إتخــاذ القــرار)كمتغيــر مســتقل فــى تفســير التبــاين الكلــى للمجمــوع الكلــى ( المخــاطرة المحســوبة)بــين ( 1110)دال إحصــائيًا عنــد مســتوى 

( المخـاطرة المحسـوبة)، أى أن كل زيادة فى البعد األول   (إتخاذ القرار)من درجة المجموع الكلى ( 11301)ه يفسر حيث أن( كمتغير تابع)
المخـاطرة المحسـوبة  }وأقل قيمة متمثلة فى المعادلة الثانيـة  (11115)بمقدار   (إتخاذ القرار)بمقدار درجة يتبعه زيادة فى المجموع الكلى 

( المخـاطرة المحسـوبة)بـين البعـد األول ( 1110)أى وجود تأثير دال إحصائيًا عند مستوى { فى حالة التأكد  قرار( 11030+ ) 01109= 
( قـرار فـى حالـة التأكـد)مـن درجـة ( 11318)حيث أنه يفسر ( كمتغير تابع( )للقرار فى حالة التأكد)كمتغير مستقل فى تفسير التباين الكلى 

، حيـث يشـير  (11030)بمقـدار ( قرار فى حالة التأكـد)بمقدار درجة يتبعه زيادة فى ( المخاطرة المحسوبة)أى أن كل زيادة فى البعد األول 
إلى نسبة التباين فى المتغير التابع الذى يمكن التنبؤ به من خالل المتغيـر المسـتقل ( مربع معامل اإلرتباط)إرتفاع معامل التعيين أوالتحديد 
تخـاذ القـرار وأبعـاده ( المخـاطرة المحسـوبة) بما يشير إلى قـوة العالقـة والتـأثير المتبـادل بـين البعـد األول ، ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه  وا 

الثانى عشر والذى يشير هذا التحقق إلى التنبـؤ بسـلوك المخـاطرة وأبعـاده بداللـة إتخـاذ ( الفرض)للغواصين ، وبذلك يتحقق صحة التساؤل 
 .القرار و أبعاده للغواصين

 

بــين البعــد الثــانى ( التنبــؤ)ومعامــل اإلنحــدار ( ANOVA) مناقشــة النتــائج الخاصــة بتحليــل التبــاين  -8/03
تخاذ القرار و أبعاده للغواصين  ( الدافع للمخاطرة)  :وا 
 

( الـدافع للمخـاطرة)إلختبار معنويـة اإلنحـدار بـين البعـد الثـانى (  ANOVA)الخاص بتحليل التباين ( 13)ويتضح من الجدول رقم          
و متغيـر إتخـاذ (  الـدافع للمخـاطرة( )البعـد الثـانى)بمقياس سلوك المخاطرة ومتغير إتخاذ القرار و أبعاده ، وجود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين 

و المجمـوع ( الدافع للمخاطرة)البعد الثانى " حصائيًا والمتمثلة فى المحسوبة بين أكبر قيمة دالة إ( ف)القرار وأبعادة ، حيث إنحصرت قيمة 
" وأقـل قيمـة متمثلـة فـى ( 1115)و هـى قيمـة أقـل مـن مسـتوى ( 11110)بمسـتوى داللـة ( 011111)بقيمـة بلغـت ( " إتخاذ القـرار)الكلى 

وهـى قيمـة أقـل مـن ( 11110)بمستوى داللـة ( 001103) بقيمة بلغت( " قرار بدون مخاطرة)و البعد األول ( الدافع للمخاطرة)البعد الثانى 
بمقيــاس ســلوك ( الــدافع للمخــاطرة)، ممــا يوضــح مــدى معنويــة اإلنحــدار ، بمــا يشــير إلــى قــوة العالقــة بــين البعــد الثــانى ( 1115)مســتوى 

 (.  إتخاذ القرار) موع الكلى و المج( قرار فى حالة التأكد)والبعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)المخاطرة وكاًل من البعد األول 

 

مؤشـر )و معامـل التعيـين و معامـل اإلنحـدار " التنبـؤ"، فـى ضـوء دالالت المعامـل الثابـت لدنحـدار ( 11)ويتضح من الجدول رقـم          
والبعد الثـانى ( ار بدون مخاطرةقر )و كاًل من البعد األول ( الدافع للمخاطرة)، توجد فروق دالة إحصائيًا بين البعد الثانى ( ت)وقيمة ( التنبؤ

