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 ادللخص
 هد ف البحث الى:

 دان في العراق .. بناء مقياس مهارات التعامل النفسي لالعبي الساحة والمي
تم استخدام المنهج الوصفي باألسموب أالرتباطي وأشتمل مجتمع البحث عمى الالعبين المتقدمين والشباب من أندية 

( نادياً  وهي كل من أندية )خان بني 33( العبًا وموزعين عمى )373الساحة والميدان في العراق ، والبالغ عددهم )
دين والمستقبل والمشخاب والشرطة والبصرة والقرنة والسماوة والمحاويل والغدير سعد والقاسم وعفك والخورنق والراف

والكهرباء وسوالف والبيشمركة   والجيش والثورة والوجيهية والسميمانية واربيل وبابل الكفل , ونفط بغداد ,ودهوك 
( 707شتممت عينة البناء عمى )وزاخو , وبيرس و نفط الوسط ,وسيروان و النفط ونفط الجنوب والقناة البصرة( وقد ا

العبًا يمثمون أندية الساحة والميدان في العراق ، لممتقدمين والشباب بالطريقة العمدية  وبعد عرض ومناقشة النتائج 
 استنتج الباحثان ما يأتي:

اثبت مقياس مهارات التعامل النفسي لالعبي الساحة والميدان في العراق فاعمية عالية وذلك عن طريق 
 توصل إلى بنائه وبمواصفات عممية دقيقة .ال

 وفي ضوء االستنتاجات أوصى الباحثان بما ياتي : 
 التأكيد عمى استخدام مقياس مهارات التعامل النفسي لالعبي الساحة والميدان في العراق  

 الساحة والميدان  -مهارات التعامل النفسي  -الكممات المفتاحية : بناء مقياس 
Constructing a scale for the psychological coping skills for the track and field 

players in Iraq 

Assist. Prof. Dr. Moayed Abdulrazzaq hasso                       Mohammed Esam Al_Kledar 

  
bstractA 

 The current research has aimed : 

Constructing a scale for the psychological coping skills for the track and field players in Iraq 

The descriptive approach with correlation style has been used, the community  of the research 

has consisted of advanced athletes and youths from the clubs of field sports in Iraq, they were  

(373) distributed  on (31) clubs including such as (Khan Bani Saad, Al_Qassim, Afak, 

Al_Khornaq, Al_Rafedain, Al_Mustaqbal, Al_Meshekhab, Al_Shurta, Al_Basrah, Al_Qurna, 

Al_Samawa, Al_Mahawel, Al_Gadeer, Al_Kahrabaa, Solaf, Al_Peshmerga, Al_Jesh, 

Al_Thawra, Al_Wajehya, Al_Sulaimaniya, Erbil, Babel Alkefel, Naft Baghdad, Duhok, 

Zakho, Peres, Naft Alwaset, Sewran, Alnaft, Naft Aljanob, Al_Qannat Albasra). 

The construction sample of the research has included (207) athletes representing the clubs 

of track and field sports in Iraq, for advanced and youths .whom they  were intentional chosen   

Then the researchers  have concluded the following: 

  4102 –( 66) –العدد  –( 41) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(

mailto:moayedhasso@yahoo.com


 .....فسي لالعبي الساحة وادليدان يف العراقبناء مقياس مهارات التعامل الن

ٖٚٗ 

 

The scale psychological coping skills for players, track and field players in Iraq, 

was highly effective, for being constructed with accurate scientific specifications.. 

In the light of these conclusions, the researchers have recommended the following: 

Emphasis on using the scale of psychological coping skills for the track and field players in 

Iraq. 

 Keywords : Constructing A Scale - Psychological Coping Skills - Track & Field 

 التعريف بالبحث -3
 المقدمة وأهمية البحث  3-3  

يشغل اهتماـ جميع العمماء والباحثيف في مجاؿ عمـ النفس الرياضي , إيجاد الكثير مف الحموؿ العممية لمعديد 
تفيدة في ذلؾ مف التقدـ والتطور في مف المشكالت النفسية في جميع مجاالت التربية البدنية والرياضية , مس

األساليب المستخدمة في عمـ النفس مف مبدأ التكامل بيف فروع عمـ النفس المختمفة , التي تؤدؼ بدورها إلى 
تحقيق إنجازات رياضية مهمة ومتواصمة عمى المستوػ العالمي ,إذ يتطمب فهـ طبيعة العامل النفسي 

ة التركيبة السيكولوجية, والتي ترتبط باألداء المثالي وتسهـ في تحديد المصاحب لألداء الرياضي الناجح معرف
مستوػ األداء الفعمي ، وهذا راجع إلى الطفرة العممية في إعداد الالعب بدنيًا ومهاريًا ونفسيًا , والعامل النفسي 

لنفس الرياضي أف يبقى المتغير الحاسـ في األداء سواء في التدريب أـ المنافسة، ويرػ العديد مف عمماء ا
وصوؿ الالعب إلى المستويات الرياضية العالية يتأسس عمى دافعية االنجاز الرياضي, والتي يقصد بها 
استعداد الالعب لمواجهة مواقف المنافسة الرياضية ومحاولة "التفوؽ واالمتياز عف طريق إظهار أكبر قدر 

في الكفاح والنضاؿ مف أجل التفوؽ واالمتياز في ممكف مف النشاط والفاعمية والمثابرة كتعبير عف الرغبة 
وعمى الرغـ مف توفر العديد مف البحوث التي تناولت (,ٕٗٔ, ٕٕٓٓ) عالوػ, مواقف المنافسة الرياضية"

منها موضوع مهارات التعامل النفسي الذؼ يعد وصفه بعدا" حيويا" في إعداد الالعبيف , إذ يمعب دورا أساسيا 
بح ينظر إليها كأحد أهـ المواضيع  التي يجب العناية بها إذ يعيف عمى إدارة وتوجيه في تطوير األداء وأص

فالمشكمة التي تواجه الرياضي اليـو هي حاجته الى الصراعات النفسية التي تنتاب الالعبيف في المنافسات ,
فوؽ واالنجاز الرياضي ، إعداد عقمي جيد،اذ ال تكفي الموهبة وحدها وال قدراته الفنية والبدنية لكي يحقق الت

بل حاجته إلى الصالبة العقمية والثقة بالذات والقدرة عمى التركيز في وقت الشدة وكيفية مواجهة الضغوط 
 (.ٜ,  ٜٜٜٔالنفسية في مواقف التدريب والمنافسات الرياضية ) باهي وعبد الظاهر , 
بحػػاث التػػي تبنػػت موضػػوع مهػػارات مػػف خػػالؿ اسػػتعراض الطػػار المرجعػػي الػػذؼ يمقػػي الضػػوء عمػػى نػػدرة األ

 التعامل النفسي في التربية الرياضية بصفة عامة وعمى العبي الساحة والميداف بصفة خاصة فضال"
تعػد هػذا الدراسػة اذ عف افتقار البيئة العراقية لمقياس مهارات التعامل النفسي الخاص في المجػاؿ الرياضػي,  

هارات التعامػل النفسػي بوصػفهما مؤشػرات تعػيف العػامميف فػي محاولة عممية تساعد في إعطاء رؤية واضحة م
منها ببرامج العداد العقمي  لتعزيز مدػ االستفادةمستقبال  مجاؿ تدريب الساحة والميداف بحيث يمكف توظيفها

والنفسػػػي لالعبػػػػيف بصػػػػورة جيػػػػدة وفعالػػػة بحيػػػػث تسػػػػهـ فػػػػي مسػػػػتوػ انجػػػازاتهـ فػػػػي المنافسػػػػات الرسػػػػمية التػػػػي 
 يخوضونها.

 مشكمة البحث  3-7
تعػػد مهػػارات التعامػػل النفسػػي التػػي يسػػتخدمها الرياضػػيوف هػػي العامػػل الحاسػػـ والمهػػـ الػػذؼ يػػؤثر فػػي االنجػػاز 
الرياضي فػي جميػع األلعػاب الرياضػية , ومػف منطمػق اف الػدوافع هػي بمثابػة العامػل الػرئيس الػذؼ يسػاعد فػي 

تج عػف طريػق التفاعػل مػا بػيف الشػخص والبيئػة , اختيار نوع المواجهة مف أجػل التعامػل مػع المشػاكل التػي تنػ
ومف هنا تتحدد مالمح مشكمة البحث الحالي  في أف اغمب الالعبيف يتعرضػوف فػي جميػع األنشػطة الرياضػية 
بصػػػورة عامػػػة والعػػػاب القػػػوػ بصػػػورة خاصػػػة إلػػػى  كثيػػػر مػػػف أنػػػواع الضػػػغوط  النفسػػػية  الواقعػػػة عمػػػى كاهػػػل 

لتي ال تتناسب مع حجـ استخداـ أساليب المواجهة النفسية لهػذا الضػغوط الالعبيف في المنافسات الرياضية وا
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التػػي  تتػػأثر إلػػى حػػد كبيػػر بالتوجهػػات الدافعيػػة ,وبهػػذا فػػاف مشػػكمة البحػػث تمحػػورت فػػي بنػػاء مقيػػاس مهػػارات 
التعامل النفسي خاص لالعبػي السػاحة والميػداف , إذ عمػى حػد عمػـ الباحثػاف لػـ يجػدا مقيػاس خػاص بمهػارات 

 امل النفسي لالعبي الساحة والميداف مكيف عمى البيئة العراقية او العربية. التع
 هدف البحث 3-3
 بناء مقياس مهارات التعامل النفسي لالعبي الساحة والميداف في العراؽ . ٔ -ٖ -ٔ
 مجاالت البحث 3-4
لػػػدورؼ العراقػػػي المجػػػاؿ البشػػػرؼ  العبػػػي السػػػاحة والميػػػداف مػػػف الشػػػباب والمتقػػػدميف والمشػػػاركيف با 3-4-3

 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓلمموسـ )
 المجاؿ المكاني  المالعب الخاصة لألندية التي تـ تطبيق البحث عميها. 3-4-7
 ( . ٖٕٔٓ/ ٚ/ ٔولغاية  ٖٕٔٓ/  ٗ/ٚٔالمجاؿ ألزماني  ) ابتداء مف  3-4-3
 تحديد المصطمحات 3-5

ناحيػػػة االستراتيجيات,الوسػػػائل,  تعػػرؼ مهػػػارات التعامػػػل النفسػػي بأنهػػػا  المهػػػارات التػػي يمكػػػف أف توصػػػف مػػف
الػردود, الدراؾ, أو سػموؾ فعمػي, والتعامػل النفسػػي ظػاهرة يمكػف أف تالحػع  , إمػػا عػف طريػق تأمػل الػػنفس او 

 (Fauzee et al, 97,2009 بالمالحظة, وهو يتضمف األحداث الداخمية إلى األعماؿ.)

جموعػػػة مػػػف المهػػػارات التػػػي يسػػػتخدمها العبػػػي و يعػػػرؼ الباحثػػػاف مهػػػارات التعامػػػل النفسػػػي إجرائيػػػا   بأنهػػػا م
الساحة والميداف  لمتعامل مع المواقف التي يتعرض لها سواء في التدريب أـ المنافسات ويمكف االستدالؿ عف 
 طريق إجابة العبي الساحة والميداف عف فقرات مقياس مهارات التعامل النفسي الذؼ تـ التوصل الى بنائه  .

 ات السابقة اإلطار النظري والدراس -7
 اإلطار النظري  7-3
 مهارات التعامل النفسي 7-3-3

ومف خالؿ اطالع الباحثاف عمى االدبيات والمراجع العربية واألجنبية وجد بأف لمهارات التعامل النفسي 
مسميات عديدة اختمفت تسميتها وتعدد مصطمحاتها إال أنها جميعها تصب في خط واحد ومعنى واحد أال 

تعامل النفسي ومف المفاهيـ المختمفة لمصطمح مهارات التعامل النفسي هي ) المواجهة , وهو مهارات ال
استراتيجيات التعامل , استراتيجيات التوافق , استجابة الضغوط , ميكانيزمات الدفاع , الخ... مف المسميات( 

و فاعمية الفرد في وتعددت التعريفات التي تناولت المواجهة , ولكنها تتفق جميعها حوؿ معنى مشترؾ ه
تعرؼ بأنها " العممية التي يتـ بها تدبير المطالب  Copingالتعامل مع االحداث التي يعيشها والمواجهة 

الداخمية والمطالب الخارجية والتي تدرؾ باعتبارها مطالب شاقة او عسيرة او شديدة الوطأة وقد تتخطى 
 (.٘ٚ, ٕٙٓٓامكانيات الفرد ومواردا".  ) كفافي وعالء الديف , 

 
 ابعاد مهارات التعامل النفسي 7-3-7

يواجه الفرد في حياته الكثير مف الظروؼ والخبرات الضاغطة ومف ثـ يحاوؿ التعامل عف طريق اتباع 
اساليب عديدة تبعد الخطر عنه وتجعمه في حالة مف التوازف , إال أف بعض االفراد قد يفشموف في ذلؾ , وقد 

فراد انفسهـ وتنوع االحداث ذاتها , فهذا شخص يتعامل مع االحداث الضاغطة يرجع ذلؾ الى اختالؼ اال
بمرونة , واآلخر يتعامل بقوة واندفاعية حياؿ الحدث ذاته األمر الذؼ يؤدؼ الى زيادة حدة الشعور بالضغط 

