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 امللخـص

  :هدف البحث إلى 
 التعرف على العالقة بین درجة التوتر النفسي ومستوى االنجـاز لـدى العبـي منتخبـات كلیـات جامعـة الموصـل لـبعض األلعـاب -

  .الفردیة والفرقیة 
  .من منتخبات كلیات جامعة الموصل التعرف على الفروق في درجة التوتر النفسي بین العبي بعض األلعاب الفردیة والفرقیة -
  والعبــي فــرق المــؤخرة) الفــرق األربعــة األولــى (  التعــرف علــى الفــروق فــي درجــة التــوتر النفــسي بــین العبــي فــرق المقدمــة -
  .من منتخبات كلیات جامعة الموصل لبعض األلعاب الفردیة والفرقیة  ) الفرق األربعة األخیرة ( 

متـه وطبیعـة البحـث ، واشـتمل مجتمـع البحـث علـى االرتبـاطي لمالءلوصـفي باألسـلوب المـسحي و      وقد تم اسـتخدام المـنهج ا
( العبـي فـرق كلیــات جامعـة الموصـل لــبعض األلعـاب الفردیــة والفرقیـة المـشاركین فــي بطولـة جامعـة الموصــل للموسـم الدراســي 

معــة الموصــل ، أمــا عینــة البحــث فقــد تــم كلیــة مــن كلیــات جا) ٢٠( یمثلــون  العبــاً )١٠٥٠(والبــالغ عــددهم  ) ٢٠١٠-٢٠٠٩
 مــن العبــي بعــض األلعــاب الفردیــة والفرقیــة وبنــسبة ا  العبــ) ٢٦٠(اختیارهــا بــصورة عــشوائیة مــن مجتمــع البحــث الكلــي وبواقــع 

 من كل كلیة ، وتم ا  العب) ١٣(كلیة من كلیات جامعة الموصل وبواقع ) ٢٠(من مجتمع البحث الكلي موزعین على  %) ٧,٢٤(
كأداة للبحث بعد تطبیق المعامالت العلمیة علیه، وتم اسـتخدام )  ٢٠٠٤البیاتي ،( ماد مقیاس التوتر النفسي المعد من قبل اعت

ــة  للفــروق بــین ) ت( المعیــاري، معادلــة ســبیرمان بــراون ، اختبــار فبالوســط الحــسابي، االنحــرا( المعالجــات اإلحــصائیة المتمثل
  .ومعامل ارتباط الرتب ، لثبات ، والنسبة المئویة لحساب ا) آلفا(المجموعات، ومعامل 

  :  وقد توصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتیة 
الـسباحة ، الـساحة ( الفردیـة   بعـض األلعـابلالعبـي  ومـستوى االنجـاز درجـة التـوتر النفـسي بـینسلبیة  وجود عالقة ارتباط -

  .موصل من منتخبات  كلیات جامعة ال) والمیدان ، التنس األرضي 
كرة القدم ، كرة الـسلة ، (  الفرقیة األلعابلنفسي ومستوى االنجاز لالعبي بعض ارتباط سلبیة بین درجة التوتر ا وجود عالقة -

،إذ كلمــا قلــت درجــة التــوتر النفــسي لالعبــین زاد مــستوى انجــازهم مــن منتخبــات كلیــات جامعــة الموصــل) كــرة الطــائرة 
  .وري ووصولهم إلى مراكز متقدمة في الد

 إن درجة مقبولة إلى حد ما من التوتر النفسي تعد حافزًا ودافعًا لالعبین لتحقیق أفضل مستوى لالنجاز وهـذا مـا أكدتـه الفـرق -
   .في تسلسلها في بطولة الجامعة ) فرق المقدمة(التي احتلت المراكز األربعة األولى 

 انجــاز علــى العكــس مــن العبــو لنفــسي بــدوره حــافزًا لتحقیــق أفــضل األلعــاب الفرقیــة بدرجــة مقبولــة مــن التــوتر ا یتمتــع العبــو-
  . السلبي األلعاب الفردیة والذین لدیهم درجة عالیة من التوتر النفسي
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Psychological Tension and its relation with the athletics achievement's  level for the players of 
Mosul University colleges teams for some individual and team games  

Lecturer.Dr.Thamer.M.Thannoon                       Asistant lecturer. Manhal.K.Sultan 

Abstract 
The study aimed at :    

1- having a clear idea about the relation between the psychological  tension's degree with the 
achievement's level for the players of mosul  university college's teams for some individual 
and team games .      
2-having a clear idea about the differences in degree of psychological tension between the 
player's  of some individual and teams games from mosul universities colleges teams . 
3-having a clear idea about the differences in psychological tension degrees between the first 
level team players and the last team level players from mosul universities colleges teams for 
some individual and team games . 
   The descriptive method was used  with survey and correlational style appropriate to the 
study , and the population of research included the players of mosul university colleges team 
for some individual and team games, who participated in mosul university championship  for 
the academic year ( 2009-2010) which consisted of (1050) players  represented (20) college 
from mosul university colleges , and the sample of research was selected randomly from the 
population of the research , consisting of ( 260) players from some individual and team games 
, at the rate (24,7) from the population of the research, divided on (20) colleges from mosul 
university colleges, consisting of  (13) players from each college,  the researchers used the 
psychological tension scale prepared by ( Al-byatee-2004) as a tool of the research,  after the 
application of the scientific ways on it , the following statistical :  
( arithmetic mean , standard deviation , spearman brown formula , T-test for two ndependent 
sample for the differences among the groups , percentage, and Alfa for reliability and rank 
correlation) where used .And the researchers concluded the following :  
1- There is a negative relation between the degree of  psychological tension and performance 
level for some individual games ( swimming, track and field and tennis ) .  
2- There is a negative relation between the degree of  psychological tension and performance 
level for some team games ( football , basketball, volleyball) of mosul university colleges, the 
less psychological tension of players was the more  performance level they have and the higher 
degrees in the league are obtained . 
3- An acceptable amount of psychological tension is a motive for players to a chive better 

performance level , a statement asserted by the four leading teams in the university league .  
4-Team games players have an acceptable degree of psychological tension that is used as a 
motive to a chive  better unlike individual games players who have high degree of negative 
psychological tension .    

  :عریف بالبحث  الت-١
   :  البحث وأهمیتهمقدمةال ١-١

      تزایـــد االهتمـــام بعلـــم الـــنفس الریاضـــي علـــى المـــستویین العـــالمي والعربـــي لفاعلیتـــه ودوره الكبیـــر فـــي تحقیـــق التقـــدم 
 للجوانــب واالنجـاز الریاضـي ، ویــأتي فـي أولویـات الوســائل المعینـة لنجـاح العملیــة التدریبیـة والكـادر التــدریبي لیكـون مكمـالً 

  . والوحدات التدریبیة لنجاح المدرب منهاجاألخرى التي تتطلبها ال
      والتـــوتر النفـــسي واحـــد مـــن أهـــم المظـــاهر النفـــسیة التـــي تواجـــه الالعبـــین فـــي الوقـــت الحاضـــر الملـــيء بالتعقیـــدات 

حتــاج إلــى مواجهــة وحلــول والمطالــب الكثیــرة ، وتــصادف الالعبــین فــي مواقــف المنافــسة الریاضــیة عــشرات المواقــف التــي ت
عاجلـــة وفوریـــة ســـعیًا للتفـــوق والفـــوز وخوفـــًا مـــن الهزیمـــة والفـــشل ، وان عـــدم قـــدرة الریاضـــیین علـــى مواجهـــة تلـــك المواقـــف 
والمطالب تجعلهم ال یشعرون فقـط بالـضیق وعـدم االرتیـاح بـل تـصل إلـى درجـة شـدیدة مـن االنفعـال تـشمل الریاضـي ككـل 
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 بحالـة شـدیدة مـن التـوتر والتهـیج التـي تـسیطر علـى ئـذئفـه الفـسیولوجیة الداخلیـة وتتمیـز عندوتؤثر في سـلوكه وخبرتـه ووظا
الالعبــین وتــؤثر علــى مــستوى انجــازهم نتیجــة لتبدیــد قــدراتهم البدنیــة والمهاریــة وان درجــة مقبولــة مــن التــوتر لــدى الریاضــي 

لتحقیـق األهـداف واالنجـاز الریاضـي الـذي یطمـح یمكن أن تعد حافز مهم یحفزه على األداء بجدیة وحماس خالل التنـافس 
  .إلیه

      وعلــى الــرغم مــن أن التــوتر النفــسي یعــد جــزءًا مــن حیــاة اإلنــسان ، فلــیس بالــضرورة أن تكــون ظــاهرة ســلبیة ومــن ثــم 
  ) .١٩٩٨،٣٠طه، ( یتحتم على الفرد التخلص منها 

إذ اط للقیــام بإعمالنــا وتحقیــق مــا نــصبوا إلیــه مــن أهــداف ،      فــنحن بحاجــة إلیــه بقــدر معقــول لیحــرك فینــا الدافعیــة والنــش
   )١٩١، ١٩٩٦سلیمان ،. (كلما زاد التوتر عن هذا المستوى یبدأ التأثیر السلبي أو الضار على الفرد

حالـة التـوتر النفـسي التـي تظهـر علـى العبـي بعـض األلعـاب الفردیـة  بدراسـة  الحـاليومن هنا تكمن أهمیـة البحـث        
ــة إیجــاد والتــي تعــد مــن المواضــیع المهمــة،رقیــة والف إذ أن عملیــة القیــاس مــن خــالل مــا تفــرزه مــن نتــائج تعمــل علــى محاول

لــدى )  لتــوتر واالنفعــال ، والقلــق والــضغط النفــسيا( لعــالج أو تخفیــف االنفعــاالت النفــسیة الــسلبیة مثــل أو الوســائل الحلــول
وتحقیــق األداء األفــضل ، وألهمیــة كــل ذلــك ) تعبئــة النفــسیةال (لنفــسيللتحمــل االریاضــي للوصــول بــه إلــى الطاقــة المثلــى 

لالعبــین ومــدى تــأثیر ذلــك علــى مــستوى انجــازهم  قیــاس درجــة التــوتر النفــسي القیــام بهــذه الدراســة مــن اجــل انارتــأى الباحثــ
  .ذلك سواء أكانت الفعالیة الریاضیة الممارسة فردیة أم فرقیة وهل لخصوصیة اللعبة تأثیر كبیر على 