البعـد الثـانى " المحسـوبة بـين أكبـر قيمـة والمتمثلـة فـى ( ت)، حيث إنحصرت قيمـة ( إتخاذ القرار) و المجموع الكلى ( قرار فى حالة التأكد)
( 1115)أقـل مـن مسـتوى وهـى قيمـة ( 11110)بمسـتوى داللـة ( 31800)بقيمة بلغت (" إتخاذ القرار)و المجموع الكلى ( الدافع للمخاطرة)

قـرار )و البعـد األول ( الـدافع للمخـاطرة)البعـد الثـانى " وأقل قيمـة متمثلـة فـى ( 11003)بينهما ( مؤشر التنبؤ)وبلغت قيمة معامل اإلنحدار 
مؤشر )ر وبلغت قيمة معامل اإلنحدا( 1115)وهى قيمة أقل من مستوى ( 11110)بمستوى داللة ( 31100)بقيمة بلغت ( " بدون مخاطرة
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الــدافع )، ممــا يوضــح مــدى معنويــة اإلنحــدار ، بمــا يشــير إلــى قــوة العالقــة اإلرتباطيــة و مقــدار التغيــر فــى البعــد الثــانى ( 11510( )التنبــؤ
إتخاذ ) ى و المجموع الكل( قرار فى حالة التأكد)والبعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)يتبعه بالضرورة التغير فى كاًل من البعد األول ( للمخاطرة
 (.ت)وقيمة إختبار ( مؤشرات التنبؤ)وذلك وفقًا لمعامالت اإلنحدار ( القرار

  

يفسـر ( الـدافع للمخـاطرة)إلـى أن المتغيـر المسـتقل البعـد الثـانى ( مربـع معامـل اإلرتبـاط) ويشير إرتفاع معامل التعيـين أو التحديـد          
و ( قـرار فـى حالـة التأكـد)من التباين فى حجم البعد الثانى ( 11011)و ( بدون مخاطرة  قرار) من التباين فى حجم البعد األول ( 11015)
ويعتبر ذلك ذات داللة معنويه  بما يشير ذلك إلى قوة العالقة والتأثير المتبادل ( إتخاذ القرار)من التباين فى حجم المجموع الكلى ( 11089)

 .ك المخاطرة و إتخاذ القرار وأبعاده للغواصين بمقياس سلو ( الدافع للمخاطرة)بين البعد الثانى 

 

و إتخـاذ القـرار وأبعـاده ( الـدافع للمخـاطرة)، فى ضوء معادالت التنبؤ المستخلصة بين البعد الثـانى ( 15)ويتضح من الجدول رقم          
خاذ القرار وأبعاده  حيـث أنحصـرت المعـادالت مـا و إت( الدافع للمخاطرة)معادالت تنبؤية دالة إحصائيًا بين البعد الثانى ( 3)إستخالص عدد 

أى وجود تأثير دال إحصائيًا عنـد {  إتخاذ القرار( 11003+ ) 031800= الدافع للمخاطرة } بين أكبر قيمة و المتمثلة فى المعادلة الثالثة
حيث أنه يفسر ( كمتغير تابع) (إتخاذ القرار)كمتغير مستقل فى تفسير التباين الكلى للمجموع الكلى ( الدافع للمخاطرة)بين ( 1110)مستوى 

بمقـدار درجـة يتبعـه زيـادة فـى ( الـدافع للمخـاطرة)، أى أن كـل زيـادة فـى البعـد الثـانى   (إتخـاذ القـرار)من درجة المجمـوع الكلـى ( 11089)
قرار فى ( 11000+ ) 81009= للمخاطرة  الدافع }وأقل قيمة متمثلة فى المعادلة الثانية  (11003)بمقدار   (إتخاذ القرار)المجموع الكلى 
كمتغير مستقل فى تفسير التباين الكلى ( الدافع للمخاطرة)بين البعد الثانى ( 1110)أى وجود تأثير دال إحصائيًا عند مستوى { حالة التأكد 