 (.ٗٚ, ٖٜٜٔلديه.) النياؿ , 
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 البعد االول: التعامل مع المحنة 7-3-7-3
يف عندما يكوف إعػدادهـ افضػل وعنػدما يصػموف الػى قػدرة مػف التعامػل مػع المحنػة فػي اغمب الالعبيف الرياضي

المجػػاؿ الرياضػػي وذلػػؾ عػػف طريػػق هػػذا التعامػػل الػػذؼ يسػػاعد فػػي تطػػوير بعػػض االمكانيػػات  الرياضػػية فعمػػى 
وف لهػا سبيل المثاؿ الزيادة المفرطة في الضغوط التي تنتاب الرياضػي سػواء كانػت منهػا البدنيػة أـ النفسػية تكػ

نتػائج سػػمبية عمػػى ظهػػور التعػػب ويعػػاني مػػف االصػػابة والقمػة فػػي متعػػة ممارسػػة الرياضػػية , فضػػال عػػف ظهػػور 
بعػػػض المشػػػاكل فػػػي االنفعػػػاالت النفسػػػية.واف مجػػػاؿ التعامػػػل تبػػػيف بػػػأف المختبػػػر الرياضػػػي يسػػػتطيع اف يبقػػػى 

كػػذلؾ يسػػتطيع التراجػػع عػػف ايجابيػػا" ومتحمسػػا" حتػػى وعنػػدما تػػذهب االمػػور خػػارج سػػيطرته وبشػػكل سػػي  لػػه و 
األخطػػاء والنكسػػات التػػي تحػػدث لػػه.فمثال اف تعمػػـ التعامػػػل مػػع المحنػػة فػػي المجػػاؿ الرياضػػي ضػػرورؼ جػػػدًا 
لالعبيف , ألنه يحافع عمى متعة المشاركة في األداء الرياضي باستمرار , واف مهارات التعامل النفسي تتألف 

وف أما معرفية أو مجاالت انفعالية او مجاالت سموكية, وهذا مف عدة مجاالت عدة لمتعامل وهذا المجاالت تك
بػػػدورا يػػػؤثر فػػػي كيفيػػػة ادارة الرياضػػػي فػػػي مواجهػػػة المواقػػػف الرياضػػػية والسػػػيما اف هنالػػػؾ أنػػػواع مختمفػػػة مػػػف 
المواقػػف التػػي تحػػدث فػػي المشػػاركة  فػػي المنافسػػات الرياضػػية. ومػػف صػػور التعامػػل مػػع المحنػػة ب يجابيػػة قػػدرة 

ضي عمى البقاء في المنافسة الرياضية هادئا, كذلؾ عندما تسير األمور باالتجاا المعاكس لقدرته الالعب الريا
الرياضية فانه وبكل سهولة يستطيع البقاء ايجابيا وهادئا, امتالؾ القدرة العالية في جعل جسػمه يرتخػي بسػرعة 

مػػروح الرياضػػية العاليػػة فػػي هػػذا فػػي حالػػة الصػػابة بػػأؼ تشػػنج عضػػمي او تشػػنج نفسػػي , فضػػال عػػف امتالكػػه ل
 (.Britton w.brewer ,2009 ,109-110التدريب وكذلؾ في المنافسة.)

 البعد الثاني : قابمية التدريب 7-3-7-7
يتطمػػب إعػػداد العبػػي المسػػتوػ العػػالي فػػي األلعػػاب العديػػدت مػػف العمميػػات التػػي تمثػػل الجوانػػب األساسػػية فػػي 

العبػػيف هػػدؼ رئػػيس لمعمميػػة التدريبيػػة، يسػػعى لتحقيقهػػا كػػل مػػدرب مػػف العمميػػة التدريبيػػة، فالعػػداد المتكامػػل ل
أجل الوصوؿ إلى أفضل أداء يؤهمهـ لممشاركة في المنافسات والتفوؽ فيها. ولكي يتـ تحقيق ذلؾ الهدؼ البد 
مػػف تنميػػة وتطػػوير المياقػػة البدنيػػة  والمهاريػػة، والخططيػػة المرتبطػػة بالنشػػاط الرياضػػي التخصصػػي الممػػارس، 

وصػػوؿ إلػػى المسػػتوػ العػػالي ال يمكػػف تحقيقػػه إال عػػف طريػػق تكامػػل هػػذا النػػواحي الفنيػػة والنفسػػية ، والقػػدرة فال
مكانيػػػات الالعػػب  , وعمػػػى الػػرغـ مػػػف  عمػػى اسػػتخدامها وتوجيههػػػا نحػػو الوصػػػوؿ ألعمػػى أداء طبقػػػًا لقػػدرات واع

يعػػد الجانػػب النفسػػي حمقػػة  اخػػتالؼ أهميػػة تمػػؾ العناصػػر طبقػػًا الخػػتالؼ نػػوع الرياضػػة أو مسػػتوػ الممارسػػة،
الوصػل الػذؼ يػربط هػذا الجوانػب بعضػػها بػبعض، فالصػفات البدنيػة، ومكونػات األداء المهػارؼ، والخططػػي ال 

    (Schellenberger,1990,20)يمكف تحقيقها إال عف طريق العداد النفسي الجيد 
 البعد الثالث: التركيز 7-3-7-3

لعميا التي تؤدؼ دورًا مهمًا في حيػاة النسػاف فهػو يسػاعد فػي معرفػة األشػياء يعد االنتباا أحد العمميات العقمية ا 
(ويشير)عناف( إلػى إف االنتبػاا والتركيػز احػد المهػارات النفسػية المرتبطػة  ٕٛ,  ٜ٘ٚٔوفهمها واستنتاجها)دمحم , 

اليػػة إذ يتطمػػب ب نجػػاز ونجػػاح األداء فػػي المهػػارات الرياضػػية ويبػػدو ذلػػؾ واضػػحا فػػي المسػػتويات الرياضػػية الع
تركيز الرياضي في أدائه لممهارة مف دوف المثيرات األخرػ المحيطػة ببيئػة المعػب ومػف جهػة أخػرػ فػاف تشػتيت 

(، فهػػو األسػػاس لنجػػاح عمميػػة الػػتعمـ أو ٘٘, ٜٜٗٔاالنتبػػاا يػػأتي بنػػواتج سػػمبية عمػػى األداء المهػػارؼ  )عنػػاف ,
أو عػػدـ التركيػػز يػػؤثر سػػمبيا فػػي األداء  وكممػػا زادت مقػػػدرة التػػدريب فػػي إشػػكالها المختمفػػة . فتشػػتت االنتبػػاا ، 

الرياضي عمى التركيز في الشيء الذؼ يقـو بأدائه حقق استجابة أفضل  واف الرياضي الػذؼ يفتقػد الػى التركيػز 
،  ٕٓٓٓولػػو بنسػػبة ضػػئيمة ، فػػاف ذلػػؾ يػػؤثر سػػمبيا فػػي أدائػػه ويحػػوؿ دوف تحقيػػق أقصػػى أداء ممكػػف ) راتػػب ، 

ٖٙٔ  . ) 
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 البعد الرابع : الثقة بالنفس 7-3-7-4
شخصية يشعر معها الرياضي بالكفاءة والقدرة عمى مواجهة العقبات والظروؼ المختمفة  تعد الثقة بالنفس سمة

،  ٜٜٙٔمستخدما اقصى ما تتيحه له امكانياته وقدراته لتحقيق اهدافه المرجوة         ) قواسمة والفرح ، 
ورا مهما في تماسؾ الشخصية إذ ترتبط بعدد مف السمات والعوامل البارزة ( وتؤدؼ الثقة بالنفس د ٖٚ

اف , إذ  كمفهـو الذات وتقدير الذات والكفاية االجتماعية والتحكـ بالذات وتوكيد الذات ومركز الضبط
لرياضي الرياضي الذؼ يمتمؾ ثقة عالية يكوف لديه دافعية أكبر لبذؿ الجهد مف أجل االمتياز والتفوؽ ، بينما ا

الذؼ تكوف ثقته بنفسه ضعيفة يشعر بدرجة اقل نحو قيمته لذاته " أما في مجاؿ الممارسة الرياضية فيرػ 
الكثير مف الرياضييف اف الثقة بالنفس هي االعتقاد في تحقيق المكسب او الفوز ، وهذا اعتقاد خطأ وربما 

ولكف المفهـو الصحيح لمثقة بالنفس يعني توقع يقود الى المزيد مف االفتقاد الى الثقة او الثقة الزائدة ، 
الرياضي الواقعي لتحقيق النجاح ، اذ اف هناؾ بعض الرياضييف يكونوف غير واثقيف مف انفسهـ أؼ يعوزهـ 
الثقة بالنفس ، بينما هناؾ بعض الرياضييف يتميزوف بدرجة مبالغ فيها مف الثقة بالنفس او الثقة الزائفة ويوجد 

لرياضييف لديهـ مقدار مف الثقة بالنفس تسمى الثقة المثمى بالنفس ويعد هذا النمط الثالث , فريق ثالث مف ا
 (  ٖٖٚ،  ٕٓٓٓهو المستوػ المرغوب فيه مف الثقة  ) راتب ، 

 البعد الخامس :التحضير الذهني-7-3-7-5
العب الجيد ألؼ نشاط اف العداد العقمي مف اهـ المواضع الذؼ له عالقة باألداء المهارؼ اذ اف إعداد ال

رياضي له متطمباته مف حيث الكفاءة البدنية والعقمية والنفسية والفسيولوجية والتشريحية وغيرها والتي البد مف 
توافرها لدػ الالعب حتى يستطيع اف يقـو بالجهد المطموب منها عمى اكمل وجه ، اذ تعد عامال حاسما في 

( بأف "االعداد العقمي مف أهـ عناصر  ٕٗٓٓويرػ )باهي وجاد, وصوله ألعمى مستوػ في األداء المهارؼ .
التدريب ، لتحقيق أفضل أداء رياضي حيث يتعمـ الرياضي اف يتحمل ساعات التدريب الطويمة الشاقة دوف 
ممل أو ضجر واف يتعمـ كيف يتعامل مع حاالت الحع العاثر مف اصابة  غير متوقعه ، او عوامل غير 

(  ٙ٘,  ٕٗٓٓذات تأثير عمى نشاطه الرياضي حسب برنامجه التدريبي   )باهي وجاد,  قابمة لمتحكـ فيها
كما تتجمى أهمية التدريب العقمي في أعداد الالعب والدخوؿ في المنافسات فهو يتضمف تصور الحركة 

كوف له وتسمسل مهاراتها والمواقف واألهداؼ وأبعاد المنافسة كمها وما يتعمق بها , وأف الالعب يجب أف ي
صدار القرارات وكل هذا يتطمب إمكانية عقمية متطورة  القدرة عمى تطبيق الخطط وتحميل أداء المنافس واع

 ( ٛ, ٕٕٓٓلالعب ) الطائي, 
 البعد السادس : القدرة عمى مواجهة الضغوط 7-3-7-6

بعاد األساسية مف أهـ المواضيع الحيوية المعاصرة التي يتناولها عمـ النفس الرياضي , اذ يمثل أحد األ
( بأف "األداء والتنظيـ والتحكـ مف قبل الرياضي النفعاالته  ٕٓٓٓلمخبرات االنفعالية لمرياضي ويشير )راتب، 

، ٕٓٓٓوتوجيه سموكه في المواقف التي تتميز بالثارة االنفعالية القوية في المواقف الضاغطة". )راتب، 
تمف درجة شدتها وتكرارها تبعا لمتطمبات األداء الرياضي، (  كما أف الرياضي يواجه ضغوطًا موقفية تخٚٚٙ

ولعل مف أبرز هذا الضغوط هو القمق مما يحقق إنتاجية انفعالية مؤلمة لعدـ وجود توازف جوهرؼ بيف 
مكانية استجابة الرياضي، ووفقا لمدػ إدراؾ الرياضي لهذا الضغوط يفقد الرياضي  المتطمب البدني والنفسي واع

الحتفاظ باالتزاف بيف تحديات موقف األداء وما لديه مف قدرات ومهارات فيشعر بالعديد مف القدرة عمى ا
المظاهر السمبية منها القمق، وبذلؾ يعاني مف الجهاد الذؼ يؤدؼ إلى االحتراؼ النفسي أو االنسحاب 

ف األهداؼ الواضحة .وحينما يتمكف الرياضي مف تحقيق االتزاف االيجابي بيف المهارات والتحديات انطالقا م
يتحقق تناغـ العقل والجسـ وتكاممهما ويمكف التركيز في األداء , وهذا ما يؤدؼ إلى قدرة الرياضي عمى 
خفض القمق الذؼ يشعر به في مواقف األداء في المنافسات الرياضية مما ينعكس إيجابا عمى طريقة األداء. 