  : مشكلة البحث٢-١
       یعد التوتر النفسي من أهم المشكالت التي تواجه معظم الالعبین وفـي فعالیـات والعـاب ریاضـیة متعـددة لمـا لـه مـن 
آثــار ســلبیة عدیــدة كتبدیــد الطاقــة البدنیــة والحرمــان مــن لحظــات االســتمتاع بممارســة النــشاط الریاضــي ، فالالعــب عنــدما 

 انـه قـد یـسبب حالـة مـن الـصراع الـداخلي وٕامكانیـة تعرضـه د یضعف من ثقته فـي نفـسه فـضًال عـن قیعتقد بأنه غیر كفء
ًا لعزوف الالعبین عن االسـتمرار بممارسـة الریاضـة ، ولمـا كـان هـدف المـدربین  یكون سببًا رئیسلإلصابة البدنیة وغالبًا ما

ة التـــي تـــساعد فـــي تحقیـــق التفـــوق واالنجـــاز والحـــد مـــن والكـــادر التـــدریبي هـــو تفعیـــل الجوانـــب والمظـــاهر النفـــسیة االیجابیـــ
 ســـوف تـــؤثر علـــى المـــستوى البـــدني  المـــذكورة آنفـــاً الجوانــب الـــسلبیة التـــي تعـــوق ذلـــك ، فـــان كـــل اآلثـــار والمظـــاهر الـــسلبیة

 البدنیــة جوانــبر الییالحــظ إن تطــو و  والنفــسي والمهــاري والخططــي لالعــب والــذي بــدوره یــنعكس علــى أداء الفریــق ككــل ،
أســالیب خاصـــة فـــي  إلـــى  النفـــسیة تحتـــاج دائمــاً الجوانــب أمــام المـــدربین إال أن شــيء لـــیس بالـــصعبوالمهاریــة والخططیـــة 
وتــوجیههم وٕارشــادهم بــشكل فــردي أو جمــاعي حــسب خــصوصیة الفعالیــة الممارســة وزرع الثقــة فــي التعامــل مــع الالعبــین 

 ونظـرا ،  أن تظهر علیهم عند المنافسة وحسب درجة أهمیتهـانفوسهم للتخلص من كل المظاهر النفسیة السلبیة التي یمكن
لمجریــات بطولـة الجامعـة المفتوحــة  ان ومتابعـقامــا بتـدریب الفـرق الریاضــیة لـبعض األلعـاب الفردیــة والفرقیـة انلكـون الباحثـ

یركــزون علــى الحظــا بــان اغلــب المــدربین التــي تقیمهــا مدیریــة النــشاط الریاضــي والفنــي فــي جامعــة الموصــل بــشكل دوري 
 أهمیــة للجوانــب النفــسیة ، أو تنقــصهم الخبــرة فــي هــذا المجــال الســیما فیمــا ناألداء البــدني والمهــاري والخططــي، وال یعیــرو 

 لبـذل الجهــد لالعبـین مـن اجــل تهیئـة نفـسیة أفــضل تـوتر النفــسي واالنفعـال والـتحكم فــي الـضغوط النفـسیةیتعلـق بموضـوع ال
ي مــن الكــوادر المختــصة والمؤســسات القائمــة علــى تفعیــل وتنــشیط الحركــة الریاضــیة مــن  لــذا ینبغــوالتفــوق فــي المنافــسات

أســاتذة ومــدربین متابعــة وقیــاس ظــاهرة التــوتر النفــسي قبــل وبعــد االشــتراك فــي المنافــسة الریاضــیة للحــد مــن اآلثــار الــسلبیة 
 ســالح ذو حــدین وذلــك بتــشجیع الدرجــة علــى الالعبــین واســتخدام األســالیب المثلــى فــي التعامــل مــع التــوتر النفــسي بوصــفه
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 لنــا درجــات التــوتر النفــسي عنــد الالعبــین بــینیالمقبولــة منــه باعتبارهــا دافــع أو حــافز مهــم لالعــب لإلبــداع إذ أن القیــاس 
  .لوضع المعالجات المناسبة لمواجهة مثل هذه المظاهر النفسیة الخطیرة 

  : شكل التساؤالت اآلتیة     ومن هنا برزت مشكلة البحث ویمكن اختصارها على 
لالعبــي بعــض األلعــاب الفردیــة ) مراكــز الفــرق ( هــل توجــد عالقــة ارتبــاط بــین درجــة التــوتر النفــسي ومــستوى االنجــاز  -

  .والفرقیة من منتخبات كلیات جامعة الموصل 
سي عنـد العبـي بعـض  هل أن درجة التوتر النفسي عند العبـي بعـض األلعـاب الفردیـة أعلـى أم اقـل مـن درجـة التوترالنفـ-

  . ذلك  ىاأللعاب الفرقیة من منتخبات كلیات جامعة الموصل وهل لطبیعة الفعالیة الریاضیة تأثیر عل
  . هل أن الدرجة العالیة من التوتر النفسي تزید من مستوى انجاز الالعبین أم العكس -
  : أهداف البحث٣-١
الموصــل  ستوى االنجــاز لــدى العبــي منتخبــات كلیــات جامعــة التعــرف علــى العالقــة بــین درجــة التــوتر النفــسي ومــ١-٣-١

  .لبعض األلعاب الفردیة والفرقیة 
 التعــرف علــى الفــروق فــي درجــة التــوتر النفــسي بــین العبــي بعــض األلعــاب الفردیــة والفرقیــة مــن منتخبــات كلیــات ٢-٣-١

  .جامعة الموصل 
والعبــي فــرق ) الفــرق األربعــة  األولــى( رق المقدمــة  التعــرف علــى الفــروق فــي درجــة التــوتر النفــسي بــین العبــي فــ٣-٣-١

  .من منتخبات كلیات جامعة الموصل لبعض األلعاب الفردیة والفرقیة  ) الفرق األربعة األخیرة( المؤخرة 
  :  فروض البحث ٤-١
لعــاب  توجـد عالقــة بــین درجـة التــوتر النفــسي ومـستوى االنجــاز لــدى العبـي منتخبــات كلیــات جامعـة الموصــل لــبعض األ-

  .الفردیة والجماعیة 
 توجد فروق ذات داللة معنویة في درجة التوتر النفسي بـین العبـي بعـض األلعـاب الفردیـة والفرقیـة مـن منتخبـات كلیـات -

  .جامعة الموصل 
 توجــد فــروق ذات داللــة معنویــة فــي درجــة التــوتر النفــسي بــین العبــي فــرق المقدمــة والعبــي فــرق المــؤخرة مــن منتخبــات -

  . جامعة الموصل كلیات
  :  مجاالت البحث٥-١
ـــــشري١-٥-١ ـــــو:  المجـــــال الب ـــــة العب ـــــبعض األلعـــــاب الفردی ـــــات جامعـــــة الموصـــــل ل ـــــات كلی ـــــسباحة( منتخب ـــــساحة ،ال ال

  ).كرة القدم ، كرة السلة ، كرة الطائرة( والجماعیة) والمیدان،التنس األرضي
 ومدیریـة النـشاط ةالتربیـة الریاضـیلخارجیـة التابعـة لكلیـة القاعات الداخلیة والمالعب الریاضـیة ا : المجال المكاني٢-٥-١

  .الریاضي في جامعة الموصل والتي أقیمت علیها مباریات بطولة الجامعة 
   . ١٠/٥/٢٠١٠ ولغایة  ٢٧/١٠/٢٠٠٩ابتداًء من : ألزماني المجال ٣-٥-١
  : تحدید المصطلحات٦-١
  : التوتر النفسي١-٦-١
ظـــاهرة غیـــر مرئیـــة ینــتج عنهـــا شـــعور بالتهدیـــد  واالضـــطراب والعـــصبیة والحـــساسیة " بأنـــه : )١٩٩٢دیرانـــي ، ( عرفـــه -

  " الزائدة تجعل الفرد غیر قادر على التكیف مع البیئة التي یعمل فیها وتنعكس على سلوكه مع اآلخرین 
   ) .٢٠١، ١٩٩٢دیراني ، (                                                                                        
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 ...................ات التوتر النفسي وعالقته مبستوى االجناز الرياضي لالعبي منتخب

 ٨٩ 
 

  "عالقة بین الفرد وبیئته یقیمها الفرد بأنها مرهقة وتتجاوز قدراته ومصادره " بأنه : )١٩٩٢الزاوي،(  عرفه -
   ) .٣٢، ١٩٩٢الزاوي ،  (                                                                                        

بأنــه عــدم التــوازن بــین إدراك مــا هــو مطلــوب عملــه مــن الفــرد وٕادراك قدرتــه علــى انجــاز هــذا : " )١٩٩٧راتــب ،( عرفــه -
)                                                           ٤٤١، ١٩٩٧راتب ، " . (العمل مع األخذ باالعتبار نتیجة هذا العمل تمثل أهمیة لذلك الفرد 

   : مستوى االنجاز٢-٦-١
هــو المــستوى الــذي یحققــه الریاضــي ویــنعكس علــى قابلیتــه المتــأثرة بنــوع الحــافز وشــدته  : "  )٢٠٠٧خلــف ، ( فــه  عر -

  ) .٢٦ ، ٢٠٠٧خلف ". ( وبالمتغیرات الشخصیة والظرفیة 
بأنــه انجــاز عمــل مــا أو إحــراز تقــدم أو تفــوق فــي مهــارة مــا فــي مجموعــة مــن : " أیــضًا  ) ٢٠٠٧خلــف ، ( كمــا عرفــه -

  ) .٢٦ ، ٢٠٠٧خلف " ( ات المعلوم
  : المشابهة والدراساتةالنظری الدراسات -٢
  :ة  النظری الدراسات١-٢
  : مفهوم التوتر النفسي١-١-٢

      یعــد مــصطلح التــوتر النفــسي مــن أكثــر المــصطلحات اســتعماًال فــي الوقــت الحاضــر إال انــه مــن أكثــر المــصطلحات 
احــد أهــم أســباب الخلــط فــي اســتعماله هــو انــه یــستعمل لإلشــارة للقــوة التــي أســيء اســتعمالها حتــى مــن قبــل المتخصــصین و 

 یــستعمل لیعنــي جهــود خــرآوأحیانــًا أخــرى یــستعمل لإلشــارة لعملیــة اخــتالل ، وفــي حــین " المــوترات " المحدثــة لالضــطراب 
  ) Chrousos and Gold,1988,71( .الفرد للتكیف وٕاعادة التوازن 
بان التوتر هو حالة خطر یتعرض لها الفرد ككـل لدرجـة یحتـاج معهـا ) Cofer and Appley(ویرى كل من كوفر وابلي 