الـدافع )أن كل زيادة فـى البعـد الثـانى  أى( قرار فى حالة التأكد)من درجة ( 11011)حيث أنه يفسر ( كمتغير تابع( )للقرار فى حالة التأكد)
مربع معامل )، حيث يشير إرتفاع معامل التعيين أوالتحديد  (11000)بمقدار ( قرار فى حالة التأكد)بمقدار درجة يتبعه زيادة فى ( للمخاطرة
بما يشير إلى ، عتبر ذلك ذات داللة معنويه إلى نسبة التباين فى المتغير التابع الذى يمكن التنبؤ به من خالل المتغير المستقل وي( اإلرتباط

تخـاذ القـرار وأبعـاده للغواصـين ، وبـذلك يتحقـق صـحة التسـاؤل ( الدافع للمخاطرة)قوة العالقة والتأثير المتبادل بين البعد الثانى  ( الفـرض)وا 
 .ر و أبعاده للغواصينالثانى عشر والذى يشير هذا التحقق إلى التنبؤ بسلوك المخاطرة وأبعاده بداللة إتخاذ القرا

بين المجموع الكلـى ( التنبؤ)ومعامل اإلنحدار ( ANOVA) مناقشة النتائج الخاصة بتحليل التباين  -8/01  
تخاذ القرار و أبعاده للغواصين  ( سلوك المخاطرة)  :وا 
 

ســلوك )إلختبــار معنويــة اإلنحــدار بــين المجمــوع الكلــى (  ANOVA)الخــاص بتحليــل التبــاين ( 11)ويتضــح مــن الجــدول رقــم          
و متغير إتخاذ القـرار وأبعـادة ( " سلوك المخاطرة)المجموع الكلى " ومتغير إتخاذ القرار و أبعاده ، وجود فروق دالة إحصائيًا بين ( المخاطرة

والمجمـوع الكلـى (  سـلوك المخـاطرة)المجمـوع الكلـى  "المحسـوبة بـين أكبـر قيمـة دالـة إحصـائيًا والمتمثلـة فـى ( ف)، حيث إنحصـرت قيمـة 
المجمـوع " وأقـل قيمـة متمثلـة فـى ( 1115)و هى قيمة أقل من مستوى ( 11110)بمستوى داللة ( 011053)بقيمة بلغت ( " إتخاذ القرار)

وهى قيمة أقل من مستوى ( 11111)بمستوى داللة ( 001593)بقيمة بلغت ( " قرار بدون مخاطرة)و البعد األول ( سلوك المخاطرة)الكلى 
بمقيـاس سـلوك المخـاطرة ( سـلوك المخـاطرة)، مما يوضح مدى معنوية اإلنحدار ، بما يشير إلى قـوة العالقـة بـين المجمـوع الكلـى ( 1115)

 .  (إتخاذ القرار) و المجموع الكلى ( قرار فى حالة التأكد)والبعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)وكاًل من البعد األول 
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مؤشـر )و معامـل التعيـين و معامـل اإلنحـدار " التنبـؤ"، فـى ضـوء دالالت المعامـل الثابـت لدنحـدار ( 10)ويتضح من الجدول رقـم          
والبعـد ( قـرار بـدون مخـاطرة)و كـاًل مـن البعـد األول ( سـلوك المخـاطرة)، توجد فروق دالة إحصائيًا بـين المجمـوع الكلـى ( ت)وقيمة ( التنبؤ
المجموع " المحسوبة بين أكبر قيمة والمتمثلة فى ( ت)، حيث إنحصرت قيمة ( إتخاذ القرار) و المجموع الكلى ( قرار فى حالة التأكد)انى الث

وهــى قيمــة أقــل مــن مســتوى ( 11111)بمســتوى داللــة ( 11193)بقيمــة بلغـت (" إتخــاذ القــرار)و المجمــوع الكلــى ( ســلوك المخــاطرة)الكلـى 
و البعـد ( سـلوك المخـاطرة)المجمـوع الكلـى " وأقل قيمـة متمثلـة فـى ( 11090)بينهما ( مؤشر التنبؤ)قيمة معامل اإلنحدار وبلغت ( 1115)