 ( .ٜٔ -ٚٔ، ٕ٘ٓٓ)دمحم، 
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 تحرر من القمقالبعد السابع :ال 7-3-7-7
يحتل موضوع القمق مركزًا رئيسًا في عمـ النفس بشكل عاـ وعمـ النفس الرياضي بشكل خاص لما له مف 
آثار واضحة ومباشرة في احتالؿ الوظائف  النفسية أو الوظائف الجسمية أو كميهما ويعد القمق مف أهـ 

إذ يمثل احد األبعاد األساسية لمخبرات  المشاكل الحيوية المعاصرة التي يتناولها عمـ النفس الرياضي ،
االنفعالية لمرياضي , وعميه ينظر إلى القمق عمى انه مف أهـ الظواهر النفسية التي تؤثر في سموؾ النساف 

( فبعض األفراد ينظر إلى ٘ٔ،  ٕٓٓٓبصورة عامة والرياضي بصورة خاصة              )الغريرؼ ، 
 & Weinberg،  85،1999سػهل األداء أو سمبية تعطل األداء )أعراض القمق عمى أنها إيجػابية ت

Gould وقد أشار العديد مف الباحثيف إلى أف القمق يعد بمثابة إنذار أو إشارة لتعبئة كل قوػ الفرد النفسية  )
ف والجسمية لمحاولة الدفاع عف الذات والحفاظ عميها ، كما قد يؤدؼ القمق إذا زاد عف حدا إلى فقداف التواز 

( البد لممدرب مف المجوء إلى خدمات االختصاصي النفسي الرياضي ٜٜٛٔالنفسي ويذكر هنا )عالوؼ ، 
ليساعدا في الوصوؿ إلى الحالة األفضل مف القمق واالستثارة لدػ الالعبيف قبل المنافسػة التي تسػاعدهـ 

العديد مف المهتميف ( ،في حيف يشير ٖٖٗ، ٜٜٛٔعمى األداء بأفضل ما لديهـ مف قدرات )عالوؼ ، 
بالعداد النفسي لالعبيف الذيف يقدموف عددًا مف المقترحات التي يستطيع المدرب أو المرشد االستفادة منها 
في توجيه قمق الالعبيف الوجهة التي تؤدؼ إلى تحسيف األداء وتحقيق نتيجة طيبة, وهذا المقترحات هي 

الالعبيف لمتعامل مع قمقهـ وعػندما ال تكوف هذا الجراءات إجراءات بسػيطة يمكف عف طريقها توجيػه وتدريب 
فاعمة في التعامل مػع القمق يسػتطيع المػدرب أو االختصػاصي النفسػي المجػوء إلى أساليب واستراتيجيات 

، ٕٔٓٓأخرػ يسػتطيع مػف خاللها مسػاعدة الرياضي لكي يتحكـ بالقمق بصورة أكثر فاعمية .)سميماف ، 
ٜٙ.) 
 دراسات السابقةال 7-7
" ) االعداد النفسي  وعالقته بحالة القمق أثناء المنافسات لدى الرياضيين في 7030"دراسة الصوفي  7-7-3

 ميدان العاب القوى بالجمهورية اليمنية(
 تهدؼ الدراسة الى  

يتـ عف  .المحاولة التطرؽ الى جانب مف الجوانب النفسية المهمة , والمرتبطة بالمجاؿ الرياضي التئ  
 طريقها التعرؼ عمى مستوػ االعداد النفسي

.  معرفة ٖ. ومعرفة مستوػ حاالت القمق اثناء المنافسات لدػ رياضيي العاب القوػ بالجمهورية اليمنية ٕ 
العالقة بيف محاور العداد النفسي الستة ) القدرة عمى التصور الذهني, القدرة عمى االسترخاء , القدرة عمى 

باا , القدرة عمى الثقة بالنفس , القدرة عمى مواجهة القمق , القدرة عمى دافعية االنجاز الرياضي( تركيز االنت
وحاالت القمق في اثناء المنافسات هي ) القمق المعرفي , القمق البدني , الثقة بالنفس( وتـ اختيار عينة 

( رياضيًا, استخدـ المنهج ٘٘)الدراسة بالطريقة العمدية ألندية بعض محافظات الجمهورية وكاف عددهـ 
 الوصفي واستنتج مف الدراسة النتائج االتية 

توجد عالقة ارتباط معنوية بيف القدرة عمى التصور الذهني , وحالة القمق في أثناء المنافسات ,توجد عالقة  -
 القدرة عمى االسترخاء وحالة القمق في اثناء المنافسات لدػ رياضيي العاب القوػ, 

قة ارتباط معنوية بيف القدرة عمى تركيز االنتباا وحالة القمق في اثناء المنافسات , توجد عالقة بيف توجد عال-
 القدرة عمى الثقة بالنفس وحالة القمق في اثناء المنافسات 

توجد عالقة ارتباط معنوية بيف القدرة عمى مواجهة القمق وحالة القمق في اثناء المنافسات لدػ رياضي  –
 قوػ .العاب ال

توجد عالقة ارتباط معنوية بيف االعداد النفسي وحالة القمق أثناء المنافسات لدػ رياضي العاب القوػ  -
 بالجمهورية اليمنية.
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(العالقة بين توجهات األنا وتوجهات المهام واستراتيجيات  Fauzee etal , 2008دراسة )7-7-7

 التأقمم بين رياضي الجامعات .
بحثت العالقة بيف توجهات الهدؼ أو الغاية ) األنا وأداء المهمة( ومهارات التأقمـ والتكيف اف الدراسة الحالية 

( رياضيا" ومف كال الجنسيف ,إذ بمغ عدد ٘ٛالنفسي بيف رياضي الجامعة. وقد شارؾ في هذا الدراسة )
جامعة في وسط ( سنة, واختير كمهـ مف اكبر ٕٛ-ٜٔ( وبأعمار تقترب بيف )ٓ٘( وعدد االناث )ٖ٘الذكور)

ماليزيا وفي اختصاصات رياضية مختمفة وكل الرياضييف  المشاركيف اكمموا توجه األنا وتوجه المهاـ في 
( لقياس التوجه الهدفي بينما مهارات التأقمـ النفسي تـ قياسها باستخداـ TEOSQبطاقة االستبياف الرياضي )

هناؾ عالقة معتدلة ومتوسطة بيف توجهات الهدؼ وبيف  (    لقد بينت النتائج أفت ACSIقوائـ مهارات التأقمـ) 
مهارات التأقمـ النفسي ,مع اف توجه األنا قد اظهر عالقة أقوػ مف توجه اداء المهاـ. عالوة عمى ذلؾ , فاف 

( وكذلؾ نوعا ما توجه اناني عالي بمعدؿ ٜٚ.ٖالنتائج بينت بأف الرياضييف لديهـ حس مهاـ عالي بمعدؿ )
النتائج حوؿ العالقة بيف الجنس ومهارات التأقمـ النفسي وجدت باف الناث اكثر استخداما  (, امأٚ.ٖ)

 لمتركيز والذروة تحت الضغط, في حيف اف الرياضييف الذكور استخدموا التحرر مف القمق كاستجابة لتأقممهـ .
 
 إجراءات البحث -3
 المنهج المستخدم   3 -3
باحثاف قد حددت المنهج الذؼ يختارا لغرض الوصوؿ إلى نتائج بحثها، لذا ف طبيعة المشكمة التي تناولها الإ

 المنهج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمته وطبيعة البحث الحالي.  ا عمىاعتمد
 
  مجتمـع البحث وعينته 3-7
 مجتمـع البحث  3-7-3

اف في العراؽ ، والبالغ عددهـ اشتمل مجتمع البحث عمى الالعبيف المتقدميف والشباب مف أندية الساحة والميد
( ناديػػػاً  وهػػي كػػػل مػػػف أنديػػة )خػػػاف بنػػي سػػػعد, والقاسػػـ وعفػػػؾ  والخورنػػػق ٖٔ( العبػػًا ومػػػوزعيف عمػػى )ٖٖٚ)

والرافديف والمستقبل  والمشخاب والشرطة  والبصرة  والقرنة  والسماوة  والمحاويل  والغدير  والكهرباء وسوالؼ 
لوجيهيػػة  والسػػميمانية  واربيػػل  وبابػػل الكفػػل  ونفػػط بغػػداد  ودهػػوؾ  وزاخػػو  والبيشػػمركة  والجػػيش  والثػػورة , وا

 ( يبيف تفاصيل ذلؾٔوبيرس ونفط الوسط  وسيرواف والنفط ونفط الجنوب والقناة البصرة(  والجدوؿ )
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 (3) رقم الجدول
 يبين تفاصيل مجتمع البحث 

عدد  اسم  النادي ت
عدد  اسم النادي ت الالعبين

عدد  اسم النادي ت لالعبينا
 الالعبين

خاف بني               ٔ
 ٔٔ نفط بغداد ٖٕ ٔٔ المحاويل ٕٔ ٔٔ سعد

 ٔٔ دهوؾ ٕٗ ٔٔ الغدير ٖٔ ٔٔ القاسـ ٕ

 ٔٔ زاخو ٕ٘ ٗٔ الكهرباء ٗٔ ٕٔ عفؾ ٖ

 ٓٔ بيرس ٕٙ ٕٔ سوالؼ ٘ٔ ٕٔ الخورنق ٗ

 ٔٔ نفط الوسط ٕٚ ٖٔ البيشمركة ٙٔ ٕٔ الرافديف ٘

 ٜ سيرواف ٕٛ ٛٔ الجيش ٚٔ ٘ٔ المستقبل ٙ

 ٕٔ النفط ٜٕ ٔٔ الثورة ٛٔ ٕٔ المشخاب ٚ

 ٗٔ نفط الجنوب ٖٓ ٕٔ الوجيهية ٜٔ ٙٔ الشرطة ٛ

القناة        ٖٔ ٖٔ السميمانية ٕٓ ٜٔ البصرة ٜ
 البصرة

ٛ 

    ٔٔ اربيل ٕٔ ٜ القرنة ٓٔ

    ٛ بابل الكفل ٕٕ ٖٔ السماوة ٔٔ

 373 المجموع

 
 عينة البحث  3-7-7

( كعينة لمبحث الحالي اذ تـ اختيار ٖٖٛتـ اختيار عينة البحث بالطريقة العميدية والبالغ عددهـ )
( العبيف لعدـ استيفائها لمشروط ٚ( العبًا بطريقة عمدية ليمثموا عينة البناء،وقد تـ استبعاد استمارات )ٕٚٓ)

( العبا" مف العبي الساحة ٔٔمى عينة قوامها)الموضوعية في حيف تـ إجراء التجربة االستطالعية ع
( العبًا مف ليمثموا عينة التطبيق النهائي, فضال عف ٖٛوالميداف.اما بخصوص عينة التطبيق فتـ اختيار)

 ( يبيف ذلؾ.ٕ( العبا والجدوؿ )ٖٓعينة الثبات والبالغ عددها)
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 (7)رقم الجدول 
 يبين تفاصيل عينة البحث

 
 لبناءعينة ا عينة البحث

عينة التجربة 
 االستطالعية

 
 المستبعدون  عينة الثبات

 عينة التطبيق 

 83 7 30 33 707 338 العدد 

 %74.55 %7073 %8.87 %3.75 %63.74 %  300 النسبة المئوية

 (338المجموع الكمي لعينة البحث يساوي )

 
 أدوات جمع البيانات 3-ٖ

المقابمة باستشارة عممية ك حدػ أدوات البحث العممي المتعارؼ تطمبت الدراسة الحالية استخداـ االستبياف و 
 - عميها وهي كاآلتي 

 مقياس مهارات التعامل النفسي3-4-3-3
تطمب البحث الحالي بناء مقيػاس مهػارات التعامػل النفسػي  وتحديػدا لالعبػي السػاحة والميػداف فػي العػراؽ وقػد 

 ل بناء المقياس وهي كما ياتي     اتبع الباحثاف عددا مف االجراءات العممية  مف اج
 مراحل بناء المقياس 3-4-3-7
 (إلى أف عممية بناء أؼ مقياس تمر بأربع مراحل رئيسة هي  Allen,1979يشير) 
 . التخطيط لممقياس و ذلؾ لتحديد أبعادا التي تغطيها فقراته.ٔ
 . صياغة الفقرات لكل ) بعد ( أو مجاؿ.ٕ
 د ممثمة لمجتمع األصل.. تطبيق المقياس عمى عينة تعٖ
 (.Allen and Yen,118,1979) .. إجراءات تحميل لفقرات المقياسٗ
     تحديد مفهوم مهارات التعامل النفسي 3-ٔ-3-4

اف مهارات التعامل النفسي إحدػ أهـ المواضيع الحيوية التي تالقي اهتماما كبيرًا في مجاؿ عمـ النفس 
بيقية  توصمت إلى أف استخداـ المهارات النفسية يعد مف أهـ الرياضي؛ ألف الدراسات والبحوث التط

في أثناء االطالع عمى االدبيات والمراجع والمصادر)وعمى المجاالت التي يعتني بها عمـ النفس الرياضي ,
اعتمد الباحثاف  حد عمـ الباحثاف( وجد قمة تناوؿ موضوع مهارات التعامل النفسي في المجاؿ الرياضي.وقد

( لتحديد مفهـو مهارات التعامل النفسي وأبعادا، كوف هذا ٕٔٔٓسة اجنبية اجريت في العاـ)عمى  درا
الدراسة مف الدراسات الحديثة في تفسير مهارات التعامل النفسي، وكونها األقرب إلى الدراسة الحالية في 

التعامل النفسي  ( ولقد عرؼ الباحثاف مهاراتthe athletic coping skill inventoryالمجاؿ الرياضي)
وأبعادا عمى وفق الدراسة المتبناة بما يتالءـ مع  عينة البحث وأهدافه، وفي أثناء التحميل الدقيق والفحص 
المنطقي لتعريف مهارات التعامل النفسي وكذلؾ االطالع عمى األدبيات والمقاييس السابقة وهي )التعامل مع 