  ) .,Schewbel and others,1990 55.( إلى تخصیص كل طاقاته لحمایة نفسه
 عـن مظـاهر الوظیفـة التـي تـدرك علـى أ     إن التوتر النفسي كمفهوم یـشیر إلـى تغیـر فـي حالـة التـوازن النفـسیة التـي تنـش

فرد أو الذات ، ویشخص التـوتر النفـسي بنـاءًا علـى االسـتجابات الفـسیولوجیة للمثیـرات البیئیـة بحیـث یمكـن أن أنها مهددة لل
  ) .٣,١٩٩٤،الشبح (یقیم كمهدد لذات الفرد 

إلى أن التوتر یحدث عندما تلح المطالب علـى الفـرد وتهـدد مـصادر التكیـف لدیـه ) " Lazarus(      كما أشار الزاروس 
 إذمن أن التوتر هـو توقـع عـدم القـدرة علـى االسـتجابة بفاعلیـة للمطلـب المـدرك  ) Megrath(  إلیه ماكراث وهذا ما ذهب

  Michail,1985,33)." (ترتبط حالة التوتر مع توقع النتائج السلبیة لالستجابة غیر المناسبة 
الفــرد قــد یــؤدي إلــى إحــداث تــوتر لدیــه ،       وان التــوتر یمكــن أن یكــون ایجابیــًا أو ســلبیًا وكــل نــشاط یمكــن أن یقــوم بــه 

وهــذا التــوتر یكــون ضــمن مــستویات مختلفــة ، وقــد یكــون التــوتر جــسمیًا أو نفــسیًا بحیــث یتطلــب التــوتر الجــسمي اســتجابة 
جسمیة وكذلك فان الظروف البیئیة الشدیدة یمكن أن تخلق توتر نفـسي كمـا فـي حالـة فقـدان شـخص أو شـيء عزیـز ، وان 

مًا من مظاهر ضبط التوتر ، ومن الناحیـة البیولوجیـة فـان الجـسم مهتعامل فیها الفرد مع توتر ما یعد مظهرًا الكیفیة التي ی
 علـى ذلـك فـان اسـتجابة الجـسم للتـوتر أمـا أن تكـون علـى  سیحاول حفـظ توازنـه الـداخلي وبنـاءً الذي یقع تحت توتر ما فانه

  ) ٨، ١٩٩٤الشبح ، .(مواجهة شكل تحمل سلبي أو هروب أو على شكل تحمل ایجابي أو 
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 ٩٠ 
 

  : أسباب التوتر النفسي ٢-١-٢
     للتوتر النفسي أسباب عدیـدة قـد تكـون إمـا أسـباب مباشـرة أو غیـر مباشـرة ، فاألسـباب المباشـرة نتیجـة لزیـادة متطلبـات 

 Charlesworth and(ضــــغوط الحیــــاة الیومیــــة ، أمــــا األســــباب غیــــر المباشــــرة فقــــد صــــنفها شــــارلوزرت وناثــــان  

Nathan,1988  ( إلى عدة أنواع منها:  
  .المثیرات االنفعالیة وتشمل المخاوف المرضیة والقلق بأنواعه . ١
  .المثیرات العائلیة وتشمل سوء التوافق الزوجي وغموض الدور والمشكالت األسریة . ٢
  .المثیرات االجتماعیة وتتعلق بالتفاعل مع الناس والقلق االجتماعي . ٣
  .ات الكیمیائیة وتتمثل في سوء استخدام العقاقیر والكحول المثیر . ٤
   )٥٤ ،١٩٩٨حداد ودحادحه،.(المثیرات الفیزیقیة كالفوضى والتلوث وغیرها. ٥

  :وفي المجال الریاضي هناك أسباب تؤدي إلى التوتر النفسي وكاالتي 
  .ما یدركه هو نحو قدراته عدم وجود توازن بین ما یدركه الریاضي لما مطلوب منه من البیئة وبین . ١
  ).لإلحداث أي أن هناك إدراكًا ایجابیًا لألحداث وهناك إدراك سلبي( كیفیة إدراك الریاضي لألحداث . ٢

  ) ٢٦٩ ، ١٩٩٧راتب ، (                                                                                           
  )٢٦٩ ،١٩٩٧راتب، ( نوعًا من التنشیط للعقل والجسمئة في شكل االستثارة التي تعدبیاستجابة الریاضي لل. ٣

،  وعادة ما یوجـه اللـوم إلـى البیئـة     من أمثلة ذلك عندما یمر الریاضي بخبرة التوتر سرعان ما یحاول اكتشاف السبب ،
ه فیقـوم بتقـدیم أحـسن أداء لـه ، بینمـا نـرى  فرصـة سـانحة لعـرض مهاراتـدهمثًال احد الریاضیین یلعب أمام جمهور كبیر فیع

ریاضـیًا أخــر یكـون خائفــًا ومرتبكــًا مـن األخطــاء أو التقــصیر بـاألداء أمــام هــذا الجمهـور فــنالحظ أن مثیــر البیئـة واحــد وهــو 
والعنـصر الثالـث للتـوتر   بـشكل سـلبي،رخـاألحضور جمهور كبیـر ولكـن قـد یـدرك ریاضـي مـا ذلـك بـشكل ایجـابي ویدركـه 

تجابة الریاضـــي للبیئـــة فـــي شـــكل اســـتثارة وهـــذا العنـــصر مـــرتبط بـــشدة الـــسلوك أي التغیـــرات الفـــسیولوجیة والنفـــسیة هـــو اســـ
                   البیئـة . ١: عناصـر أساسـیة هـي ة علـى ذلـك فـان التـوتر یتـضمن ثالثـوبنـاءً والسلوكیة التي تحدث له عندما یكون متـوترًا ، 

  )٢٧٠-٢٦٩، ١٩٩٧راتب، (االستجابات . ٣              االدراكات. ٢
  : مظاهر التوتر النفسي ٣-١-٢

  : مظاهر للتوتر النفسي هي ةأجمعت الدراسات والبحوث النفسیة أن هناك ثالث
ــسیولوجیة .١ وتتــضمن تــسارع دقــات القلــب ، ضــیق التــنفس ، تــصبب العــرق ، تقلــص وألــم فــي المعــدة ،  : المظــاهر الف

ـــشعور بالغثیان،رجفـــة فـــي  ـــف أجـــزاء الجـــسم مـــع التیـــبس فـــي ال العـــضالت،ضعف فـــي األرجـــل وٕاحـــساس بـــوخز فـــي مختل
إلـى ) ١٩٨٨جـواد ، ( ویـشیر )١٩٩٤،٢٥٥الرشـدان،(العضالت ، الشعور بعـدم االتـزان ، اضـطراب النظـر ، كثـرة التبـول،

م یعمــل علــى عكــس أن اســتمرار التــوتر یجعــل العــضالت متــشنجة ویــستمر عمــل الــدماغ المــؤدي إلــى إثــارة القلــق ، ومــن ثــ
   ) .٤٠ ، ١٩٨٨جواد ، ( النتیجة المطلوبة في حالة قلة النشاط ، ویؤدي إلى شعور دائم بالتعب 

صـداع الـرأس ، ( لمظاهر التوتر النفسي أنهـا تتمثـل فـي ) Dorthy(      ولقد جاء في قائمة الصفات التي أعدتها دورثي
تعـب وسـوء الهـضم ، زیـادة العـرق  األمعاء ، عدم الراحة للجسم ككـل ، الوألم الرقبة والظهر ، اإلسهال أو اإلمساك ، تهیج

لم الرجلین والیدین ، برودة الیدین والقدمین ، سرعة حركـات الـرجلین وعـدم انتظـام التـنفس ، فقـدان الـشهیة ، اإلفـراط فـي ، أ
   ) ٣٠٩ ، ٢٠٠٠راتب ، . ( األكل 
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 ٩١ 
 

   ) : االنفعالیة( المظاهر السلوكیة  -٢
الغـضب والخـوف والحـزن والـشعور باالكتئـاب وكـذلك ( شیر نتائج البحوث النفسیة إن المظاهر االنفعالیة تتمثل في       ت

إن من مظاهر التـوتر النفـسي لعـق الـشفاه بطـرف اللـسان ، ومـص  ) ١٩٨٣حقي ، (، وأضافت ) الشعور بالخجل والغیرة 
   ) ٩٨، ١٩٨٣حقي ، .( اإلبهام وقضم األظافر 

"  كراهیـة الـذات وضـعف األنـا وعـدم الثقـة بـالنفس والرغبـة فـي النعـاس " إلى ذلـك  ) johuson(ضیف جاوسون      كما ی
   ) .٢١ ،٢٠٠١قحطان ، ( 
   :  المظاهر العقلیة-٣

ر یـــصعب وتتمثـــل فـــي اضـــطراب ذهنـــي ، وضـــعف فـــي الـــذاكرة والنـــسیان وضـــعف التركیـــز وتـــشتته وظهـــور أفكـــا
  ب األداء وضعفه وتقلیل مقاومة الشخص على مواجهة مواقف الحیاة بكفاءة  اضطراالسیطرة علیها ، فضًال عن

  )٢٢٥، ١٩٩٦الشربیني ، (                                                                                
  : أسالیب مواجهة التوتر ٣-١-٢

االسـتماع إلـى أشـرطة موسـیقیة معینـة ( جهـة التـوتر مثـل         هناك عدة أسالیب شائعة بین الریاضیین تـستخدم فـي موا
ــئ بالمــاء الــدافئ ، والتنــویم المغناطیــسي ، الیوجــا، التــدریب الــذاتي ، التــصور البــصري وان كــل  ، والرقــود فــي حــوض ممتل

ـــــــــهـــــــــذه الطر  ـــــــــسیو ائ ـــــــــستخدم األخـــــــــصائیون النف ـــــــــة ، وی ـــــــــل األســـــــــالیب ق تكـــــــــون ذات فاعلی ـــــــــةن الریاضـــــــــیون مث            :اآلتی
  ) ٢٧٤، ٢٠٠٠راتب ،(  التغذیة الراجعة–االسترخاء العضلي التقدمي 

       كــذلك یعــد التــدلیك وســیلة مــن وســائل االســترخاء لأللیــاف العــضلیة ویــساعد علــى اســتطالة العــضالت التــي تقــصر 
مــن التــوتر ، كمــا إن التــدلیك یخفــف الــشد جــراء األداء الریاضــي العنیــف المتكــرر كمــا یمنــع التعــب ویهــدئ اآلالم ویقلــل 