وبلغـت قيمـة معامــل ( 1115)وهـى قيمــة أقـل مـن مســتوى ( 11110)بمســتوى داللـة ( 31519)بقيمـة بلغـت ( " قـرار بـدون مخــاطرة)األول 
ما يوضح مدى معنوية اإلنحدار ، بما يشير إلى قوة العالقة اإلرتباطية و مقدار التغير فـى المجمـوع ، م( 11000( )مؤشر التنبؤ)اإلنحدار 
و المجمـوع ( قرار فى حالة التأكـد)والبعد الثانى ( قرار بدون مخاطرة)يتبعه بالضرورة التغير فى كاًل من البعد األول ( سلوك المخاطرة)الكلى 
 (.ت)وقيمة إختبار ( مؤشرات التنبؤ)لمعامالت اإلنحدار  وذلك وفقاً ( إتخاذ القرار) الكلى 

 

و إتخاذ القرار وأبعاده ( سلوك المخاطرة)، فى ضوء معادالت التنبؤ المستخلصة بين المجموع الكلى ( 18)ويتضح من الجدول رقم          
و إتخاذ القـرار وأبعـاده  حيـث أنحصـرت المعـادالت ( سلوك المخاطرة)معادالت تنبؤية دالة إحصائيًا بين المجموع الكلى ( 3)إستخالص عدد 

أى وجـود تـأثير دال إحصـائيًا {  إتخـاذ القـرار( 11090+ ) 001993= سلوك المخـاطرة } ما بين أكبر قيمة و المتمثلة فى المعادلة الثالثة
حيـث أنـه ( كمتغير تـابع) (إتخاذ القرار)ى كمتغير مستقل فى تفسير التباين الكلى للمجموع الكل( سلوك المخاطرة)بين ( 1110)عند مستوى 

بمقدار درجة يتبعه زيادة ( سلوك المخاطرة)، أى أن كل زيادة فى المجموع الكلى   (إتخاذ القرار)من درجة المجموع الكلى ( 11308)يفسر 
قرار ( 11185+ ) 01090= المخاطرة سلوك  }وأقل قيمة متمثلة فى المعادلة الثانية  (11090)بمقدار   (إتخاذ القرار)فى المجموع الكلى 
كمتغيــر مســتقل فــى تفســير ( ســلوك المخــاطرة)بــين المجمــوع الكلــى ( 1110)أى وجــود تــأثير دال إحصــائيًا عنــد مســتوى { فــى حالــة التأكــد 
ن كــل زيــادة فــى أى أ( قــرار فــى حالــة التأكــد)مــن درجــة ( 11311)حيــث أنــه يفســر ( كمتغيــر تــابع( )للقــرار فــى حالــة التأكــد)التبــاين الكلــى 
، حيث يشير إرتفاع معامل التعيـين  (11185)بمقدار ( قرار فى حالة التأكد)بمقدار درجة يتبعه زيادة فى ( سلوك المخاطرة)المجموع الكلى 

إلى نسبة التباين فى المتغير التابع الذى يمكن التنبؤ به من خالل المتغير المستقل ويعتبر ذلك ذات داللة ( مربع معامل اإلرتباط)أوالتحديد 
تخا( سلوك المخاطرة)بما يشير إلى قوة العالقة والتأثير المتبادل بين المجموع الكلى ، معنويه  ذ القرار وأبعـاده للغواصـين ، وبـذلك يتحقـق وا 

 .الثانى عشر والذى يشير هذا التحقق إلى التنبؤ بسلوك المخاطرة وأبعاده بداللة إتخاذ القرار و أبعاده للغواصين( الفرض)صحة التساؤل 

 

تخـاذ  -8/05 القـرار مناقشة النتائج الخاصـة بنسـب المسـاهمة لعالقـة األثـر بـين سـلوك المخـاطرة و أبعـاده وا 
 :وأبعاده للغواصين 

 

ومعامـل ( التنبـؤ)ودالالت المعامـل الثابـت لدنحـدار  ANOVA))، فـى ضـوء نتـائج تحليـل التبـاين ( 19)ويتضح من الجدول رقـم          
تخـاذ القـرار وأبعـاده مـدى تـر ( ت)ومعامل اإلنحدار وقيمة ( مربع اإلرتباط)التعيين  ابط ووضـوح عالقـة بين مقياس سلوك المخاطرة وأبعـاده وا 