الثقة بالنفس و التحضير الذهني والقدرة عمى مواجهة الضغوط  المحنة وقابمية التدريب الرياضي والتركيز  و 
والتحرر مف القمق ( تعد مف أهـ متطمبات بناء المقاييس النفسية لكونها تؤشر نطاؽ السموؾ المراد قياسه 

 (ٕ، ٜٜٗٔوتمكف الباحثاف مف انتقاء الفقرات التي تقيس هذا السموؾ بدقة. )الكبيسي، 
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 األولية لممقياسإعداد الصيغة  3-4-3-7
تحقيقًا ألهداؼ البحث ، ونظرًا لتعذر الحصوؿ عمى مقياس معرب لمهارات التعامل النفسي ينسجـ مع أهداؼ 
البحث الحالي ، تـ بناء مقياس لمهارات التعامل النفسي اذ تبنى الباحثاف محاور مقياس مهارات التعامل 

( كونه اقرب إلى الدراسة الحالية وهي كاألتي Smith etal ,1995النفسي في المجاؿ الرياضي مف قبل )
 - 
 صياغة الفقرات بصورتها األولية  3-4-3-7-3

قاـ الباحثاف بمراجعة األدبيات والدراسات ذات العالقة بموضوع مهارات التعامل النفسي  وبعض المقاييس 
لباحثاف مف اختيار عدد األجنبية التي تناولت مهارات التعامل النفسي  بشكل عاـ وعمى ضوء ذلؾ تمكف ا

مف الفقرات بعد صياغتها باألسموب العممي ليتالءـ تطبيقها في البيئة الرياضية التي تـ عرضها سابقا.اذ كاف 
 multi choiceأسموب صياغة الفقرات عمى أسموب ليكرت المطور وهو شبيه بأسموب االختيار مف متعدد )

جابته باختيار بديل مف بيف عدة بدائل لها أوزاف مختمفة وقد ( إذ يقدـ لممستجوب فقرات ويطمب منه تحديد إ
روعي في صياغتها عدـ استخداـ العبارات التي يحتمل أف يجيب عنها الجميع أو ال يجيب لكي ال تنعدـ 

(  وأف تكوف قصيرة وذات لغة مفهومة لعينة البحث ٖٕٕ، ٜٗٚٔفرصة المقارنة أماـ الباحثاف. )عيسوؼ ، 
رة معبرة عف فكرة واحدة ، وهي شروط أساسية ومتفق عميها في بناء المقاييس النفسية . ) وأف تكوف كل فق

 ( .ٖٗ، ٕٗٓٓالدلي ، 
 .  (ٔ)ينظر المحمق  ( فقرةٓٙوبناء" عمى ما تقدـ تـ إعداد المقياس بصورته األولية مف ) 

 وقد روعي في صياغتها ما يأتي  
 البحث.. أف تصاغ الفقرات بمغة مفهومة لدػ عينة ٔ
 . تجنب العبارات التي تحمل أكثر مف فكرة واحدة.ٕ
 . تجنب التعميمات المطمقة مثل )دائمًا( أو )غالبًا( أو )في مكاف ما(.ٖ
 . أف تعبر الفقرة عف الجانب الشعورؼ لممتكمـ.ٗ
 . أف تقيس الفقرة سموكا واحدًا أؼ هدفا واحدًا. ٘ 
 (.ٜٕٙ، ٜٜٙٔبيرية والطباعية. )حبيب، . سالمة الفقرة مف األخطاء المغوية والتعٙ
 
 مؤشرات صدق المقياس 3-4-3-7-7

 (.ٕٙٙ،ٕٕٓٓالمقياس الصادؽ هو المقياس الذؼ يحقق الوظيفة التي وضع مف أجمها.)ممحـ،
 الصدق الظاهري 3-4-3-7-7-3

يأخذ برأؼ المحكم يف يعبر الصدؽ الظاهرؼ عف مدػ انتساب مضموف فقرات المقياس لمسمة المقاسة، وت
(، وقد تحقق هذا النوع مف الصدؽ في ٜٕ٘، ٜٜٚٔوالخبراء في الحصوؿ عمى مؤشر الصدؽ، )فرج،

المقياس عندما قاـ الباحثاف بعرض محاور المقياس عمى الخبراء وذلؾ لبياف مدػ صالحية المحاور لقياس 
سي في التربية والتربية الظاهرة قيد الدراسة الحالية  عمى مجموعة مف الخبراء في عمـ النفس والقياس النف

 %.ٓٓٔوتـ االتفاؽ بنسبة  )*(( خبيرًا ٖٔالرياضية البالغ عددهـ)

                                         
 أسماء الخبراء 
 .ا. د ناظـ شاكر الوتار _ عمـ النفس الرياضي  _ جامعة الموصل ,كمية التربية الرياضية 
 الرياضية. ا. د عكمة سميماف الحورؼ _ عمـ النفس الرياضي _ جامعة الموصل _كمية التربية االساسية _قسـ التربية 

 قسـ عمـ النفس -ا. د اسامة حامد دمحم  _ قياس وتقويـ _ جامعة الموصل, كمية التربية 

 قسـ عمـ النفس  -عمـ النفس الرياضي  _ جامعة الموصل ,كمية التربية - أ.د. سمير يونس محمود 
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 صدق المحكمين )الخبراء(  3-4-3-7-7-7
بعد إعداد فقرات المقياس وصياغتها بصورتها األولية وحسب الخطوات الموضحة سابقًا ، ولتقدير مدػ 

فسي فضال عف بدائل االجابة, تـ عرضها عمى مجموعة صالحية محاور, وفقرات مقياس مهارات التعامل الن
مف الخبراء والمحكميف مف ذوؼ الخبرة واالختصاص في مجاؿ عمـ النفس الرياضي وعمـ النفس التربوؼ 
والقياس والتقويـ ، لغرض إبداء رأيهـ في كل فقرة مف حيث صالحيتها في قياس مهارات التعامل النفسي 

كونها تعبر عف معنى واحد لغرض تقويمها والحكـ عمى مدػ صالحيتها ولمتأكد مف سالمة صياغتها و 
جراء التعديالت الالزمة والمناسبة )أثناء حذؼ أو إعادة صياغة عدد مف الفقرات( ، مع ذكر صالحية  واع

( إذ يعد هذا الجراء وسيمة مناسبة لمتأكد مف صدؽ االختبار )المقياس( ، إلى انه ٗ, ٖ, ٕ, ٔالبدائل )
أف نعد المقياس صادقًا بعد عرضه عمى عدد مف المختصيف والخبراء في المجاؿ الذؼ يقيسه المقياس "يمكف 

، ف ذا أقرت الخبراء أف هذا المقياس يقيس السموؾ الذؼ وضع لقياسه ، يمكف لمباحث االعتماد عمى حكـ 
نوعًا مف الصدؽ  ( "ويمكف اعتماد صدؽ المحكميف بوصفهٗٛٔ،  ٜٜٛٔالخبراء " . )الزيود وعمياف ، 

( ولبياف رأؼ الخبراء مف حيث )حذؼ أو إضافة أو إعادة صياغة( بما Fergson,1981,104الظاهرؼ" )
يتالءـ ومجتمع البحث،  فضال عف صالحية بدائل الجابة وبعد جمع استمارات المقياس تـ استخراج صدؽ 

ت المقياس، إْذ اتفق المحكموف )الخبراء( عمى المحكميف )الخبراء( في النسبة المئوية التفاؽ الخبراء حوؿ فقرا
( فقرة . وبناء" عمى آراء السادة الخبراء والمحكميف ومالحظاتهـ ٔٗصالحية فقرات مهارات التعامل النفسي )

, ٖٗ, ٖٓ, ٜٕ, ٕٚ, ٖٕ, ٕٕ, ٗٔ, ٕٔ, ٔٔ, ٗ, ٕعدلت بعض الفقرات وحذفت تسعة عشر فقرة هي )
( مف المقياس وذلؾ لحصولها عمى نسبة اتفاؽ تقترب ما بيف  ,ٚ٘, ٘٘, ٜٗ, ٚٗ, ٙٗ, ٖٗ, ٔٗ, ٖٚ
( والذيف أشاروا إلى انه "عمى الباحثيف ٖٜٛٔ%( واستنادًا إلى رأؼ )بمـو وآخروف ،  ٓٙ%الى ٓٗ)

%( فأكثر مف آراء المحكميف في هذا النوع مف الصدؽ" )بمـو وآخروف , ٘ٚالحصوؿ عمى موافقة بنسبة )
عدد الفقرات لمقياس مهارات التعامل النفسي بصورته األولية والتي سيتـ تحميمها ( وبذلؾ يكوف ٕٙٔ،ٖٜٛٔ
الحكـ عمى مدػ تمثيل المقياس لمميداف الذؼ  عف طريقوتحقق هذا النوع مف الصدؽ  ( فقرة ٔٗإحصائيًا )

ا و تحميل يقيسه ويتـ ذلؾ مف خالؿ اختيار أسئمة االختبار التي تمثل ميداف القياس تمثيال إحصائيا صحيح
الناحية التي يراد قياسها تحميال يكشف عف عناصرها المختمفة، وأقسامها الرئيسة ثـ ينفصل كل قسـ إلى 

(، وبهذا فأف المقياس الحالي قد توفر فيه ٚٔٔ, ٕٓٔٓأجزائه وتوضع أسئمة عف هذا األجزاء. )كوافحة،
لتعامل النفسي كما تـ التحقق مف تغطية الصدؽ وذلؾ لتبني الباحثاف تعريفًا لكل بعد مف أبعاد مهارات ا

 الفقرات لممجاالت السبعة المشار إليها آنفا.

                                                                                                                                   
 ة _قسـ عمـ النفس .ا. ـ. د خشماف حسف عمي _ عمـ النفس التربوؼ _ جامعة الموصل ,كمية التربية االساسي 

 .ا. ـ .د زهير يحيى دمحم عمي  _ عمـ النفس الرياضي  _ جامعة الموصل ,كمية التربية الرياضية 

 .ا. ـ .د عصاـ  دمحم عبد الرضا  _ عمـ النفس الرياضي  _ جامعة الموصل ,كمية التربية الرياضية 

 لتربية الرياضية.ا. ـ .د وليد خالد ذنوف _ قياس وتقويـ _ جامعة الموصل, كمية ا 

 .ا. ـ .د نبراس يونس دمحم   _ عمـ النفس الرياضي  _ جامعة الموصل ,كمية لمبنات . قسـ التربية الرياضية 

 .ا. ـ .د  نغـ محمود دمحم  _ عمـ النفس الرياضي  _ جامعة الموصل, كمية التربية الرياضية 

 ية التربية الرياضية.ا. ـ .د سعد باسـ جميل  _ قياس وتقويـ _ جامعة الموصل, كم 

 .ا. ـ.د ثامر محمود يونس _ عمـ النفس الرياضي _ جامعة الموصل_ كمية التربية االساسية _قسـ التربية الرياضية 

 .ـ .د رافع يونس عبدالغفور   _ عمـ النفس الرياضي  _ جامعة الموصل ,كمية التربية الرياضية 
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 الصدق البنائي 3-4-7-8
وهو عبارة عف المدػ الذؼ يمكف أف نقرر بموجبه أف المقياس يقيس بناء نظريًا محددًا أو خاصية معينة 

(Anastasi, 1976, 151)ـو أو الصدؽ التكويني، ويقصد . وكما يسمى هذا الجراء أيضا بصدؽ المفه
 به" مدػ قياس االختبار لتكويف فرض أوسمة معينة" وقد تـ الكشف 

عف صدؽ البناء المفردة )القوة التميزية لمفقرات(، ومعامل االتساؽ الداخمي لممقياس، والصدؽ العاممي إذ تعد 
 ( ٖٔ،ٕٓٓٓهذا الطرائق مؤشرات إحصائية لصدؽ البناء.)القمش وآخروف، 

 لممقياس  التجربة االستطالعية األولى 3-4-7-9
( لغرض التعرؼ عمى مدػ وضوح تعميمات ٖٕٔٓ/ٗ/ٚٔقاـ الباحثاف بالتجربة االستطالعية األولى بتاريخ )

خراجه بصورته النهائية  مقياس مهارات التعامل النفسي  بصورتها األولية، إذ ينصح قبل طباعة المقياس واع
 (٘ٛٔ، ٕٗٓٓيرة،)النبهاف، بتطبيق فقراته عمى عينة صغ

والتعميمات الخاصة به بصورته األولية  تـ تطبيق المقياس  وبعد إعداد فقرات مقياس مهارات التعامل النفسي
( العبا" مف العبي نادؼ القاسـ الرياضي اختيروا بصورة عشوائية مف عينة البناء ، ٔٔعمى عينة قوامها )

 وكانت طريقة الجابة واضحة ومفهومة .  وكاف الغرض مف إجراء التجربة االستطالعية ما يأتي  
 لالعبيف ودرجة استجابتهـ لها. مدػ وضوح الفقرات -
 الجابة عف التساؤالت واالستفسارات. -التأكد مف مدػ وضوح تعميمات المقياس .  -
 تشخيص المعوقات والسمبيات التي قد تصادؼ الباحثاف. -

 التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس )مهارات التعامل النفسي(  3-5
ات عالية الجودة لقياس السمات النفسية قياسًا دقيقًا مف خالؿ بعض يهتـ القائموف ببناء المقاييس بانتقاء فقر 