   ) ٢٧٢، ١٩٩٧راتب، . ( المسلط على الجهاز العصبي 
اضـي بـصرف النظـر عـن       إن جمیع األسالیب لیس لها أثار سلبیة وٕانها تمثل مهارة نفسیة ذات قیمـة یـستفاد منهـا الری

رج عــن اســتخدام واحــد علــى األقــل مــن المــداخل الــرغم مــن تعــدد أســالیب مواجهــة التــوتر فإنهــا ال تخــنــوع الریاضــة وعلــى 
، وان التغیـر فـي البیئـة یـساعد علـى ) البیئـة ، مـستوى االسـتثارة ، األفكـار الـسلبیة (الثالثة لنقص التوتر والتي هي تحدیـدًا 

خفض التوتر ، ولكن الشيء المهم هو تحدید أي أسلوب أفضل في مساعدة الریاضي هل هو أسـلوب االسـترخاء الجـسمي 
ب المناسـب وكمـا فـي الـشكل أم االسترخاء المعرفي ، وان معرفة صیغة التوتر لالعب هي التـي تـساعده فـي تحدیـد األسـلو 

  :التالي 
  )األولى(صیغة التوتر 

  التوتر = األفكار السلبیة ......         االستثارة ......       مثیرات البیئة                    
       أسالیب االسترخاء           أسالیب االسترخاء                                      

     الجسمي                     المعرفي                                             
  )الثانیة(صیغة التوتر 

  التوتر =االستثارة ........       األفكار السلبیة .......        مثیرات البیئة                  
       أسالیب استرخاء المعرفي     أسالیب االسترخاء الجسمي                           

  .یوضح النمطین المقترحین للتوتر وما هو األسلوب المناسب لمواجهة كل منهما )١( رقمالشكل
  )٢٧٦، ٢٠٠٠راتب ،    (                                                                                         
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 ٩٢ 
 

   : الدراسات المشابهة٢ -٢
  : )٢٠٠٤البیاتي ،(  دراسة ١-٢-٢

  "بناء وتقنین مقیاس للتوتر النفسي لدى الالعبین المتقدمین في األلعاب الجماعیة " 
  :هدفت الدراسة إلى 

  .اعیة  بناء وتقنین مقیاس للتوتر النفسي لدى الالعبین المتقدمین في األلعاب الجم-
  . تحدید مستویات التوتر النفسي لدى الالعبین المتقدمین في األلعاب الجماعیة -

  :وقد شملت عینة الدراسة على 
كرة القـدم ، كـرة الـسلة ، كـرة الیـد ، كـرة (العبًا متقدمًا في األلعاب الجماعیة ) ١٢٠( عینة بناء المقیاس واشتملت على -١

  ) .الطائرة 
 فـي األلعـاب الجماعیـة نفـسها ومـن أندیـة محافظـات بابـل العبـین متقـدمینً ) ٤١٠( واشتملت علـى س عینة تقنین المقیا-٢

  .وكربالء والنجف 
طبیعــــة مــــشكلة البحـــث ، وفــــي إجــــراءات البحـــث المیدانیــــة قامــــت الباحثــــة لمتــــه    تـــم اســــتخدم المــــنهج الوصـــفي لمالء   

المجــال الفــسیولوجي ، المجــال العقلــي ، ( تــوتر النفــسي وهــي بــإجراءات بنــاء المقیــاس وفیهــا حــددت ثالثــة مجــاالت تمثــل ال
صـدق المقیـاس إذ عرضـت الـصیغة األولیـة للمقیـاس ( ، أما المعـامالت العلمیـة للمقیـاس فقـد تـضمنت ) المجال االنفعالي 

م علـى صـالحیة على مجموعة من الخبراء في مجال العلوم النفسیة والتربویة وعلم النفس الریاضي واالختبار والقیاس للحكـ
  ). الفقرات فضًال عن التحقق من صالحیة التقدیر الخماسي لإلجابة ، والثبات

الوســط الحــسابي ، االنحــراف المعیــاري ، الدرجــة المعیاریــة ، والقــوة التمیزیــة (   أمــا الوســائل اإلحــصائیة فقــد تــضمنت     
  ) .للفقرات بأسلوبي المجموعتین المتطرفتین واالتساق الداخلي 

  :هم االستنتاجات التي توصلت إلیها الباحثة وا
  . بناء مقیاس للتوتر النفسي لدى الالعبین المتقدمین في األلعاب الجماعیة -
العــالي جــدًا ،العــالي ، المتوســط ، ( خمــسة مــستویات هــي ال  ذي تحدیــد مــستویات التــوتر النفــسي للمفحوصــین بالمقیــاس-

  .الواطئ، الواطئ جدًا 
   :ا یأتيوأوصت الباحثة بم

 اســـتخدام المقیـــاس الحـــالي مـــن قبـــل المـــدربین لمعرفـــة مـــستویات التـــوتر النفـــسي لـــدى الالعبـــین المتقـــدمین فـــي األلعـــاب -
   )-، ٢٠٠٤البیاتي ، .( الجماعیة للتعامل مع الالعب بشكل علمي مدروس 

  :  إجراءات البحث-٣
" االرتبـاطي لمالئمتـه لطبیعـة المـشكلة المـراد حلهـا  تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي باألسـلوب المـسحي و : منهج البحث١-٣

  " إذ أن الدراسات الوصفیة تحدد أو تقرر الشيء كما هو علیه ، أي تصف ما هو كائن أو ما هو حادث 
   ) ٨٥، ١٩٩٣قندلجي ، (                                                                                           

  : مجتمع البحث وعینته  ٢-٣
اشــتمل مجتمــع البحــث علــى العبــي فــرق كلیــات جامعــة الموصــل لأللعــاب الفردیــة والجماعیــة :  مجتمــع البحــث ١-٢-٣

) ٢٠( یمثلــون العبــي  العبــاً )١٠٥٠(والبــالغ عــددهم  ) ٢٠١٠-٢٠٠٩( المــشاركین فــي بطولــة الجامعــة للموســم الدراســي 
  .كلیة من كلیات جامعة الموصل 
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 ٩٣ 
 

  :عینة البحث  ٢-٢-٣
العـب مـن العبـي األلعـاب الفردیـة ) ٣٠٠(تم اختیار عینة البحث بصورة عشوائیة من مجتمع البحث الكلي وبواقـع        

 ألغــراض التجربــة االســتطالعیة والثبــات ا  العبــ) ٢٠(ح اإلجابــة وو  لعــدم وضــا  العبــ) ٢٠(والجماعیــة وتــم اســتبعاد اســتمارة 
 مـن ا  العبـ) ١٣(كلیـة مـن كلیـات جامعـة الموصـل وبواقـع ) ٢٠( مـوزعین علـى ا  العبـ) ٢٦٠(لتصبح عینة البحث النهائیـة 

یبینـان تفاصـیل عینـة البحـث وحـسب ) ٢و١ ( المرقمان،والجدوالن تخضع إجاباتهم للتحلیل اإلحصائيكل كلیة والتي سوف
  : اضي والفني في جامعة الموصل  تسلسل مراكز الفرق في بطولة جامعة الموصل استنادًا إلى قوائم مدیریة النشاط الری

   تفاصیل عینة البحث وتصنیف الالعبین ونوع الفعالیة وأعداد الالعبین)١(الجدول رقم 

  

    األلعاب الفرقیة  األلعاب الفردیة
عدد   اسم الكلیة  ت

الساحة   السباحة  الالعبین
  والمیدان

التنس 
  األرضي

كرة 
  القدم

كرة 
  السلة

كرة 
  الطائرة

  ٢  ٢  ٣  ١  ٣  ٢  ١٣  یاضیةالتربیة الر   ١
  ٢  ٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ١٣  قتصادواالدارة اإل  ٢
  ٢  ٢  ٣  ١  ٢  ٣  ١٣  التربیة  ٣
  ٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ١٣  التربیة األساسیة  ٤
  ٢  ٣  ٢  ١  ٢  ٣  ١٣  اآلداب  ٥

علوم الحاسبات   ٦
  ٢  ٢  ٣  ١  ٢  ٣  ١٣  والریاضیات

  ٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ١٣  الزراعة والغابات  ٧
  ٢  ٢  ٣  ١  ٢  ٣  ١٣  الهندسة  ٨
  ٣  ٢  ٢  ١  ٢  ٣  ١٣  الطب  ٩

  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ١٣  العلوم  ١٠
  ٢  ٢  ٣  ١  ٢  ٣  ١٣  العلوم السیاسیة  ١١
  ٢  ٢  ٣  ١  ٢  ٣  ١٣  الهندسة االلكترونیة  ١٢
  ٢  ٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ١٣  الصیدلة  ١٣
  ٢  ٢  ٣  ١  ٢  ٣  ١٣  الطب البیطري  ١٤
  ٢  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١٣  الحقوق  ١٥
  ٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢  ١٣  الفنون  ١٦
  ٣  ٢  ٢  ١  ٢  ٣  ١٣  العلوم اإلسالمیة  ١٧
  ٢  ٣  ٢  ١  ٢  ٣  ١٣  طب األسنان  ١٨
  ٣  ٢  ٢  ١  ٢  ٣  ١٣  تقانات البیئة  ١٩
  ٢  ٢  ٣  ٢  ٢  ٢  ١٣  التمریض  ٢٠
  ١٤٠  ١٢٠  ٢٦٠  المجموع  
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 ...................ات التوتر النفسي وعالقته مبستوى االجناز الرياضي لالعبي منتخب

 ٩٤ 
 

  .كأداة لجمع البیانات ) ٢٠٠٤ ، البیاتي( مقیاس التوتر النفسي المعد من قبل الباحثان استخدم : أداة البحث ٣-٣
   المعامالت العلمیة للمقیاس٤-٣
    المقیاسصدق١-٤-٣
 علــى الــرغم مــن تمتــع المقیــاس الحــالي بدرجــة عالیــة مــن الــصدق والثبــات مــن ) :الخبــراء( المحكمــین صــدق ١-١-٤-٣

إال أن الباحثـــان عمـــدا إلـــى القیـــام بعـــدد مـــن المعـــامالت  ) ٢٠٠٤البیـــاتي ، ( خـــالل اإلجـــراءات العلمیـــة التـــي قامـــت بهـــا 
مدى تمثیـل االختبـار للمحتـوى المـراد "  وهو احد أنواع الصدق ویعني للمقیاس) راءصدق الخب(العلمیة للمقیاس والتي منها 