تخـاذ القـرار وأبعـاده ، حيـث إنحصـرت نسـب المسـاهمات الدالـة إحصـائيًا بـين سـلوك المخـاطرة وأبعـاده  األثر بين سـلوك المخـاطرة وأبعـاده وا 
تخاذ القرار وأبعاده بنسبة  طرة مما يدل على وجود عالقة األثر بين سلوك المخـا( ٪011)، محققة بذلك نسب مساهمة إجمالية ( ٪011)وا 
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تخاذ القرار وأبعاده لغواصى عينة الدراسة األساسية ، وبذلك يتحقق صحة التساؤل  الثالث عشر والذى يشير هذا التحقق ( الفرض)وأبعاده وا 
تخاذ القرار وأبعاده للغواصين  . إلى وجود أثر دال إحصائيًا للعالقة بين سلوك المخاطرة وأبعاده وا 

 

تضح من الدراسات و البحـوث التـى تناولـت الدافعيـة الدراسـية ، وجـود عالقـات تـربط هـذا المفهـوم بكثيـر مـن األبعـاد الهامـة فـى           وا 
، حيـث إن تفضـيل المخـاطرة يتوقـف علـى مـدى Decision Taking و إتخاذ القـرار  Risk Takingالشخصية مثل تفضيل إتخاذ المخاطرة 

، باإلضافة إى أن تقييم الفرد للمخاطرة يتوقف على مدى تفضيل المجتمع للمخاطرة ، وعلى ذلك فإن المخاطرة المدركـه  إدراك الفرد للموقف
كنهـا لـم لهى درجة المخاطرة التى يفضلها الفرد بصرف النظر عن الواقع المحيط به ، بمعنى أنه إذا كانت هناك مخاطرة فعاًل فى الواقـع ، و 

لفرد لها ، فإنه لن يدركها كمخاطرة ولن يتأثر بهـا ، وعلـى ضـوء ذلـك يقـوم األفـراد فـى أحيـان كثيـرة وفـى مواقـف تصل إلى مستوى تفضيل ا
مختلفة بإتخاذ قرارات قد تتضمن درجة ما من المخاطرة ، وتتطلب هذه المواقف من كل فرد أن يفحص إحتماالت النجاح أو الفشل المرتبطة 

نجزها ، ثم يتخذ القرار فى ما سيفعله ، وبالتالى تنتج النزعـة للمخـاطرة المرتفعـة أو الحـذر الشـديد ، ألن بالسلوكيات البديلة التى يجب أن ي
األفراد فى إدراكهم للموقف يختلفون فى درجة الخوف من الفشل فى هذا الموقف ، وهم بـذلك سـيختلفون فـى الدرجـة التـى يحصـلون عليهـا 

م درجة الخوف سيفضلون المخاطرة المتطرفة ، بينما الذين تنخفض لديهم نسـبة الخـوف سيفضـلون فى المخاطرة ، فاألفراد الذين تزيد لديه
 (88،  80، ص ص  0110الخولى ، .)المخاطرات المعتدلة

 

فاضـل ولذلك نجد أن حياة الفرد هى مجموعة متصلة من القرارات وأغلب القرارات التى يتخذها تتيح عدد من البـدائل واإلختيـارات لي         
 من بينها ويختار األنسب منها وفق إدراكه ورؤيته ، إال أن اإلختيار المتأنى من خصائص المخاطرة المحسوبة  نظرًا لما يحتـوى عليـه قـرار
إتخاذ المخاطرة من عيوب فى حالة فشله ، وأهم ما يشتمل عليه اإلختيار المتأنى فى إتخاذ المخاطرة المحسوبة هو وجود بدائل يختـار مـن 

 ( 010، ص  0105جودة ، الليثى ، عبد الباقى ، . ) ينها الفرد الذى يقدم على إتخاذ المخاطرة ب

 

 :مع الدراسات  يتفقهذا و       

الكلية له ودرجاتهن  ذات داللة ارتباطية موجبة بين درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس التدفق والدرجة وجود عالقة"إلى  التى تشير     
التدفق النفسي وتحمل " ثنائي القطب يجمع ما بين متغيرات الدراسة الثالث  مقياس المخاطرة ، وأسفرت النتائج أيضا عن وجود عاملعلي 

 . ( 0100غريب ، " )  في مقابل الغموض" بالتدفق النفسي والمخاطرة " سمي " والمخاطرة  الغموض،

اتية تكون محددة لما إذا كان هناك خطر تم إدراكه وخطر تـم إتخـاذه ، كمـا وجـد فـروق إلى وجود خبرات إنفعالية ذ" و التى تشير إلى      
 , Piolat & Bonnet) " دالــة إحصــائيًا فــي التنظــيم اإلنفعــالى بــين الغواصــين الــذين عــادة مــا يخــاطرون وأولئــك الــذين ال يفعلــون ذلــك

Fernandez  ،0118 ) . 