الشروط لتكويف هذا الفقرات وصياغتها والتحقق باألساليب المنطقية وأحكاـ الخبراء مف صدؽ محتوػ كل 
( فالتحميل الحصائي لمفقرات يعد أكثر أهمية مف التحميل المنطقي ألنه يتحقق ٕ٘،  ٜٜٜٔفقرة )ميخائيل ، 

مضموف الفقرة في قياس ما أعدت لقياسه مف خالؿ التحقق مف بعض المؤشرات القياسية لمفقرة كقدرتها  مف
عمى التمييز بيف المجيبيف ولتحديد حجـ العينة المناسبة لتحميل الفقرات ، قاـ الباحثاف بمراجعة األدبيات 

تضبط الحد األدنى لعينة تمييز الخاصة بهذا الموضوع ولوحع بأنه ال يوجد قانوف مطمق أو قاعدة عامة 
الفقرات ، الف هناؾ عددًا مف اآلراء ، إذ يرػ البعض أف حجـ المجتمع هو الذؼ يحدد حجـ العينة في حيف 
يرػ البعض األخر أف الجراء المستخدـ في التحميل هو الذؼ يحدد حجـ العينة ، اذ اف العدد المناسب 

المقياس ( وقد قاـ الباحثاف بالتحقق مف قدرة الفقرة عمى التمييز عدد فقرات  x ٘ألفراد العينة كحد ادنى )
 باستخداـ التحميل الحصائي وعمى وفق األساليب اآلتية   

 ايجاد القوة التميزية لمفقرات 3-5-3
حساب القوة التمييزية لمفقرات، إذ تشير القوة التمييزية إلى القدرة عمى ، تتضمف الخصائص السايكومترية

أو التمييز بيف األفراد الذيف يحصموف عمى درجات عالية واألفراد الذيف يحصموف عمى درجات التفريق 
( حيث أف مف مواصفات المقياس الجيد هو ٜٕٔ، ٕٓٓٓمنخفضة في المقياس نفسه، )القمش وآخروف، 

وف عمى درجات إجراء عممية التحميل الحصائي لفقراته لمعرفة قدرة الفقرات لمتمييز بيف األفراد الذيف يحصم
عالية ، والذيف يحصموف عمى درجات منخفضة في المقياس نفسه أؼ استخراج القوة التمييزية لمفقرات. 

(. وقد قاـ الباحثاف ب يجاد القوة التميزية لمفقرات عف طريق أسموب المجموعات ٕ٘ٔ،  ٜ٘ٛٔ)درواف ، 
 ذلؾ يبيف (ٖالجدوؿ )و المتطرفة وعالقة درجة الفقرة بالمجموع الكمي 
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 (3)رقم الجدول 

 يبين قيم )ت( المحسوبة لفقرات المقياس باستخدام المجموعات المتطرفة

 رقم الفقرة
قيمة )ت(  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 +ع س   +ع س   المحسوبة

1  ٖ.ٖٜ ٚ٘٘. ٕ.ٜٙ ٜٕٛ. ٗ.ٗ٘ 

2  ٕ.ٖٚ ٔ.ٖٔٓ ٕ.ٕٖ ٔ.ٕٓٙ ٕ.ٗٛ 

3  ٖ.ٕٖ ٜٖٗ. ٕ.٘٘ ٜٖٕ. ٖ.ٛٗ 

4  ٖ.٘ٛ ٙ٘ٗ. ٖ.ٖٚ ٜٓ٘. 3.43 

5  ٖ.ٖٜ ٛٓٔ. ٕ.ٜٙ ٜٖٛ. ٕ.ٙٚ 

6  ٖ.ٕٛ ٚ٘٘. ٕ.ٔٗ ٔ.ٕٕٓ ٘.ٔٗ 

7  ٖ.ٗٔ ٖٖٚ. ٕ.ٚ٘ ٜ٘٘. ٗ.ٓٓ 

8  ٖ.ٗٗ ٙ٘ٛ. ٕ.ٜٙ ٕٛٚ. ٘.ٖٔ 

9  ٖ.ٗٙ ٚٛ٘. ٕ.ٗٗ ٔ.ٓٓٚ ٘.ٜٙ 

11  ٖ.ٗٔ ٛٗٛ. ٖ.ٔٗ ٕٛٛ. ٘.ٖ٘ 

11  ٖ.ٖ٘ ٕٛٛ. ٕ.ٚٙ ٜٖٗ. ٖ.ٖٗ 

12  ٖ.ٕٖ ٛٓٛ. ٕ.ٖ٘ ٜٙٔ. ٘.ٕٔ 

13  ٖ.ٕ٘ ٜٕٚ. ٕ.ٙٗ ٔ.ٜٓٙ ٖ.ٗٔ 

14  ٖ.ٖٓ ٖٚٙ. ٕ.ٗٛ ٖٛٔ. 3.63 

15  ٖ.ٕٙ ٙٗٛ. ٕ.ٙٚ ٔ.ٕٓٛ ٘.ٕٛ 

16  ٖ.ٖ٘ ٜٚٙ. ٕ.٘٘ ٜٚٓ. ٗ.ٜٚ 

17  ٖ.ٖ٘ ٕٚٔ. ٕ.٘ٓ ٜٛٗ. ٙ.ٚٚ 
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 رقم الفقرة
قيمة )ت(  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 +ع س   +ع س   المحسوبة

18  ٖ.ٚٙ ٗٙٙ. ٕ.ٕٛ ٜٖٙ. ٙ.ٚٚ 

19  ٖ.٘ٓ ٖٚٛ. ٕ.ٖٚ ٜٗ٘. ٚ.ٓٔ 

21  ٖ.ٗٗ ٓ.ٚٛٗ ٕ.ٕٔ ٕٖٔ .ٔ ٙ.ٕٚ 

21  ٖ.ٖٜ ٚ٘٘. ٕ.ٕٗ ٕٛٛ. ٙ.ٖٗ 

22  ٖ.ٗٗ ٖٚٙ. ٕ.٘ٚ ٜٔٔ. ٘.٘ٛ 

23  ٖ.ٖٚ ٘ٛٚ. ٕ.ٕٗ ٜٛٛ. ٛ.ٗٛ 

24  ٖ.ٖٚ ٗٛ٘. ٖ.ٔٙ ٜٛٙ. ٗ.ٕٜ 

25  ٖ.ٕٙ ٕٚٓ. ٕ.ٙٚ ٔ.ٓٔٓ ٘.ٚ٘ 

26  ٖ.ٗٛ ٙٛٚ. ٕ.ٚٙ ٔ.ٕٓٙ ٗ.ٖٕ 

27  ٖ.ٖٚ ٗٛ٘. ٖ.ٕ٘ ٜٜٔ. ٖ.ٗٙ 

28  ٖ.ٜٙ ٖٗٙ. ٕ.ٚٙ ٜٛٗ. ٙ.ٜٛ 

29  ٖ.٘ٛ ٙ٘ٗ. ٕ.ٛٚ ٜٖٓ. ٗ.ٜٔ 

31  ٖ.ٚٔ ٕ٘ٙ. ٕ.ٜٛ ٜٓٗ. ٘.ٔٗ 

31  ٖ.٘ٚ ٙ٘ٙ. ٕ.ٛٚ ٜٔ٘. ٗ.ٕٙ 

32  ٖ.ٗٔ ٙ٘ٗ. ٕ.٘٘ ٜٖٕ. ٘.ٖٙ 

33  ٖ.٘ٓ ٖٚٔ. ٕ.ٛٓ ٛٙٔ. ٗ.ٙ٘ 

34  ٖ.ٙٗ ٖ٘٘ . ٕ.ٕٙ ٛٙٗ. ٚ.ٗٔ 

35  ٖ.ٙٚ ٘ٚ٘. ٕ.ٚٛ ٜٓٛ. ٙ.ٕٔ 

36  ٖ.٘٘ ٜ٘ٙ. ٕ.ٖ٘ ٜٕ٘. ٙ.ٛٙ 
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 رقم الفقرة
قيمة )ت(  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 +ع س   +ع س   المحسوبة

37  ٖ.ٕٗ ٜٚ٘. ٕ.٘ٚ ٜٚ٘. ٘.ٜٚ 

38  ٖ.٘٘ ٚٔٔ. ٕ.ٕٙ ٖٛٗ. ٙ.ٕٜ 

39  ٖ.ٕٔ ٜٓٛ. ٕ.٘ٓ ٕٛ٘. ٗ.ٕٛ 

41  ٖ.ٔٙ ٚ٘ٚ. ٕ.ٖٚ ٔ.ٓٓٔ ٗ.ٛٙ 

41  ٖ.ٙٗ ٙٔ٘. ٕ.ٖٛ ٜٜٗ. ٘.ٖٔ 

 ( 3.98( وقيمة ت الجدولية =) 330امام درجة حرية ) 0,05معنوي عند نسبة خطأ > 
(  وبعد ايجاد القوة التمييزية لجميع لفقرات وجد بانه هنالؾ فقرتاف غير ٖيستدؿ الباحثاف مف الجدوؿ )

 ( .ٗٔ, ٗمميزتاف مف المجموع الكمي لفقرات المقياس والفقرات التي تـ استبعادهما )
  معامل االتساق الداخمي 3-5-3

يعد أسموب االتساؽ الداخمي أسموبًا آخر في استخراج القوة التمييزية لمفقرات, إْذ يشير االتساؽ الداخمي إلى 
مدػ تجانس الفقرات في قياسها لمصفة ويتـ ذلؾ باستخداـ معامل االرتباط بيف الفقرة والمجموع الكمي 

تخدـ  الباحثاف معامل ارتباط بيرسوف الستخراج العالقة االرتباطية  (.وقد اسٖٙٔ، ٕٔٓٓلالختبار.)فرحات، 
بيف درجات الفقرات الكمية لجميع أفراد العينة مع الدرجة الكمية وأف هذا األسموب يبيف مدػ تجانس الفقرات 

عدة في قياسها لمصفة المراد قياسها، و كثير مف الدراسات و البحوث استعممت هذا األسموب، ألنه يمتاز ب
 مميزات 

 . يوفر لنا مقياسًا متجانسًا في فقراته بحيث تقيس كل فقرة البعد السموكي نفسه الذؼ يقيسه المقياس ككل.ٔ
 . القوة التمييزية لمفقرة تكوف مشابهة لقوة المقياس التمييزية.ٕ
 (.ٔٓٔ، ٜٜٓٔ. القدرة عمى إبراز الترابط بيف فقرات المقياس. )كاظـ، ٖ

الداخمي لالختبار أو معامل تجانسه إلى الحصوؿ عمى تقدير لصدقه التكويني )باهي ،  يؤدؼ فحص االتساؽ
( ويمكف إيجادا عف طريق إيجاد العالقة بيف فقرات االختبار     ) المقياس ( والدرجة الكمية ٖ٘، ٜٜٜٔ

درجة الفرد (. وبذلؾ استخدمت ٖٗ، ٜٔٛٔلمفرد التي تعتبر معيارًا لصدؽ االختبار.) الزوبعي وآخروف ، 
الكمية عف مقياس مهارات التعامل النفسي  بوصفها محكًا داخميًا لعدـ توفر محؾ خارجي ، وتعد درجة 
المفحوص الكمية عمى المقياس أفضل محؾ داخمي. فقد تـ توزيع المقياس بصورته األولية عمى عينة التحميل 

تساؽ الداخمي بيف فقرات المقياس والدرجة (العبًا، وذلؾ باستخراج معامل االٕٚٓالحصائي البالغ عددهـ)
 الكمية لممقياس ، باستخراج معامل االرتباط البسيط )بيرسوف( . 
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 (4) رقم الجدول
 يبين معامل االرتباط بين فقرات مقياس مهارات التعامل النفسي والدرجة الكمية لممقياس 

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  الفقرة رقم
 االرتباط

3 435,. 35 530,. 79 475,. 

7 377,. 36 403,. 30 467,. 

3 377,. 37 437,. 33 369,. 

4  38 533,. 37 444,. 

5 783,. 39 369,. 33 358,. 

6 335,. 70 370,. 34 507,. 

7 747,. 73 537,. 35 573,. 

8 375,. 77 433,. 36 458,. 

9 364,. 73 568,. 37 487,. 

30 783,. 74 333,. 38 573,. 

33 339,. 75 440,. 39 788,. 

37 438,. 76 779,. 40 330,. 

33 763,. 77 378,. 43 377,. 

34  78 498,.   