 إذ تم عـرض فقـرات المقیـاس بـصورته األولیـة علـى عـدد مـن الـسادة ذوي الخبـرة  ،)٤٤-٤٣ ، ١٩٩٥العساف ، " (قیاسه 
 الــرأي إبــداء  مــنهمطلــبإذ ي وعلــم الــنفس الریاضــ العلــوم النفــسیة ، ومجــال القیــاس والتقــویم ،   فــي مجــال∗ واالختــصاص

 والحكــم علــى مــدى مالءمتهــا للمجــال الــذي وضــعت ألجلـــه ،  ، لتقویمهــا مجــاالت وفقــرات المقیــاسمــدى صــالحیة حــول
 ، وبمــا )فقــراتعــدد مــن الالمجــاالت أو   أو إضــافة بعــض صــیاغةإعــادة أوحــذف ( التعــدیالت المناســبة مــن خــالل وٕاجــراء

 اإلجابـــة  ، أو إضـــافة وتحدیـــد بـــدائل لإلجابـــة یرونهـــا مناســـبة كـــر صـــالحیة بــدائل ، فـــضال عـــن ذیــتالءم ومجتمـــع البحـــث
مـن المختـصین والخبـراء فـي   نعـد االختبـار صـادقا بعـد عرضـه علـى عـددأنیمكـن "  انـه إلى) عویس(  یشیرإذ، للمقیاس 

 لقیاســـه ، یمكـــن للباحـــث یقـــیس الـــسلوك الـــذي وضـــع االختبـــار  هـــذاأن اقـــر الخبـــراء فـــإذاالمجـــال الـــذي یقیـــسه االختبـــار ، 
 مــن صــدق المقیــاس ، للتأكــد وســیلة مناســبة  اإلجــراءیعــد هــذا  ، و )٥٥ ، ١٩٩٩عــویس ، ( "االعتمــاد علــى حكــم الخبــراء 

   . یبین ذلك) ١ ( رقموالملحق
 مـــن خـــالل النـــسبة المئویـــة التفـــاق خبـــراء تـــم اســـتخراج صـــدق التحلیـــل اســـتجابات ومالحظـــات الـــسادة الخبـــراءوبعـــد       

 خبــراء ، إذ أن الفــأكثر مــن أراء%) ٧٥(تــم قبــول الفقــرات التــي اتفــق علیهــا  إذ  ، المقیــاسفقــرات  صــالحیة حــولخبــراءال
تقــل عــن   التعــدیالت بنــسبة الإجــراء وٕامكانیــة  ، یحــصل علــى نــسبة اتفــاق للخبــراء فــي صــالحیة الفقــراتأنعلــى الباحــث "
، وبهـذا اإلجـراء حـصلت ) ١٢٦ ، ١٩٨٣، ن اوآخـر بلـوم ( " الـصدق فأكثر من تقدیرات الخبـراء فـي هـذا النـوع مـن%)٧٥(

 مقیــاس فقــرات یكــون عــدد ذلكوبــمــن آراء الــسادة الخبــراء ، %) ١٠٠(جمیعهــا علــى نــسبة اتفــاق  فقــرات مجــاالت المقیــاس
  .فقرة  )٣١(التوتر النفسي بصورته النهائیة 

  

                                                 
  اص السادة ذوي الخبرة واالختص أسماء∗ 

  الجامعة  الكلیة  االختصاص  االسم
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي  ناظم شاكر الوتار.د.أ
  الموصل  التربیة األساسیة  علم النفس الریاضي  معیوف ذنون حنتوش.د.م.أ
  الموصل  التربیة األساسیة  علم النفس الریاضي  عكلة سلیمان الحوري.د.م.ا
  الموصل  األساسیةالتربیة   القیاس والتقویم  سعد فاضل عبد القادر.د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي  زهیر یحیى محمد.د.م.أ
  الموصل   األساسیةالتربیة  القیاس والتقویم  أنور قاسم یحیى.د.م.ا
  الموصل  التربیة  علم النفس التربوي  أسامة حامد محمد.د.م.ا
  الموصل  التربیة  التربويعلم النفس   فاتح أبلحد فتوحي.د.م.أ
  الموصل  التربیة للبنات  علم النفس الریاضي  نبراس یونس أل مراد. د.م.أ
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 ...................ات التوتر النفسي وعالقته مبستوى االجناز الرياضي لالعبي منتخب

 ٩٥ 
 

  : ثبات المقیاس٢-٤-٣
ویـــشیر ثبــــات االختبــــار إلــــى اتــــساق " الـــسیكومتریة المهمــــة للمقــــاییس النفــــسیة              یعـــد الثبــــات مــــن الخــــصائص 

، ولغــرض الحــصول علــى )٥ ، ١٩٩٩بــاهي ،" ( الــدرجات التــي یحــصل علیهــا نفــس األفــراد فــي مــرات اإلجــراء المختلفــة 
  :ثبات المقیاس استخدم الباحثان الطرائق اآلتیة 

  : طریقة التجزئة النصفیة١-٢-٤-٣
یمكـــن الحـــصول علـــى "  طریقـــة التجزئـــة النـــصفیة، بأســـلوب الفقـــرات الفردیـــة والزوجیـــة، وفـــي هـــذه الطریقـــة      اســـتخدمت

درجتــین لكــل فــرد عــن طریــق تقــسیم االختبــار إلــى نــصفین كــأن یــشمل النــصف األول علــى المحــاوالت الفردیــة، والنــصف 
درجـات كـل ( الرتبـاط بـین هـاتین الـدرجتین الثاني علـى المحـاوالت الزوجیـة، وعلـى ذلـك نحـصل علـى درجتـین لكـل فـرد، وا

 بمثابــة االتــساق الــداخلي لنــصف االختبــار فقــط ولــیس لالختبــار ككــل ، ولتقــدیر ثبــات االتــساق دیعــ) مــن نــصفي االختبــار 
، إذ تـم تـصحیح  )٢٨٦ ، ٢٠٠٨عـالوي ورضـوان ، ) "( سـبیرمان بـراون ( الداخلي لالختبار ككل یمكن اسـتخدام معادلـة 

 یمثلون عینة الثبات اختیروا بصورة عشوائیة من مجتمـع البحـث واسـتبعدوا مـن عینـة البحـث النهائیـة ا  العب) ١٥(استمارات 
ـــین درجـــات نـــصفي المقیـــاس، فظهـــرت قیمـــة  ـــاط البـــسیط ب ) ر(وتـــم معالجـــة اســـتماراتهم إحـــصائیًا باســـتخدام معامـــل االرتب

ــه تــم اســتخدام معادلــة ، ولكــي نحــصل علــى تقــدیر غیــر متحیــز لثبــ)٦٦,٠(المحتــسبة تــساوي ســبیرمان (ات االختبــار بكامل
إن معامـــل " ، وهـــو دال إحـــصائیًا ممـــا یـــدل علـــى ثبـــات المقیـــاس، )٨٩,٠(، إذ بلغـــت قیمـــة معامـــل الثبـــات الكلـــي )بـــراون 

  ٠ )١٢٠، ١٩٨٩سماره وآخرون ، "( فأعلى فانه یعد ثبات عالي) ٧٥,٠(الثبات إذا بلغ 
   : طریقة معامل ألفا٢-٢-٤-٣

لتقدیر ثبات االتساق الـداخلي لالختبـار عنـدما ال یـتم تـصحیح الفقـرات ) كرونباخ ألفا (      وهي الطریقة التي اقترحها    
تتمتـــع بأهمیـــة خاصـــة كونهـــا تـــستخدم فـــي حـــساب معامـــل ثبـــات االختبـــارات المقالیـــة " بـــشكل ثنـــائي، وان هـــذه الطریقـــة 

  )٢٤٨، ٢٠٠٤النبهان ، " ( والموضوعیة 
 ) ٥ -١( ات االســتبیانات التــي تتطلــب إجابتهــا االختیــار مــن بــین بــدائل متعــددة ، وتكــون درجاتهــا متدرجــة مــن      وفقــر 

  ) .٨١,٠(، إذ بلغت قیمة معامل الثبات آلفا  ) ١٠٠، ٢٠٠٦عالم ، ( مثًال 
  : التجربة االستطالعیة٥-٣
العبین تـم اختیـارهم بـصورة عـشوائیة مـن ) ٥( قوامهاتم إجراء التجربة االستطالعیة لمقیاس التوتر النفسي على عینة      

  : مجتمع البحث الكلي وكان الغرض من إجراء التجربة االستطالعیة 
  . التأكد من مدى وضوح تعلیمات المقیاس -
 . مدى وضوح الفقرات لالعبین ودرجة استجابتهم لها -

 . تشخیص المعوقات والسلبیات التي قد تحصل أو تصاحب الباحث -

 .اإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات إن وجدت  -

) ١٢-١٠(بـین   احتساب زمن اإلجابة والوقت الذي یستغرقه الالعب في اإلجابة عن فقرات المقیـاس إذ تـراوح الـزمن مـا-
   ) .٨٢ ، ٢٠٠١محجوب ، ( دقیقة 

  : وصف المقیاس وتصحیحه ٦-٣
ـــل      ـــوتر النفـــسي  المعـــد مـــن قب ـــاس الت ـــم اســـتخدام مقی ـــاتي ،  (  ت ـــم  ) ٢٠٠٤البی ـــاس )٢(، الملحـــق رق ـــالف المقی ، إذ ت

، كمــا مبــین )ثــالث مجــاالت(لبیة، موزعــة علــى فقــرة ســ) ١٤(فقــرة ایجابیــة، و) ١٧(فقــرة، منهــا ) ٣١(بــصورته النهائیــة مــن 
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 ٩٦ 
 

دائمـًا ، غالبـًا ، أحیانـًا ، نـادرًا ، ( بـدائل هـي ) خمـسة( ، وتـتم اإلجابـة عـن فقـرات المقیـاس مـن خـالل )٢(في الجدول رقـم 
لیــة العلیــا للفقــرات الــسلبیة وتكــون الدرجــة الك) ٥-١( درجــة للفقــرة االیجابیــة، وبــین ) ١-٥( تعطــى لهــا األوزان بــین ) أبــدًا 

  )١٤٧-١٤٥، ٢٠٠٤البیاتي ، ( .درجة) ٣١(، أما الدرجة الكلیة الدنیا للمقیاس فهي )١٥٥( للمقیاس هي 
  الفقراتعلى مجاالت مقیاس التوتر النفسي توزیع  ) ٢( لجدول رقم ا