في الترفيـه عـالي المخـاطر يقلـل مـن إدراكـات المشـاركين للمخـاطر ويزيـد مـن إداراكـات الكفـاءة ، إلى المشاركة المتكررة " التى تشير و      
وتتضــمن التوصــيات مزيــًدا مــن الدراســة للقياســات النفســية والبحــوث الخاصــة حــول كيفيــة إرتبــاط التغييــرات فــي إدراكــات المخــاطر والكفــاءة 

 . ( Stevens &Morgan   ،0118" ) .بالنتائج في ترفيه المغامرات
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أن ارتفاع معدل الوفيات أدى إلى مزيد من اإلستعداد إلتخاذ المخاطرة في حالـة الغـوص مقابـل حالـة الـتحكم  ولكـن فقـط " والتى تشير      
نخفاض الكفاءة الذاتية المرتبطة بالغوص باإلضافة إلى ذلك ، أدى ارتفـاع معـدل الوفيـات  إلـى بين الغواصين ذوي تقدير الذات المنخفض وا 

انخفاض الرغبة في إتخاذ المخاطرة في الغوص مقابل حالة التحكم فقط للغواصـين ذوي تقـدير الـذات المـنخفض الـذين لـديهم كفـاءة الذاتيـة 
العالية المتبطة بـالغوص ، ومـع ذلـك ، لـم يوجـد آثـار لألشـخاص ذوي تقـدير الـذات العـالى ، وتـم مناقشـة النتـائج فـي ضـوء آليـات التعزيـز 

 Ari &Miller" )والتي تقدم نتائج عملية بخصوص الحاجة إلى زيادة تقدير الذات للغواصين وكفائتهم الذاتية كإستراتيجية وقائية الذاتي ، 
  ،0111 .) 

 

درجــات اإلختبــار هــذه إلــى أن األشــخاص الــذين ينجــذبون إلــى الرياضــات عاليــة الخطــورة يميلــون إلــى أن يكونــوا " والتــى تشــير إلــى       
ومستقرين إنفعاليًا ، مع ميل إلى إظهار خصائص النوع أ ؛ ومع ذلك ، فإن درجـات المـدربين علـى الذهانيـة والكفـاءة الذاتيـة هـي  منطلقين

 (.  Pulford & Watson  ،0111" ) .أقرب إلى درجات غير  المشاركين

 

فق النفسي واإلقدام علي المخاطرة المحسـوبة لـدي طـالب فاعلية البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي في تنمية التد" و التى تشير إلى     
واستمرار فاعلية البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي في تنمية التدفق النفسي واإلقدام علي المخاطرة المحسوبة لدي المجموعة ، الجامعة 

   (.0100العطار ، .) "التجريبية خالل فترة المتابعة التي تصل إلى شهر ونصف

 : اإلستنتاجات و التوصيات  -9
 

 : اإلستنتاجات  -9/0      

 :في ضوء أهداف ونتائج البحث اإلحصائية توصل الباحث إلي االستنتاجات التالية
 

يمــثال البعــد العــام الــذى ( الــدافع للمخــاطرة) و ( المخــاطرة المحســوبة)للغواصــين ذات بعــدين ( مقيــاس ســلوك المخــاطرة)إســتنباط أداه نفســية   9/0/0
 .عبارة( 05)يتضمن عدد 

 
يمـثال البعـد العـام الـذى يتضـمن ( التأكدقرار فى حالة ) و ( قرار بدون مخاطرة)للغواصين ذات بعدين ( مقياس إتخاذ القرار)إستنباط أداه نفسية  9/0/0

 .عبارة( 05)عدد 
 

 .تم التوصل إلى مقياسى سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار للغواصين لقياس مدى اإلستقرار النفسى كإجراء وقائى قبل وبعد األداء تحت الماء  9/0/3
 