 
 ( 031300( = )0002) ≥( وأمام مستوى معنوية 202قيمة )ر( اجلدولية عند درجة حرية )

ر متسقة مع درجة الفرد الكمية وبذلؾ فقد تـ استبعادهـ مف ( انه هنالؾ اربع فقرات غيٗتبيف مف الجدوؿ ) 
 ( .ٔٗ, ٕٗ, ٙ, ٕالمقياس والفقرات هي )
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عادة االختبار  6 -3  ثبات المقياس بطريقة االختبار وا 
تعد هذا الطريقة مف أسهل طرائق احتساب الثبات لالختبار، وأكثرها شيوعا في مجاؿ البحث العممي في  

رياضية، ولمتحقق مف استقرار درجات االختبار يطبق االختبار عمى عينة ممثمة مف األفراد ثـ كمية التربية ال
يعاد تطبيقه بعد مدة زمنية معينة، ويمكف بعدئذ إيجاد معامل الثبات بيف درجات األفراد في االختبار نفسه 

المقياس عمى عينة ( لمتأكد مف الثبات قاـ الباحثاف بتطبيق ٜٗ -ٖٜ,  ٕٙٓٓفي التطبيقيف )عالـ، 
(، وأعيد تطبيق المقياس عميهـ بعد مرور أسبوعيف وبتاريخ ٖٕٔٓ/٘/ٕٔ(العبا بتاريخ)ٖٓبمغت)

( يوما)الظاهر  ٕٓ-ٓٔ( عمى التطبيق األوؿ، إذ تقترب المدة عادة بيف التطبيقيف)ٖٕٔٓ/٘/ٕٚ)
مه في قوائـ األسماء ليتـ ( كما تـ وضع إشارات معينة لكل العب في العينة إزاء تسمسٔٗٔ, ٕٕٓٓوآخروف،

التعرؼ عميه عند أعادة االختبار.وبعد جمع االستمارات تـ معالجتها إحصائيا باستخداـ معامل االرتباط 
( ٓ,ٓٚ)± البسيط )بيرسوف( بيف التطبيق األوؿ والثاني  إذ اف هناؾ اتفاؽ عاـ عمى أف اعتبار العالقة 

( فهو ذات ٗٛ,ٓ( إذ بمغ معامل الثبات في المقياس )ٕٓٔ،ٜٜٛٔفأكثر عالقة ارتباط قوية)سمارا وآخروف،
 داللة بعالقة ارتباط قوية.

 ثبات المقياس بطريقة الفا كورنباخ  ٚ -ٖ
يعد الثبات مف الخصائص الواجب توفرها لصالحية استخداـ أؼ مقياس حيث تعتمد صحة المقياس عمى  

( .فتبيف اف ٖٗٔ، ٕٔٓٓي تمؾ النتائج)فرحات,مدػ ثبات وصدؽ نتائجه، وبدونها ال يكوف هناؾ أؼ ثقة ف
( وهو داؿ إحصائي يدؿ عمى ثبات المقياس ويقصد بالثبات " االستقرار ٕٛ.ٓمعامل الفا كرونباخ بمغ )

بمعنى لو كررت عمميات قياس الفرد الواحد لبينت درجته شيئا مف االستقرار ومعامل الثبات هو معامل 
 ( .٘،  ٜٜٜٔختبار في مرات األجراء المختمفة" )باهي ، ارتباط بيف درجات األفراد في اال

 التجربة االستطالعية الثانية  3-8 
بعد التحقق مف الخصائص السيكومترية لممقياس عمد الباحثاف إلى إجراء التجربة االستطالعية الثانية بهدؼ 

( ٔٔة عمى عينة مف )( فقر ٖ٘التعرؼ عمى الوقت المستغرؽ لإلجابة عف فقرات المقياس البالغ عددها )
العبا" مف العبي الساحة والميداف في العراؽ اختيروا بصورة عشوائية وتبيف أف الوقت المستغرؽ لإلجابة عف 

 ( دقيقة.ٕٕ-٘ٔالمقياس بمغ بيف )
 وصف المقياس 3-9

صيغته  بعد الجراءات التي قاـ بها الباحثاف في الخطوات السابقة، أصبح مقياس مهارات التعامل النفسي في
( ٘( فقرة، موزعة عمى أبعاد المقياس السبعة وهي التعامل مع المحنة ويتكوف مف )ٖ٘النهائية مكونًا مف )

( فقرات الثقة ٘( فقرات والقدرة عمى التركيز يتكوف مف )٘فقرات، وقابمية التدريب الرياضي ويتكوف مف )
فقرات , القدرة عمى مواجهة الضغوط  ( ٘( فقرات التحضير الذهني ويتكوف مف )٘بالنفس وتتكوف مف )

( فقرات, وقد حددت أماـ كل فقرة البدائل ٘( فقرات , والتحرر مف القمق ويتكوف أيضا مف )٘ويتكوف مف )
( عبارة ايجابية ٖٔ( ,  ) ابدا , احيانا , غالبا , دائما (. وقد شمل المقياس عمى )ٗ,  ٖ,  ٕ, ٔالتالية )
( عمى التوالي بالنسبة ٔ,ٕ,ٖ,ٗ%( وقد أعطيت الدرجات )٘,ٔٔبية وبنسبة)( عبارة سمٗ%( و)٘,ٛٛبنسبة )

, ٙٔ, ٓٔ, ٗ( لمفقرات السمبية عمما اف ارقاـ الفقرات السمبية هي )ٗ,ٖ,ٕ,ٔلمفقرات اليجابية والدرجات )
 (.ٕ( وبهذا أصبح المقياس بصيغته النهائية جاهزا لمتطبيق عمى عينة الدراسة )ينظر الممحق ٖٓ
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 ( 5)رقم لجدول ا
 محاور مهارات التعامل النفسي موضحا أمامها أرقام الفقرات لكل محور

 أرقاـ الفقرات في مقياس مهارات التعامل النفسي المحاور في المقياس ت
 ٕٛ,  ٕٕ,  ٚٔ,  ٘,  ٔ التعامل مع المحنة ٔ
 ٜٕ,  ٖٕ,  ٛٔ,  ٔٔ,  ٙ قابمية التدريب الرياضي ٕ
 ٖٗ,  ٖٓ,  ٜٔ,  ٕٔ, ٕ القدرة عمى التركيز ٖ
 ٖٔ,  ٕٙ,  ٕٗ,  ٖٔ,  ٚ الثقة بالنفس ٗ
 ٕٖ,  ٕ٘,  ٗٔ,  ٛ,  ٖ التحضير الذهني ٘
 ٖ٘,  ٖٖ,  ٕٓ,  ٘ٔ,  ٜ القدرة عمى مواجهة الضغوط ٙ
 ٕٚ,  ٕٔ,  ٙٔ,  ٓٔ,  ٗ التحرر مف القمق ٚ
 
 الوسائل اإلحصائية  3-30

ئل الحصائية والتي تـ حسابها باستخداـ برنامج الحاسوب تحقيقا ألغراض البحث الحالي استخدمت الوسا
 ( وهي   excel( وبرنامج )SPSS v.12-5اآللي )

االختبار  -معامل االرتباط البسيط )بيرسوف(  -النسبة المئوية . - االنحراؼ المعيارؼ  -الوسط الحسابي  -
 لمعينات المستقمة التائي 

 عرض النتائج ومناقشتها -4

 ياس مهارات التعامل النفسي لدى العبي الساحة والميدان في العراق بناء مق 4-3
تحقق هذا الهدؼ أثناء بناء المقياس الذؼ استوفى الشروط الالزمة لهذا النوع مف المقاييس النفسية وكما 
موضح بشكل تفصيمي في الباب الثالث مف هذا الدراسة، ويعد هذا المقياس أحد األدوات المهمة والمكممة 

( أف االختبارات التي يتـ بناؤها وتقنينها عمى ٜٜ٘ٔويشير )حسانيف ,  حقيق أهداؼ البحث األخرػ.لت
عينات تمثل مجتمع المستفيديف، تعد أصمح مف غيرها التي تـ بناؤها وتقنينها عمى عينات تمثل مجتمعا 

 (.ٜٜ٘ٔ,ٔٛٔآخر مهما بمغت درجة التشابه بيف المجتمعيف. )حسانيف , 
 اجات والتوصيات االستنت5-3
 االستنتاجات  5-3
اثبت مقياس مهارات التعامل النفسي لالعبي الساحة والميداف في العراؽ فاعمية عالية وذلؾ عف  ٔ-ٔ-٘

 .إلى بناءا وبمواصفات عممية دقيقة طريق التوصل 
 التوصيات : 5-7
 الميداف في العراؽ  التأكيد عمى استخداـ مقياس مهارات التعامل النفسي لالعبي الساحة و  ٔ-ٕ-٘
مراعاة نتائج البحث الحالي عند أجراء بحوث مماثمة مع ضرورة إجراء دراسات مشابهة تأخذ بعيف   ٕ-ٕ-٘

  االعتبار العاب رياضية أخرػ ولفئات عمرية مختمفة .
 المصادر

النفس  (   المدخل إلى االتجاهات الحديثة في عمـٕٗٓٓباهي، مصطفى حسيف وجاد ، سمير عبد القادر ) -1
 الرياضي ، الدار العالمية لمنشر والتوزيع ، القاهرة، مصر.

(   المعامالت العممية بيف النظرية والتطبيق )الثبات ، الصدؽ ، الموضوعية ، ٜٜٜٔباهي ، مصطفى حسف ) -2
 ، مركز الكتاب لمنشر ، القاهرة ٔالمعايير( ، ط

ية التفوؽ الرياضي، مكتبة النهضة المصػرية، (  سيكولوج ٜٜٜٔباهي، مصطفى حسيف و عبدا لظاهر , سيد )  -3
 القاهرة.
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، بنياميف وآخروف ) -4 (   تقييـ تعميـ الطالب التجميعي والتكويني ، ترجمة دمحم أميف المفتي وآخروف ، ٖٜٛٔبمـو
 دار ماكروهيل ، القاهرة.

مو المصرية ، القاهرة ، (  التقويـ والقياس في التربية وعمـ النفس، مكتبة األنجٜٜٙٔحبيب، مجدؼ عبد الكريـ ) -5
 مصر.

، دار الفكر لمطباعة ٖ(  التقويـ والقياس في التربية الرياضية، الجزء االوؿ،طٜٜ٘ٔحسانيف، دمحم صبحي ) -6
 والنشر والتوزيع، عماف.

(   أساسيات القياس والتقويـ في تدريس العمـو ، ترجمة دمحم سعيد صباغ وآخروف ، دار ٜ٘ٛٔدرواف ، رودني ) -7
 ألردف.األمل ، ا

( ، اثر برنامج إرشادؼ بأسموبيف في تنمية التوافق النفسي واالجتماعي لدػ ٕٗٓٓالدلي ، رياض حاـز فتحي ) -8
 طالب المرحمة المتوسطة ، رسالة ماجستير 

 )غير منشورة(، كمية التربية ، جامعة الموصل.
 ر الفكر العربي ،القاهرة.،داٖالتطبيقات ،ط –(  عمـ نفس الرياضة المفاهيـ ٕٓٓٓراتب، أسامة كامل )  -9

 ،دار ٔ(  نظريات االرشاد والعالج النفسي،طٜٜٛٔالزيود، نادر فهمي وعمياف هشاـ عمر ) -11

(   اتجاهػات الطمبػػة نحػو مهنػػة التػدريس ، المجمػػة ٜٚٛٔالسػامرائي ، باسػػـ نزهػت وطػػارؽ ، حميػد البمػػداوؼ ) -11
 ( .ٕ(، العدد )ٚالعربية لمبحوث التربوية ، المجمد )

(   أثر برنامج إرشادؼ نفسي لتخفيف قمق الرياضييف قبل بدء المباريات ، ٕٔٓٓسميماف عباس ) سميماف، -12
 رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية )ابف رشد( ، جامعة بغداد .

، مكتبة دار الفكر لمثقافة والنشر ٕ(   مبادغ القياس والتقويـ في التربية ، طٜٜٛٔسمارة ، عزيز وآخروف ) -13
 زيع ، عماف.والتو 

(, االعداد النفسي وعالقتػه بحالػة القمػق اثنػاء المنافسػات لػدػ الرياضػييف ٕٓٔٓالصوفي, بكيل حسيف ناصر) -14
في ميداف العاب القػوػ بالجمهوريػة اليمنيػة, دراسػة ممحػورة حػوؿ رياضػيي النخبػة) فئػة اكػابر ( , جامعػة المسػيمة, 

 الجمهورية اليمنية.

( أثر التدريب العقمي والبدني المهارؼ في دقة وسرعة االستجابة الحركية  ٕٕٓٓالطائي, مازف هادؼ كزار )  -15
 لالعبي الريشة الطائرة, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية الرياضية , جامعة بابل .   

 (  عمـ نفس التدريب والمنافسات الرياضية، دار الفكر العربي، القاهرة. ٕٕٓٓعالوؼ , دمحم حسف ) -16

 ( مدخل الى عمـ النفس، مركز الكتاب لمنشر، القاهرة، مصر.ٜٜٛٔدمحم حسف ) عاّلوؼ، -17

(  سيكولوجية المنافسات الرياضية ,سمسمة المناهج الرياضية , المجمس ٜٜٗٔعناف , محمود عبد الفتاح ) -18
 األعمى لمشباب والرياضة , جامعة حمواف.

الجتماعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (   دراسات في عمـ النفس اٜٗٚٔعيسوؼ ، عبد الرحمف دمحم ) -19
 مصر .

(  " قمق المنافسة الرياضية وعالقته بعدد مف المتغيرات الوظيفية لدػ  ٕٓٓٓالغريرؼ ، مؤيد عبد الرزاؽ )  -21
 العبي كرة السمة " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الموصل .

 ، االنجمو المصرية، القاهرة.ٖس النفسي،ط(  القياٜٜٚٔفرج، صفوت ) -21

،القاهرة ، دار الفكر ٔ(   طرؽ تقنيف االختبارات والقياس في التربية الرياضية ،طٕٔٓٓفرحات, ليمى السيد) -22
 العربي،.