  المجموع  تسلسل الفقرات  المجاالت  ت
  ١١  ١،٤،٧،١٠،١٣،١٦،١٩،٢٢،٢٥،٢٧،٢٩  المجال الفسیولوجي  ١
  ٨  ٢٣ ، ٢٠ ،١٤،١٧، ١١ ،٨، ٥، ٢  المجال العقلي  ٢
  ١٢  ٣،٦،٩،١٢،١٥،١٨،٢١،٢٤،٢٦،٢٨،٣٠،٣١  المجال االنفعالي  ٣
  ٣١  المجموع الكلي للفقرات  

  ):ة للبحثالتجربة الرئیس( التوتر النفسي التطبیق النهائي لمقیاس٧-٣
 مـن ا  العبـ) ١٣(كلیـة وبوقـع ) ٢٠( مـوزعین علـى ا  العبـ ) ٢٦٠(       تم تطبیق المقیاس على عینة البحث البالغ عـددها

) √( كل كلیة ، ودون تحدید وقت ثابت لإلجابة عن المقیـاس تـم شـرح طریقـة اإلجابـة عـن المقیـاس، وذلـك بوضـع عالمـة 
 ثـم أمام كل فقرة وتحت البدیل الذي یراه الالعب مناسبًا، وتم التأكیـد علـیهم لإلجابـة عـن جمیـع فقـرات المقیـاس بكـل أمانـة،

  تم جمع استمارات المقیاس منهم، وبهذا تكون درجة الالعب على المقیاس هي مجموع درجاته على فقرات المقیاس جمیعًا 
   :اإلحصائیة الوسائل ٨-٣
   الحسابي  المتوسط-
  االنحراف المعیاري  -
  ) بیرسون(معامل االرتباط البسیط لـ  -
   .)٢٧٢ -١٠١ ، ١٩٩٩  ،التكریتي والعبیدي(  الغیر مرتبطة)ت(اختبار  -
  ) براون - سبیرمان(دلة ا  مع-
  ) ٢١٧ -١١٢ ،٢٠٠٦رضوان ، ( رتب  ارتباط ال معامل-
   ) .٢٠٠١،٩٠عمر وآخران ، (النسبة المئویة   -
  : عرض ومناقشة النتائج -٤
الموصـل لـبعض  عرض نتائج التعرف إلى العالقة بین درجة التوتر النفسي ومستوى االنجاز لفـرق كلیـات جامعـة ١-٤

  :اب الفردیة والفرقیة ومناقشتها األلع
 ، تـم ي فرق كلیـات جامعـة الموصـل لـبعض األلعـاب الفردیـة والفرقیـةعلى العبتوتر النفسي        نتیجة لتطبیق مقیاس ال

م تحویــل  ، ثــم تــا  العبــ) ٢٦٠ (م ، والبــالغ عــددها  فریقــ) ٢٠( لـــأي ، ةإیجــاد المتوســط الحــسابي لكــل فریــق ریاضــي علــى حــد
المتوســط الحــسابي لكــل فریــق إلــى نظــام الرتــب ، وتــم تحدیــد مــستوى االنجــاز للفــرق الریاضــیة ، وذلــك مــن خــالل االعتمــاد 

كلیـة التربیـة فریـق (على النتیجة الرسمیة النهائیة للبطولة لكل فریق وبنظـام الرتـب ، وذلـك مـن تسلـسل الفریـق الفـائز األول 
، وعلیــه تــم إیجــاد العالقــة بــین رتــب المتوســطات الحــسابیة ، ) كلیــة التمــریضفریــق (خیــر األ) ٢٠(إلــى الفریــق ) الریاضــیة 

ورتـــب مـــستوى االنجـــاز لكـــل فریـــق ، ولمعرفـــة العالقـــة بـــین المتغیـــرین تـــم اســـتخدام معامـــل ارتبـــاط الرتـــب لتحقیـــق ذلـــك ، 
  :یبینان ذلك ) ٤ و ٣  ( المرقماننوالجدوال

  تب درجة التوتر النفسي ومستوى االنجاز لفرق كلیات جامعة الموصلالمتوسط الحسابي ور ) ٣ ( رقمالجدول
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 ٩٧ 
 

  عدد الالعبین  اسم الفریق  ت  مستوى االنجاز  درجات التوتر النفسي
  الرتب  الرتب  سَ 

  ١  ٢  ٨٤  ١٣  التربیة الریاضیة  ١

  ٢  ١  ٨٢.٢  ١٣  اإلدارة واالقتصاد  ٢
  ٣  ٥  ٨٧  ١٣  التربیة  ٣
  ٤  ٥,٣  ٨٦  ١٣  التربیة األساسیة  ٤
  ٥  ٧ ٣,٨٨  ١٣  اآلداب  ٥
  ٦  ٥,١٣  ١,٩٠  ١٣  علوم حاسبات وریاضیات  ٦
  ٧  ٣, ٥  ٨٦, ٤  ١٣  الزراعة والغابات  ٧
  ٨  ١٠ ٣,٨٩  ١٣  الهندسة  ٨
  ٩  ٧ ٨٨.٩  ١٣  الطب  ٩

  ١٠  ٥,١٣  ٩٠.٨  ١٣  العلوم  ١٠
  ١١  ١٠  ٨٩.٧  ١٣  العلوم السیاسیة  ١١
  ١٢  ٥,١٣  ٩٠, ٤  ١٣  الهندسة االلكترونیة  ١٢
  ١٣  ٧  ٧,٨٨  ١٣  الصیدلة  ١٣
  ١٤  ١٧ ٩١  ١٣  الطب البیطري  ١٤
  ١٥  ٥,١٣  ٣,٩٠  ١٣  الحقوق  ١٥
  ١٦  ١٩  ٩٢  ١٣  الفنون  ١٦
  ١٧  ١٧  ٩١.٨  ١٣  العلوم اإلسالمیة  ١٧
  ١٨  ١٠  ٨٩.٩  ١٣  طب األسنان  ١٨
  ١٩  ٢٠  ٩٣.٤  ١٣  تقانیات البیئة  ١٩
  ٢٠  ١٧  ٩١, ٦  ١٣  التمریض  ٢٠

  
درجة التوتر ومعامل ارتباط الرتب  بین كلیات جامعة الموصل لرتب فرق  المعیاري المتوسط الحسابي واالنحراف)٤ ( رقمالجدول

   ومستوى االنجازالنفسي
               المعالم اإلحصائیة

وســــــــــــــــــــــــــط متال  الفرق   المتغیرات
  الحسابي

االنحــــــــــــــــــــــــــراف 
  معامل ارتباط الرتب  المعیاري

  ٥.٨  ١٠.٥  التوتر النفسي  
  *٠.٨٢  ٥.٩  ١٠.٥  ٢٠    مستوى االنجاز

   )٤,٠( =الجدولیة ) ر(، قیمة ) ١٨( درجة حریة وأمام، ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة *      
   ) .٤٦٣ ، ٢٠٠٠الراوي ، (                                                                                                           

ن المتوسـط الحـسابي الـذي أظهـره تطبیـق مقیـاس التـوتر النفـسي علـى عینـة البحـث  إ :)٥ ( رقـمیتبین من الجـدول
درجـة ، ) ١٠.٥(أمـا المتوسـط الحـسابي لمـستوى االنجـاز فقـد بلـغ ،درجة ) ٥.٨(وبانحراف معیاري قدره ، ) ١٠.٥(قد بلغ 

) ر(المتغیـرین ، إذ بلغـت قیمـة درجـة ، واسـتخدم معامـل ارتبـاط الرتـب لمعرفـة العالقـة بـین ) ٥.٩(وبانحراف معیـاري قـدره 
بة اكبــر مــن قیمــة و المحــس) ر(، وبمــا أن قیمــة ) ٠.٤٠(الجدولیــة البالغــة ) ر(، وهــي اكبــر مــن قیمــة ) ٠.٨٢(بة و المحــس
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 ٩٨ 
 

الجدولیــة ، فهــذا یــدل علــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة ، ممــا ســبق یتبــین أن هنــاك عالقــة ارتبــاط معنویــة ســلبیة بــین ) ر(
ویعـــزو . سي ومـــستوى االنجـــاز لالعبـــي بعـــض األلعـــاب الفردیـــة والفرقیـــة لفـــرق كلیـــات جامعـــة الموصـــل درجـــة التـــوتر النفـــ

الباحثان تلك النتیجة إلى أن مدربي هذه الفرق الریاضـیة قـد اتبعـوا األسـلوب العلمـي فـي تهیئـة وٕاعـداد الالعبـین نفـسیًا لهـذه 
یر فــي التربیــة الریاضــیة وٕاعطــائهم التوجیهــات الــضروریة البطولــة ســیما وان اغلــب المــدربین هــم مــن حملــة شــهادة الماجــست

والالزمــة قبــل المنافــسة وأثنائهــا مــن خـــالل بیــان الــدور االیجــابي والــسلبي لحالــة التـــوتر النفــسي التــي یمكــن أن یمــر فیهـــا 
ح أو خـوف الریاضي خالل مواقف المنافسة الریاضیة والتي تكون مالزمة ألغلب الالعبـین لمـا یـسعون إلیـه مـن فـوز ونجـا

مـن الخـسارة والفـشل ، وتنبیـه الالعبـین وتـذكیرهم وتحـذیرهم أیــضًا مـن أن الدرجـة العالیـة جـدًا مـن التـوتر واالسـتثارة النفــسیة 
 العـاب فردیـة هـاري لالعبـین سـواًء أكـانوا العبـوسوف تؤثر سلبًا في نهایة األمـر علـى مـستوى األداء الفنـي ودقـة األداء الم

ة المعقولـة والمقبولــة مـن حالــة التـوتر واالســتثارة یمكـن أن تكــون دوافـع مهمــة تـدفع بــالالعبین بحمــاس أم فرقیـة ، وان الدرجــ
وجدیــة إلــى المنافــسة والفــوز وتحقیــق النجــاح ، كــل ذلــك أســهم فــي شــحن المظــاهر النفــسیة االیجابیــة كالثقــة بــالنفس وتقــدیر 

راتـب ، ( إیجابًا علـى حالـة التعبئـة النفـسیة لـدیهم ، وهـذا مـا أكـده الذات والكفاءة الذاتیة وزیادة الروح المعنویة والذي انعكس
حالــة الطاقــة النفــسیة المثلــى تعــد أفــضل تهیئــة أو تعبئــة نفــسیة لــدى الریاضــي حتــى یــستطیع مــن خاللهــا " فــي أن ) ٢٠٠٤