 .صدق مرتفع ودال إحصائياً  بناء مقياسى سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار للغواصين ذات معاملى 9/0/1
 

 .بناء مقياسى سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار للغواصين ذات معاملى ثبات مرتفع ودال إحصائياً  9/0/5
 

 .التوصل لبناء عاملى لمقياسى سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار للغواصين ذات بعدين يمثال البعد العام لكل منهما 9/0/1
 

ــة ( 3)وجــود عالقــة إرتبــاط مرتفعــة ودالــة إحصــائيًا بــين ســلوك المخــاطرة وأبعــاده للغواصــين ، حيــث تــم إســتخالص عــدد  9/0/0 معــامالت إرتبــاط دال
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 (.٪011)بنسبة مساهمة ( 1110)إحصائيًا عند مستوى داللة 
 

معـامالت إرتبـاط دالـة إحصـائيًا ( 3)حيـث تـم إسـتخالص عـدد  وجود عالقة إرتباط مرتفعة ودالة إحصائيًا بـين إتخـاذ القـرار وأبعـاده للغواصـين ، 9/0/8
 (.٪011)بنسبة مساهمة ( 1110)عند مستوى داللة 

 
تخــاذ القــرار وأبعــاده للغواصــين ، حيــث تــم إســتخالص عــدد  9/0/9 ــة إحصــائيًا بــين ســلوك المخــاطرة وأبعــاده وا  ( 9)وجــود عالقــة إرتبــاط مرتفعــة ودال

 (.٪011)بنسبة مساهمة ( 1110)عند مستوى داللة معامالت إرتباط دالة إحصائيًا 
 

ــة ( 1)وجــود عالقــة تنبؤيــة مرتفعــة ودالــة إحصــائيًا بــين ســلوك المخــاطرة وأبعــاده للغواصــين ، حيــث تــم إســتخالص عــدد  9/0/01 معــادالت تنبؤيــة دال
 .إحصائياً 

 
 .معادالت تنبؤية دالة إحصائياً ( 1)للغواصين ، حيث تم إستخالص عدد  وجود عالقة تنبؤية مرتفعة ودالة إحصائيًا بين إتخاذ القرار وأبعاده 9/0/00

 
تخــاذ القــرار وأبعــاده للغواصــين ، حيــث تــم إســتخالص عــدد  9/0/00 ( 9)وجــود عالقــة تنبؤيــة مرتفعــة ودالــة إحصــائيًا بــين ســلوك المخــاطرة وأبعــاده وا 

 (. ٪011)بنسبة مساهمة ( 1110)معادالت تنبؤية دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 

تخاذ القرار وأبعـاده للغواصـين محققـة بـذلك نسـبة مسـاهمة دالـة إحصـائيًا إ 9/0/03 جماليـة وجود أثر دال إحصائيًا للعالقة بين سلوك المخاطرة وأبعاده وا 
 (.٪011)قدرها 

 

 :  التوصيات   -9/0

  :الباحث باآلتىفي ضوء أهداف ونتائج البحث اإلحصائية يوصى            

 

 

 

 

 

 .ضرورة االهتمام بتطبيق مقياسى سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار بشكل دوري على الغواصين قبل وأثناء وبعد ممارسة رياضة الغوص  9/0/0
 

تخاذ القرار للغواصين وتحديد درجة كل غـواص علـى المقياسـان وفقـًا لكـل بعـد مـن أبعادهمـا لتحديـد إلـى   9/0/0 التعرف على مستوى سلوك المخاطرة وا 
 .أى مدى يحتاج إلى الدعم

 
تخاذ القرار ضمن البرامج الخاصة بتأهيل الغواصين  9/0/3  .ضرورة اإلهتمام بإدراج مقياسى سلوك المخاطرة وا 

  
 . ضرورة اإلهتمام بالجوانب العقلية النفسية للغواصين  9/0/1

 
تخـاذ القـرار بمـا يتـيح إنتقـاء أفضـل العناصـر مـن الغواصـين وفقـًا للمسـتويات المعتدلـة مـن  9/0/5  ضرورة اإلهتمام بتطبيق مقياسـى سـلوك المخـاطرة وا 

 .الغوص سلوك المخاطرة و إتخاذ القرار وتحقيقًا لألمان المستقبلى فى رياضة
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