، دار الفكر لمطباعة والنشر ٔ(  القياس والتقويـ في التربية الخاصة، طٕٓٓٓالقمش، مصطفى وآخروف ) -23
 ألردف.والتوزيع، عماف، ا

(  تطوير مقياس الثقة بالنفس , المجمة العربية لمتربية , المنظمة العربية ٜٜٙٔقواسمة, احمد والفرح , عدناف ) -24
 .ٕالعدد  ٙٔلمتربية والثقافة والعمـو , المجمد 
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(  بناء مقياس مقنف لمفهـو الذات لدػ طمبة المرحمة االعدادية، رسالة ماجستير غير ٜٜٓٔكاظـ، عمي مهدؼ ) -25
 نشورة كمية التربية، جامعة بغداد.م

(  بناء مقياس لالنتماء الوطني لمشباب الجامعي وتطبيقاته عمى عينة مف طمبة ٜٜٗٔالكبيسي، كامل ثامر ) -26
 جامعة بغداد، كمية التربية، جامعة بغداد.

ار الفكر ( موسوعة عمـ النفس التأهيمي ,الطبعة االولى ,دٕٙٓٓكفافي , عالء الديف ,وعالء الديف جهاد ) -27
 العربي ,المجمد الثالث , القاهرة .

، دار ٖ(  القياس والتقويـ وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة، طٕٓٔٓكوافحة، تيسير مفمح ) -28
 المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف األردف.

لرياضي، مركز الكتاب (   سيكولوجية مواجهة الضغوط في المجاؿ إ٘ٓٓدمحم، عبد العزيز عبد المجيد )  -29
 لمنشر، القاهرة .

(   خصائص االنتباا وعالقتها بمستوػ كرة السمة , رسالة ماجستير غير منشورة , ٜ٘ٚٔدمحم , لطيف دمحم ) -31
 جامعو حمواف , مصر 

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ٕ(  القياس والتقويـ في التربية وعمـ النفس، طٕٕٓٓممحـ، سامي دمحم ) -31
 ردف..عماف، األ

، منشورات جامعة دمشق ، ٔ(   القياس والتقويـ في التربية الحديثة ، جٜٜٜٔميخائيل ، امطانيوس ) -32
 دمشق .

، دار الشػروؽ لمنشػر والتوزيػع، عمػاف، ٔ(  أساسيات القيػاس فػي العمػـو السػموكية، طٕٗٓٓالنبهاف، موسى ) -33
 األردف.

واجهػة احػداث الحيػاة , د ط , جامعػة عػيف هشػاـ , ( , اسػاليب مٖٜٜٔالنياؿ, ابػراهيـ هشػاـ ومايسػة احمػد, ) -34
 مصر.
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 ( 3) رقم الممحق
     

 ارباء لبيان مدى لحاحية الفقرا  منوذج استبيان مغلق آلراء السادة اخل
 احملرتم……………………………………………االستاذ الفاضل

)توجهههمل اة مهههة وتوجههمل اال  وعحاقتهههمل ا هههارا  التعامههل النفسههه  لحاعههه  السهههاحة يقوو ا باحث وووا  اووربس باملربوووو  ب  ووو    
 واةيدان(0

( ٍجياالخ 7اُ ذيٌ ذذ ٝي  طيثؼح ىغزع تْاء ٍقٞاص ٍٖاراخ اىرؼاٍو اىْفظٜ اىرٜ ذ٘اجٔ الػثيٜ اىظيادح ٗاىَٞي 
اىرؼاٍو ٍغ اىَذْح, قاتيٞيح اىري رٝة, اىرزمٞيش , اى قيح تياىْفض ٗاى انؼٞيح ّذي٘ االّجياس, اػي اا اىٖي   ٗاىرذؼيٞز 
اىذْٕٜ, اى٘ط٘ه ىيقَح ذذد اىؼغؾ, ٗاىرذزر ٍِ اىقيق. ّٗظزاً ىَا ذرَرؼُ٘ تٔ ٍِ خثزج ٗاراٝح ػيَٞح ّزنق 

يٚ د ٙ ٗاىرٜ ذٌ اىذظ٘ه ػيٖٞا ٍِ اىَظاار اىؼيَٞح ٗاى راطياخ اىظياتقح ىنٌ ؽٞا اىفقزاخ ذذد مو ٍذ٘ر ػ
 ، ىذا ٝزجٚ ذ ِٗٝ ٍالدظاذنٌ ػَا ٝأذٜ:

 ٍ ٙ ٍالءٍح اىفقزج ىيَذ٘ر اىذٛ ٗػؼد ٍِ اجئ . .ٔ

 ( اٍاً مو نقزج ٗذذد اىث ٝو اىٜ ذزآ ٍْاطثا  ذظيخ ،ال ذظيخ، ذظيخ تؼ  اىرؼ ٝو(.ٗػغ ػالٍح   .ٕ

 طثا ٍِ ذؼ ٝالخ ػيٚ اىفقزج ٍثاشزج.اجزاء ٍا ذزّٗٔ ٍْا .ٖ

 اػانح ٍا ذزّٗٔ ٍْاطثا ٍِ اىفقزاخ ىنو ٍذ٘ر نٜ داىح ػ ً ذمزٕا . .ٗ

= 3= ادٞاّا , 2= ات آ , 1ؽزٝقح ادرظاب ارجح االجاتح ػيٚ اىفقزاخ ٝنُ٘ ٗنق ٍقٞاص رتاػٜ اىر رٝج .   .٘
باتعمليل بو بإلضثف  بو  ذف تروهنث  أعاله  ن  يا = اابَا (.أٝح ٍالدظح أخزٙ نَٞا ٝخض اىَجاالخ4غاىثا , 

  نثوح   ع ذكر باسحب راثس"

 شاكرين تعاونكم معنا

 
 
 
 
 

 االسم :
 اللقب العلم :                                                

 االختصاص:
 التاريخ:                                                        

 التوقيع:
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 تصلح  الفقرا                                        
ال 

 تصلح 

تصلح 
بعد 

 التعديل 

    المحىر االول: التعامل مع المحنة 

1  
    اّا اطرطٞغ ٗتنو طٖ٘ىح االدرفاظ تإٝجاتٞرٜ ٗاُ امُ٘ ٍرذَظا ٍِ ت اٝح اىَْانظح درٚ ّٖاٝرٖا.

2  
    ٕٗذا ٍا ٝظاػ ّٜ ألااء نؼاىٞرٜ. ػْ ٍا ذظٞز االٍ٘ر تاالذجآ اىظيثٜ اىؼنظٜ( اداٗه اُ اتقٚ ٕاابا

3  
    ى ٛ اىق رج ػيٚ اُ اجؼو جظَٜ ٝزذخٜ تظزػح ٗاطرطٞغ اُ إ ئ ّفظٜ ػْ ٍا اشؼز تاّْٜ ٍرشْج.

4  
اٍريل اىْؼج االّفؼاىٜ ٗاطرطٞغ اىظٞطزج ػيٚ ٍشاػزٛ تغغ اىْظز ػِ دجٌ االشٞاء اىرٜ ذذ ز ىٜ اثْاء 

 اىَْانظح.
   

5  
     ٍا ال ذنُ٘ اىْرٞجح ٍِ طاىذٜ نإّْٜ ال انق  االٍو.قزب ّٖاٝح اىَْانظح ػْ

6  
    اذَرغ تزٗح رٝاػٞح ػاىٞح ػْ ٍا اشرزك نٜ اىَْانظح.

7  
اذا د ز ٍْٜ تؼغ االخطاء نٜ ت اٝح اىَْانظح ناُ ذىل ٝظاػ ّٜ ػيٚ تذه اىَشٝ  ٍِ اىجٖ  ىرؼ٘ٝغ ٕذٓ 

 االخطاء اثْاء اىَْانظح.
   

8  
    امُ٘ ٕاابا.قثو اُ اشرزك نٜ اىَْانظح 

9  
    اّا اابَا اّظز اىٚ اىجاّة االٝجاتٜ نٜ اىَْانظاخ اىزٝاػٞح.

    المحىر الثاني: قابلية التذريب 

11  
    اشؼز تاىغؼة ػْ ٍا ٝظذخ ىٜ اىَ رب خطأ قَد تٔ ٗذىل ألّٜ اذخذ االٍ٘ر تظ٘رج شخظٞح.

11  
    تاىَظاػ ج ٍِ قثئ.اشؼز تاالّشػاج ٗاىغؼة ػْ ٍا ْٝرق ّٜ اىَ رب ام ز ٍِ شؼ٘رٛ 

12  
ال أشؼز تاالّشػاج ػْ ٍا ْٝرق ّٜ اىَ رب اٗ ٝ٘تخْٜ ػْ ٍا اقً٘ تخطأ ٍؼِٞ ٗاقً٘ ػيٚ اىف٘ر ذظذٞخ 

 اىخطأ.
   

13  
اؽ٘ر ٍٖارذٜ ٗاػغ اابَا اىذي٘ه ىيَشامو اىرٜ ذ٘اجْٖٜ نٜ اااء نؼاىٞرٜ ٍِ خاله االطرَاع اىٚ ّظابخ 

 اىَ رب.
   

14  

ٜ اخز ىذظح قثو ت ء اىَْانظح ترغٞٞز خطح ااابٜ ىيفؼاىٞح نإّْٜ اج  طٖ٘ىح نٜ ذْفٞذ ػْ ٍا ْٝظذْٜ اىَ رب ن

 ّظابذٔ اثْاء اىَْانظح.
   

15  
    اىالػة اىْاجخ ٕ٘ اىالػة اىذٛ ال ٝطٞغ اال اٗاٍز ٍ رتٔ نقؾ.

16  
    اىٞرٜ.اىَؼار  ٗاىَؼيٍ٘اخ اىْظزٝح اىَنرظثح ٍِ اىزٝاػح ىٖا إَٞح مثزٙ نٜ ذذظِٞ ٍظر٘ٙ ااابٜ ىفؼ

17  
    ى ٛ اىق رج ػيٚ االااء اىْاجخ تؼ  اىقٞاً تأااء ٍذاٗىح ناشيح.

    المحىر الثالث: التزكيز 

18  
    ػْ ٍا اؤاٛ نؼاىٞرٜ ارمش اّرثإٜ ٗإرَاٍٜ د٘ه نؼاىٞرٜ ٗاتؼ  ػِ ٍا ٝشرد اننارٛ.
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19  
    ٜء ٍؼِٞ.اطرطٞغ ٍِٗ اىظٖو اُ اتؼ  االننار اىرٜ ذشررْٜ ػْ ٍا اشإ  اٗ اطرَغ ىش

21  
    ػْ ٍا ذذ ز ظزٗ  غٞز ٍر٘قؼح اذؼاٍو تشنو جٞ  اثْاء ااابٜ ىفؼاىٞرٜ.

21  
    اطرطٞغ تنو طٖ٘ىح اُ اٗجٔ اّرثإٜ ٗذزمٞشٛ ػيٚ اااء نؼاىٞرٜ ٗػيٚ االشخاص ٍِ د٘ىٜ.

22  
ٗارمش اّرثإٜ ق  امُ٘ ػظثٞا ٍٗر٘ذزا قثو ت ء اىَْانظح ٗىنِ ػْ ٍا ذث أ اىَْانظح نإّْٜ اّظٚ داىرٜ تظزػح 

 نٜ اىَْانظح.
   

23  
    اطرطٞغ تنو طٖ٘ىح االدرفاظ ترزمٞش اّرثإٜ ٍِ ت اٝح اىَْانظح درٚ ّٖاٝرٖا.

24  
    ى ٛ اىق رج ػيٚ اىرزمٞش تظ٘رج جٞ ج ىنٜ ادقق اىْجاح نٜ اااء نؼاىٞرٜ.

25  
    اػاّٜ ٍِ طؼ٘تاخ  نٜ ذزمٞش اّرثإٜ نٜ االٗقاخ اىذزجح ٍِ اىَْانظح.

26  
ٝقا  اىَْانظح ىفرزج ٍِ اى٘قد ألٛ طثة ٍِ االطثاب نإّْٜ اػاّٜ ٍِ طؼ٘تح ذزمٞش اّرثإٜ ٍزج ػْ  ا

 اخزٙ ػيٚ ٍا ٝذ ز خاله اىَْانظح.
   

    المحىر الزابع: الثقة بالنفش 

27  
    اطرطٞغ اُ ادظو ػيٚ قَح اىَ٘إة ٗاىَٖاراخ اىرٜ اٍرينٖا اثْاء اىَْانظح ٗاثْاء داجرٜ اىٖٞا.

28  
    تاىظؼااج ٗذشااا ثقرٜ نٜ ّفظٜ ػْ ٍا اؤاٛ نؼاىٞرٜ تظ٘رج جٞ ج.اشؼز 

29  
    % ٍِ ق رذٜ ػيٚ االااء ٗاىيؼة ٗاٍارص تظ٘رج ج ٝح.111اق ً نٜ ااابٜ 

31  
    اطرطٞغ اُ اداٗه تج ٝح ام ز نٜ اىَْانظح اىقااٍح ػْ ٍا انشو نٜ ذذقٞق إ انٜ.

31  
    ِ ّفظٜ ٗىنِ ػْ ٍا ذث ا اىَْانظح ناُ ثقرٜ ذشااا.قثو اىَْانظح اىٖاٍح اشؼز تاّْٜ غٞز ٗاثق ٍ

32  
    اٍريل اىق رج ػيٚ ٍذاٗىح اىْجاح نٜ اىَْانظح ٗى٘ ماُ اىَْانض اق٘ٙ ٍْٜ.