   ) .٦٧٦، ٢٠٠٤راتب ، " ( تحقیق أفضل أداء أثناء المنافسة 
فر لـدیهم قـدر كبیـر مـن حالـة التعبئـة الى أن الفـرق التـي تتمیـز بمـستوى انجـاز عـال یتـو وكذلك یعزو الباحثان تلك العالقة إ

تعزز لدیهم الدافع لتحقیق انجازاتهم واألهداف التي یصبون إلیها ، والمحاولة الجادة لبـذل الجهـود ، والتفـوق ممـا إذ النفسیة 
هم الثقـة بـالنفس ، والـسعي لتحقیـق الـشعور باالسـتمتاع ، یزید من قـدرتهم علـى التركیـز للواجبـات الموكلـة إلـیهم ، ویزیـد لـدی

" بهـذا الـصدد إلـى  ) ١٩٩٨عـالوي ، (ویـشیر .واالبتعاد عن مصادر التوتر ، واالنفعـاالت الـسلبیة مـن خـوف وقلـق وملـل 
 ضــرورة كبــت مــصادر التــوتر النفــسیة الــسلبیة مــن خــوف وقلــق ، وغیــر ذلــك عنــد الریاضــي للوصــول إلــى الطاقــة النفــسیة
ــــــــــــــــــــــــألداء وبــــــــــــــــــــــــذل الجهــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــضًال عــــــــــــــــــــــــن إظهارهــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــي أحــــــــــــــــــــــــسن حاالتــــــــــــــــــــــــه ل   " المثل

   ) ٤٣١ ، ١٩٩٨عالوي ، ( 
الفــرق ذات التــوتر النفــسي (  عــرض نتــائج التعــرف علــى الفــروق فــي درجــة التــوتر النفــسي بــین فــرق المقدمــة ٢-٤

  : ومناقشتها ) الفرق ذات التوتر النفسي المرتفع ( وفرق المؤخرة ) المنخفض 
  بة والجدولیةو المحس) ت(الفروق في درجة التوتر النفسي بین فرق المقدمة والمؤخرة من منتخبات كلیات جامعة الموصل وقیمة ) ٥ ( رقمدولالج

  داللة الفروق  الجدولیة) ت(قیمة  بةو المحس) ت(قیمة  ع±  س  عدد الالعبین  تصنیف الفرق
الفرق ذات التوتر النفسي 

  )فرق المؤخرة(المرتفع 
٤,٩  ٦,٩٠  ٥٢  

الفرق ذات التوتر النفسي 
  ٧,٩  ٣,٨٥  ٥٢  )فرق المقدمة(المنخفض 

  
٨٥,٢  

  
٩٨,١  

  
  دال

  ٩٨,١) = ٠٥,٠( ≤وأمام نسبة خطأ ) ١٠٢(الجدولیة عند درجة حریة ) ت( قیمة * 
  )٤٤٠ ،١٩٩٨، التكریتي والعبیدي   (                                                                              

والتــي ) فــرق المقدمــة ( إن المتوســط الحــسابي للفــرق ذات التــوتر النفــسي المــنخفض  :)٦ ( رقــمیتبــین مــن الجــدول         
درجــة ، ) ٩.٧(درجــة ، وبــانحراف معیــاري قــدره ) ٨٥.٣(احتلــت المراكــز األربعــة األولــى فــي تسلــسل نتــائج الــدوري قــد بلــغ 

والتـي احتلـت المراكـز األربعـة األخیـرة فـي تسلـسل ) فـرق المـؤخرة (التوتر النفسي المرتفع أما المتوسط الحسابي للفرق ذات 
درجـة ، وذلـك بعـد إجـراء المقارنـة الطرفیـة بـین الربـع ) ٩.٤(درجـة ، وبـانحراف معیـاري قـدره ) ٩٠.٦(نتائج الدوري قد بلغ 
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 ٩٩ 
 

 النفـسي ویعـزو الباحثـان أن النتـائج  بینـت أن الفـرق فـي درجـة التـوتر) فرق المـؤخرة (والربع األخیر ) فرق المقدمة (األول 
التــي تتمتــع بدرجــة منخفــضة مــن التــوتر النفــسي بــین العبیهــا یحتلــون المراكــز األولــى فــي بطولــة دوري الجامعــة ، علــى 

دوري العكس من الفرق التي یعاني العبیها من درجـة مرتفعـة جـدًا مـن التـوتر النفـسي یحتلـون المراكـز المتـأخرة فـي بطولـة 
  .الجامعة 

     ویعــزو الباحثــان هــذه النتیجـــة إلــى أن ســبب تفــوق الفـــرق التــي احتلــت المراكــز المتقدمـــة فــي تسلــسل النتــائج النهائیـــة 
هــو امــتالك العبیهــا لدرجـــة مقبولــة ومعقولــة مــن حالــة التــوتر واالســتثارة النفــسیة والتـــي ) فــرق المقدمــة (لبطولــة الجامعــة 

ة النفــسیة العامــة لالعبــین مــن خــالل شــحن المظــاهر النفــسیة االیجابیــة كالثقــة بــالنفس وتركیــز انعكــست إیجابــًا علــى الحالــ
االنتبــاه والتفــاهم والتماســك بــین الالعبــین وتبــادل األدوار واالنقیــاد الطــوعي لتوجیهــات المــدرب والقــدرة علــى حــل المــشكالت 

وٕاصـرار ، علـى العكـس مـن الفـرق التـي جـاءت بترتیـب في المواقف المحرجة خالل المنافسة الریاضیة بكل عزیمة ومثـابرة 
متأخر في تسلسل نتـائج البطولـة والتـي كانـت تعـاني مـن ارتفـاع درجـة التـوتر النفـسي بـین العبیهـا سـواء أكـانوا مـن العبـي 

عبــین  انعكــس ســلبًا علــى مــستوى الاللمقبــول مــن التــوتر النفــسي ومــن ثــماأللعــاب الفردیــة أم الفرقیــة والتــي تجــاوزت الحــد ا
البدني والمهاري والخططي والنفسي نتیجة لزیادة المظاهر النفسیة السلبیة والتي ولدتها حالـة التـوتر النفـسي الزائـد ،  وتتفـق 

  ، ) ١٩٨٧المال ، ( هذه النتیجة أیضًا مع دراسة 
 معــین ، فــإذا انخفــض حیـث وجــدت أن التــوتر یــرتبط باإلبـداع والدافعیــة فهــو یــؤدي إلـى ارتفــاع مــستوى الــدافع إلـى حــد    "

   ) ٥٤ ،١٩٨٧المال،"(التوتر أو ارتفع عن هذا الحد سوف یؤدي إلى التأخر في مستوى األداء كما انه یكون معرقًال له
إلــى أننــا بحاجــة إلــى القــدر المعقــول مــن التــوتر لیحــرك فینــا النــشاط  ) " ٢٠٠٤البیــاتي ، (      وفــي هــذا الــصدد تــشیر 

 كلمـا زاد التـوتر عـن هـذا المـستوى یبـدأ التـأثیر الـسلبي أو اذنـا وتحقیـق مـا نـصبوا إلیـه مـن أهـداف ، والدافعیة للقیـام بواجبات
  ) .٢٦، ٢٠٠٤البیاتي ، " ( الضار على الفرد 

 عرض نتائج الفروق في درجـة التـوتر النفـسي بـین العبـي األلعـاب الفردیـة والفرقیـة مـن منتخبـات كلیـات جامعـة ٣-٤
  :الموصل ومناقشتها 

 بین العبي األلعاب الفردیة والجماعیة من منتخبات كلیات جامعة يداللة الفروق في درجة التوتر النفس)٦ ( رقمجدولال
  المحتسبة والجدولیة) ت(الموصل وقیمة 

عــــــــــــــــــــــدد   تصنیف الالعبین
  الالعبین

) ت(قیمـــــــــــة   ع±  س
  المحتسبة

) ت(قیمـــــــــــة 
  الجدولیة

  داللة الفروق

  ٤,٨  ٨,٨٤  ١٤٠  العبي األلعاب الجماعیة
  ٤,٩  ٤,٨٩  ١٢٠  العبي األلعاب الفردیة

  
٢,٤  

  
٩٧,١  

  
  دال

  ٩٧,١) = ٠٥,٠( ≤وأمام نسبة خطأ ) ٢٥٨(الجدولیة عند درجة حریة ) ت( قیمة * 
   ) ٤٤٠,١٩٩٩التكریتي والعبیدي ،    (                                                                             

ـــغ  :)٦ ( رقـــمین مـــن الجـــدولیتبـــ         أن المتوســـط الحـــسابي لالعبـــي األلعـــاب الفرقیـــة فـــي درجـــة التـــوتر النفـــسي قـــد بل
درجـة وهـو اقـل مـن المتوسـط الحـسابي لالعبـي األلعـاب الفردیـة فـي درجـة ) ٨.٤(درجة ، وبانحراف معیاري قدره ) ٨٤.٨(

المحتــسبة لداللــة الفــروق ) ت(درجــة ، وبلغــت قیمــة ) ٩.٨(درجــة وبــانحراف معیــاري قــدره ) ٨٩.٤(التــوتر النفــسي والبالغــة 
وهـي اكبـر مـن ) ٤.٢(في درجة التوتر النفسي بـین العبـي األلعـاب الفردیـة والفرقیـة مـن منتخبـات كلیـات جامعـة الموصـل 

ق وهذا یدل علـى وجـود فـرو ) ٠.٠٥ (≤وأمام مستوى معنویة ) ٢٥٨(عند درجة حریة ) ١.٩٧(الجدولیة البالغة ) ت(قیمة 
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 ١٠٠ 
 

ذات داللــة معنویــة فــي درجــة التــوتر النفــسي بــین العبــي األلعــاب الفردیــة والفرقیــة مــن منتخبــات كلیــات جامعــة الموصــل 
  . العبي األلعاب الفردیة ةصلحمول

ویعـزو الباحثــان هــذه النتیجــة إلــى خــصوصیة الفعالیــة الریاضـیة الممارســة فاأللعــاب الفردیــة األداء فیهــا یختلــف عــن        
 فالجهـد المبـذول مـثًال فـي لعبـة كـرة الـسلة یختلـف عنـه فـي األداءالفرقیـة مـن حیـث تكـرار الحركـات وزمـن ومـسافة األلعاب 
م وكذلك یختلـف عنـه فـي لعبـة كـرة القـدم والعـاب المـضرب ، وعلـى هـذا األسـاس فـان درجـة التـوتر النفـسي ) ٤٠٠(ركض 