33  
    اٍريل اىق رج ػيٚ اُ امُ٘ قاارا ػيٚ اىَْانظح.

34  
    اّا اابَا اّظز اىٚ اىجاّة االٝجاتٜ نٜ اىَْانظاخ اىزٝاػٞح.

35  
    ّفظٜ تاىْظثح ىق رذٜ اىزٝاػٞح.اّا ٗاثق ج ا ٍِ 

    المحىر الخامش: التحضيز الذهني 

36  
    اػغ ىٜ ج ٗه ٍِ االٕ ا  ىي٘ط٘ه اىٚ انؼو اىْرابج ٍِ خاله اىرَزِٝ اىٍٜٞ٘ اٗ االطث٘ػٜ.

37  
    اداٗه اُ اترنز خطؾ ج ٝ ج ىنٞفٞح اى٘ط٘ه اىٚ اىٖ   اىذٛ اطؼٚ اىٞٔ.

38  
    مو ذَزِٝ ىي٘ط٘ه اىٚ االااء اىجٞ  نٜ نؼاىٞرٜ.اّا اػغ ٕ   ٍؼِٞ ػْ ٍا اؤاٛ 

39  
    إٞا ىٜ خطح ذخ ٍْٜ نٜ نؼاىٞرٜ ٗاذقْٖا قثو اُ ذث أ اىَْانظح تفرزج ؽ٘ٝيح.

41  
    ٍِ اىٌَٖ اُ ٝنُ٘ ىٜ ٕ   اثْاء اىَْانظح.
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41  
    اذْانض تق٘ج ػْ  ٍذاٗىح اّجاس ٕ   ٍؼِٞ.

42  
    ْانظح.ى ٛ اىق رج ػيٚ ذْفٞذ خطؾ ّاجذح اثْاء اىَ

43  
    انؼو ؽزٝقح إلظٖار ق رذٜ ٕٜ ذذ ٝ  ٕ   ىٜ ٍٗذاٗىح ذذقٞقٔ نٜ اىَْانظح.

    المحىر السادس: القذرة على مىاجهة الضغىط 

44  
    ادة اابَا اىيؼة ذذد اىؼغؾ ٗنٜ ج٘ اىَْانظح ألّْٜ اننز تظ٘رج اٗػخ.

45  
    اشؼز تاالطرَراع ام ز. ػْ  سٝااج اىؼغؾ ػيٜ  اثْاء اااء نؼاىٞرٜ ٍِ خاله اىَْانظح

46  
    اردة اابَا نٜ ٍ٘اقف اىؼغؾ ٗاػرثزٕا ٕٜ ذذ ٝاخ ٍزغ٘ب نٖٞا تاىْظثح ىٜ.

47  
اثْاء ااابٜ ىفؼاىٞرٜ ٗنٜ ج٘ اىَْانظح ارذنة اىقيٞو ٍِ االخطاء الُ اىؼغؾ ٗج٘ اىَْانظح ٝظاػ ّٜ ػيٚ 

 اىرزمٞش تظ٘رج جٞ ج.
   

48  
    ااابٜ. ميَا سااخ طؼ٘تح اىَْانظح ميَا ذذظِ

49  
    اىقيق اىذٛ اشؼز تٔ قثو ت ء اىَْانظح ٝظاػ ّٜ ػيٚ االجااج نٜ اىَْانظح.

51  
    اٍريل اىق رج ػيٚ ٍذاٗىح اىْجاح نٜ اىَْانظح ٗى٘ ماُ اىَْانض اق٘ٙ ٍْٜ.

51  
    ى ٛ اىق رج ػيٚ ٍ٘اجٖح اىرذ ٛ اثْاء اىَْانظح تخظ٘ص نؼاىٞرٜ.

52  
    ٜ نٜ اىَْانظح.ال اشؼز تاٛ ػغؾ ػظثٜ قثو اشرزام

    المحىر السابع: التحزر من القلق 

53  
    اشؼز تاىقيق ػْ ٍا اقً٘ تأااء اىَٖارج  اىفؼاىٞح( ٗاننز ٍاذا ٝفنز االخزُٗ تأاابٜ.

54  
    ٝقيقْٜ مٞفٞح ااابٜ ىيفؼاىٞح ٗىذىل اػغؾ ػيٚ ّفظٜ م ٞزا.

55  
    ٜ اااء نؼاىٞرٜ.اشؼز تاىخ٘  ٗاىقيق اىؼاىٜ ٍِ ارذناب االخطاء ٍِٗ اىفشو ن

56  
    ٝرَينْٜ ٗٝظٞطز ػيٚ اننارٛ ٍاذا طٞذ ز اااء ىٜ اذا نشيد نٜ اااء نؼاىٞرٜ.

57  
    اّا ٍشغ٘ه اىثاه نٜ اىَْانظح اىقااٍح.

58  
    نٜ اىَْانظح اىذظاطح ٗاىٖاٍح ارذنة اىَشٝ  ٍِ االخطاء.

59  
    ٍظر٘ٙ ااابٜ نٜ اىَْانظاخ ٝزذفغ ْٗٝخفغ ٍِ ٍْانظح اىٚ اخزٙ.

61  
    ال اشؼز تاٛ قيق اٗ ذ٘ذز اثْاء اىَ٘اقف اىذظاطح نٜ اىَْانظح.
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 (7) رقم الممحق

 مقياس مهارات التعامل النفسي بشكمه النهائي
 عزيزؼ الالعب الفاضل...... 

بػػيف يػػديؾ مجموعػػة مػػف الفقػػرات تمثػػل شػػعورؾ نحػػو المنافسػػات الرياضػػية لػػذا يرجػػى قػػراءة كػػل فقػػرة بػػتمعف ثػػـ 
( أماـ كل فقرة وتحت البديل الذؼ تراا مناسبا لؾ عممػا بػاف النتػائج ألغػراض البحػث العممػي مة )وضع عال

 فقط .
 

 شاكرين تعاونك معنا    
 
 
 
 
 

 اسـ الالعب  
 اسـ المعبة الممارسة 

                            اسـ النادؼ  
                العمر 

 العمر التدريبي  
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 دبئمث غثاحث انب يث ببملب الفقرات 

     اّا اطرطٞغ ٗتنو طٖ٘ىح االدرفاظ تٖ ٗبٜ ٗاُ امُ٘ ٍرذَظا ٍِ ت اٝح اىَْانظح درٚ ّٖاٝرٖا. 1

     ػْ ٍا ذذ ز ظزٗ  غٞز ٍر٘قؼح اذؼاٍو تشنو جٞ  اثْاء ااابٜ ىفؼاىٞرٜ. 2

     الطث٘ػٜ.اػغ ىٜ ج ٗه ٍِ االٕ ا  ىي٘ط٘ه اىٚ انؼو اىْرابج ٍِ خاله اىرَزِٝ اىٍٜٞ٘ اٗ ا 3

     اشؼز تاىقيق قثو اُ اقً٘ تأااء اىَٖارج  اىفؼاىٞح( ٗاننز ٍاذا ٝفنز االخزُٗ تأاابٜ. 4

     ػْ ٍا ذظٞز االٍ٘ر خارج ارااذٜ اداٗه اُ اتقٚ ٕاابا ٕٗذا ٍا ٝظاػ ّٜ ألااء نؼاىٞرٜ. 5

     ٗاقً٘ ػيٚ اىف٘ر ذظذٞخ اىخطأ.اشؼز تاىؼٞق ػْ ٍا ْٝرق ّٜ اىَ رب اٗ ٝ٘تخْٜ ػْ ٍا اقً٘ تخطأ ٍؼِٞ  6

     اطرطٞغ اُ اػَو تج ٝح ام ز نٜ اىَْانظح اىقااٍح ػْ ٍا انشو نٜ ذذقٞق إ انٜ 7

     اداٗه اُ اترنز خطؾ ج ٝ ج ىنٞفٞح اى٘ط٘ه اىٚ اىٖ   اىذٛ اطؼٚ اىٞٔ. 8

     َراع ام ز.ػْ  سٝااج اىؼغؾ ػيٜ  اثْاء اااء نؼاىٞرٜ ٍِ خاله اىَْانظح اشؼز تاالطر 9

     اشؼز تاىخ٘  ٗاىقيق اىؼاىٜ ٍِ ارذناب االخطاء ٍِٗ اىفشو نٜ اااء نؼاىٞرٜ. 11

اؽ٘ر ااابٜ اىَٖارٙ ٗاػؼا اىذي٘ه ىيَشامو اىرٜ ذ٘اجْٖٜ نٜ اااء نؼاىٞرٜ ٍِ خاله االطرَاع اىٚ  11

 ّظابخ اىَ رب.

    

 ٍا ذث أ اىَْانظح نإّْٜ اّظٚ داىرٜ تظزػح ٗارمش ق  امُ٘ ػظثٞا ٍٗر٘ذزا قثو ت ء اىَْانظح ٗىنِ ػْ 12

 اّرثإٜ نٜ اىَْانظح.

    

     قثو اىَْانظح اىٖاٍح اشؼز تاّْٜ غٞز ٗاثق ٍِ ّفظٜ ٗىنِ ػْ ٍا ذث ا اىَْانظح ناُ ثقرٜ ذشااا. 13

     اّا اػغ ٕ   ٍؼِٞ ػْ ٍا اؤاٛ مو ذَزِٝ ىي٘ط٘ه اىٚ االااء اىجٞ  نٜ نؼاىٞرٜ. 14

ْاء ااابٜ ىفؼاىٞرٜ ٗنٜ ج٘ اىَْانظح ارذنة اىقيٞو ٍِ االخطاء الُ اىؼغؾ ٗج٘ اىَْانظح ٝظاػ ّٜ ػيٚ اث 15

 اىرزمٞش تظ٘رج جٞ ج.

    

     اّا ٍشغ٘ه اىثاه نٜ اىَْانظح اىقااٍح. 16

     اطرطٞغ اىظٞطزج ػيٚ ٍشاػزٛ تغغ اىْظز ػِ اىَؼ٘قاخ اىرٜ ذذ ز ىٜ اثْاء اىَْانظح. 17

     طٖ٘ىح نٜ ذْفٞذ ّظابخ اىَ رب اثْاء اىَْانظح ػيٚ اىزغٌ ٍِ ذغٞٞزٓ نٜ خطح ااابٜ.اج   18
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     اطرطٞغ تنو طٖ٘ىح االدرفاظ ترزمٞش اّرثإٜ ٍِ ت اٝح اىَْانظح درٚ ّٖاٝرٖا. 19

     اىقيق اىذٛ اشؼز تٔ قثو ت ء اىَْانظح ٝظاػ ّٜ ػيٚ االجااج نٜ اىَْانظح. 21

     اىَْانظاخ ٝزذفغ ْٗٝخفغ ٍِ ٍْانظح اىٚ اخزٙ. ٍظر٘ٙ ااابٜ نٜ 21

     اذَرغ تزٗح رٝاػٞح ػاىٞح ػْ ٍا اشرزك نٜ اىَْانظح. 22

     اىَؼار  ٗاىَؼيٍ٘اخ اىْظزٝح اىَنرظثح ٍِ اىزٝاػح ىٖا إَٞح مثزٙ نٜ ذذظِٞ ٍظر٘ٙ ااابٜ ىفؼاىٞرٜ. 23

     خ اىزٝاػٞح.اّا اابَا اّظز اىٚ اىجاّة االٝجاتٜ نٜ اىَْانظا 24

     اذْانض تق٘ج ػْ  ٍذاٗىح اّجاس ٕ   ٍؼِٞ. 25

     اٍريل اىق رج ػيٚ ٍذاٗىح اىْجاح نٜ اىَْانظح ٗى٘ ماُ اىَْانض اق٘ٙ ٍْٜ. 26

     ال اشؼز تاٛ قيق اٗ ذ٘ذز اثْاء اىَ٘اقف اىذظاطح نٜ اىَْانظح. 27

ناُ ذىل ٝظاػ ّٜ ػيٚ تذه اىَشٝ  ٍِ اىجٖ  ىرؼ٘ٝغ اذا ٍا د ز ٍْٜ تؼغ االخطاء نٜ ت اٝح اىَْانظح  28

 ٕذٓ االخطاء اثْاء اىَْانظح.

    

     ى ٛ اىق رج ػيٚ االااء اىْاجخ تؼ  اىقٞاً تأااء ٍذاٗىح ناشيح. 29

     ى ٛ اىق رج ػيٚ اىرزمٞش تظ٘رج جٞ ج ىنٜ ادقق اىْجاح نٜ اااء نؼاىٞرٜ. 31

     اابٜ.اّا ٗاثق ج ا ٍِ ّفظٜ تاىْظثح أل 31

     ى ٛ اىق رج ػيٚ ذْفٞذ خطؾ ّاجذح اثْاء اىَْانظح. 32

     ى ٛ اىق رج ػيٚ ٍ٘اجٖح اىرذ ٛ اثْاء اىَْانظح تخظ٘ص نؼاىٞرٜ. 33

ػْ  اٝقا  اىَْانظح ىفرزج ٍِ اى٘قد ألٛ طثة ٍِ االطثاب نإّْٜ اػاّٜ ٍِ طؼ٘تح ذزمٞش اّرثإٜ ٍزج  34

 نظحاخزٙ ػيٚ ٍا ٝذ ز خاله اىَْا

    

     ال اشؼز تاٛ ػغؾ ػظثٜ قثو اشرزامٜ نٜ اىَْانظح. 35