 یعـزو الباحثـان سـبب ذلـك إلـى التـوترات واالنفعـاالت تختلف من لعبة ریاضیة إلى أخـرى ، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى
 أثناء اشتراكهم بالمنافسة ، وان درجـة التـوتر التـي تنتـابهم بدرجـة أعلـى مـن الطبیعـي تـؤثر  فيالنفسیة التي تنتاب الالعبین

 نجـد  ومـن ثـمن التوافـق العـضلي العـصبيعلى األداء وخاصة في الفعالیات الفردیة المهاریة والتي تتطلب مـستوى عـالي مـ
، كثیـر مـن الالعبـین غیـر قــادرین علـى التكیـف مـع مواقــف المنافـسة ویكـون أدائهـم وقـت التــدریب أفـضل مـن وقـت البطولــة

وفــي هـــذا الــصدد وتؤكـــد البحــوث والدراســـات إلــى أن ارتفـــاع درجــة التـــوتر النفــسي فـــي الفعالیــات الفردیـــة إلــى أن األلعـــاب 
عاالت النفسیة من خـالل االحتكـاك المباشـر مـع األداة أو الخـصم ویكـون االعتمـاد علـى الفردیة ینتاب العبیها التوتر واالنف
وفیمــا یتعلــق بالعبــي األلعــاب الفرقیــة فیعــزو الباحثــان ذلــك  ) ٨٠، ١٩٩٥العبیــدي ، ( الــذات أكثــر مــن الفعالیــات الفرقیــة 

سي لـدى الالعبـین ضـمن الفریـق وٕامكانیـة إلى أن مدربي األلعـاب الفرقیـة سـعوا بـشكل جـدي إلـى معرفـة درجـات التـوتر النفـ
تقلیل اآلثار السلبیة للتوتر ومـساعدة الفریـق فـي إحـراز التفـوق والفـوز فـي المنافـسة الریاضـیة مـن خـالل اسـتخدام األسـالیب 
المناسبة للتعامل مع الالعبین من خالل توزیع المهام والواجبـات علـى أعـضاء الفریـق بـشكل متـساوي یعمـل فیهـا الالعبـین 

  .كوحدة واحدة وبالتالي تقل حدة ودرجة الضغط والقلق والتوتر واالستثارة النفسیة وهذا ما أفرزته نتائج البحث الحالي 
أن جمیع األسالیب التي تستخدم في مواجهة التـوتر لـیس لهـا أثـار ) " ٢٠٠٠راتب ، (    ویتفق ذلك مع ما أشار إلیه     

الــرغم مــن تعــدد علــى ة یــستفاد منهــا الریاضــي بــصرف النظــر عــن نــوع الریاضــة و ســلبیة وٕانهــا تمثــل مهــارة نفــسیة ذات قیمــ
( لتـوتر والتـي هـي تحدیـدًا أسالیب مواجهة التوتر فإنها ال تخرج من استخدام واحد على األقـل مـن المـداخل الثالثـة لـنقص ا

اعده فـــي تحدیـــد األســـلوب تـــي تـــس، وان معرفـــة صـــیغة التـــوتر لالعـــب هـــي ال) مـــستوى االســـتثارة ، األفكـــار الـــسلبیة البیئة،
   ) .٣٠، ٢٠٠٠راتب ، ( " المناسب 

   االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات ١-٥
الـسباحة ( لالعبي بعـض األلعـاب الفردیـة  ومستوى االنجاز درجة التوتر النفسي بینسلبیة   وجود عالقة ارتباط معنویة -

  .كلیات جامعة الموصل من منتخبات ) ، الساحة والمیدان ، التنس األرضي 
كـرة القـدم (  وجود عالقة ارتباط معنویة سلبیة بین درجة التـوتر النفـسي ومـستوى االنجـاز لالعبـي بعـض األلعـاب الفرقیـة-

  من منتخبات كلیات جامعة ) ، كرة السلة ، كرة الطائرة 
  .هم إلى مراكز متقدمة في الدوري     الموصل، إذ كلما قلت درجة التوتر النفسي لالعبین زاد مستوى انجازهم ووصول

إن درجــة مقبولــة إلــى حــد مــا مــن التــوتر النفــسي تعــد حــافزًا ودافعــًا لالعبــین لتحقیــق أفــضل مــستوى لالنجــاز وهــذا مــا  -
   .في تسلسلها في بطولة الجامعة ) فرق المقدمة(أكدته الفرق التي احتلت المراكز األربعة األولى 

انجــاز علــى العكــس مــن  رجــة مقبولــة مــن التــوتر النفــسي بــدوره حــافزًا لتحقیــق أفــضلیتمتــع العبــو األلعــاب الفرقیــة بد -
 .السلبي   األلعاب الفردیة والذین لدیهم درجة عالیة من التوتر النفسيالعبو

   :التوصیات ٢-٥
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سیة النفـاالهتمام باإلعداد النفسي طویل وقصیر المـدى مـن جانـب المـدربین ، وذلـك مـن خـالل تنمیـة الجوانـب   ضرورة -
لتـوتر  احالـةالتـي مـن شـأنها تحـسین  االیجابیة كرفع الروح المعنویة وبث الحماسة وزرع الثقة في نفوس الالعبـین

 عل  ى فع  الم  ن ت  أثیر  ا لمــا لهــ،النفــسي لالعبــي األلعــاب الفردیــة والفرقیــة مــن منتخبــات كلیــات جامعــة الموصــل 
                                                                                                                               .مستوى اإلنجاز 

االسترشــاد و  ،التأكیـد علـى العالقـة الودیـة والجیـدة بــین المـدرب والالعبـین بالـشكل الـذي یبعــد الالعبـین عـن القلـق والتـوتر -
 جامعـــة ت كلیـــاتبـــي األلعـــاب الفردیـــة والفرقیـــة مـــن منتخبـــافـــي االنتقـــاء والتوجیـــه لالعتـــوتر النفـــسي بنتـــائج مقیـــاس ال

  .الموصل 
فــي متغیــرات نفــسیة  ، والمقارنــة فیمــا بینهــا  والتــي منهــا األلعــاب القتالیــة إجــراء دراســات مــشابهه علــى األلعــاب األخــرى  -

( یــة الجوانــب أخــرى لمــا للجوانــب النفــسیة مــن تــأثیر مباشــر وفعــال علــى مــستوى االنجــاز الریاضــي ال یقــل عــن أهم
  .) البدنیة والمهاریة والخططیة 

   : المصادر العربیة واألجنبیة-
، المعامالت العلمیـة بـین النظریـة والتطبیـق ، مركـز الكتـاب للنـشر ، القـاهرة ) : ١٩٩٩(باهي ، مصطفى حسین  •

  .مصر
 وآخـرونمـد امـین المفتـي تقیـیم تعلـیم الطالـب التجمیعـي والتكـویني ، ترجمـة مح) : ١٩٨٣ (ناوآخر بلوم ، بنیامین  •

   . ، مصر، دار ماكرو هیل ، القاهرة
بنـاء وتقنـین مقیـاس للتـوتر النفـسي لـدى الالعبـین المتقـدمین فـي األلعـاب ) : ٢٠٠٤(البیاتي ، هدى جـالل محمـد  •

  .الفرقیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بابل ، العراق 
 فــــي بحــــوث التربیــــة اإلحــــصائیةالتطبیقــــات ) : ١٩٩٩(ســــین والعبیــــدي ، حــــسن محمــــد عبــــد التكریتــــي ، ودیــــع یا •

   . ، العراقالریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل
، مطبعـة جامعــة البــصرة ، ١الطــرق العالجیــة القدیمـة هــل تبعـث مــن جدیــد ، ط) : ١٩٨٨(جـواد، عبــد اهللا محمـد  •

  .العراق 
فاعلیــة برنــامج إرشــادي جمعــي فــي التــدریب علــى حــل المــشكالت ) : ١٩٩٨(حادحــة باســم حــداد ، عفــاف ، و د •

  .جامعة قطر ، ، السنة السابعة١٣واالسترخاء العضلي في ضبط التوتر ، مجلة مركز البحوث التربویة ، العدد 
  .، منشاة المعارف ، اإلسكندریة ، مصر ١علم النفس المعاصر ، ط) : ١٩٨٣(حقي ، الفت محمد  •
الـــسلوك القیـــادي لـــدى مدرســـي التربیـــة الریاضـــیة فـــي المـــدارس الثانویـــة وعالقتـــه ) : ٢٠٠٧(خلـــف ،زینـــب مزهـــر  •

  .جامعة دیالى ، العراق ، بدافعیة االنجاز الریاضي ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة التربیة الریاضیة 
س الثانویـة الحكومیـة ، مجلـد دراسـات مـصادر التـوتر النفـسي لـدى معلمـي المـدار ) : ١٩٩٢(دیراني ، محمد عبد  •

  .األردن،عمان ، ) ٢(، العدد ١٩، المجلد ، 
   مصر ،دار الفكر العربي ،القاهرة ) المفاهیم والتطبیقات(علم النفس الریاضي ) :١٩٩٥(راتب ،أسامة كامل  •
ــم نفــس الریاضــة ) : ١٩٩٧(راتــب ، أســامة كامــل  • ربــي ، القــاهرة ، ، دار الفكــر الع)  التطبیقــات –المفــاهیم ( عل

  .مصر 
  .النشاط البدني واالسترخاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ) : ٢٠٠٤(راتب ، أسامة كامل  •
   ،العراقلموصلاالمدخل إلى اإلحصاء ، مدیریة مطبعة الجامعة ، جامعة ) : ٢٠٠٠(الراوي ، خاشع محمود  •
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 ، مركـز الكتـاب ١ي التربیـة البدنیـة والریاضـة ، طالمـدخل إلـى القیـاس فـ) : ٢٠٠٦(رضوان ، محمد نصر الدین  •
  .مصر ، للنشر ، القاهرة 

اثـــر اإلرشـــاد الجمعـــي للتـــدریب علـــى حـــل المـــشكالت فـــي خفـــض التـــوتر ، رســـالة ) : ١٩٩٢(الـــزاوي ،رنـــا احمـــد  •
  .ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة األردنیة ، األردن 

االختبـارات والمقـاییس النفـسیة ، دار الكتـب للطباعـة والنـشر ، ) : ١٩٨١(راهیم وآخرون الزوبعي ، عبد الجلیل إب •
   .، العراقجامعة الموصل 

مؤشرات الصحة النفسیة والعوامل المساعدة على تنمیتهـا فـي شخـصیة الطالـب ، ): ١٩٩٦(سلیمان ، علي السید  •
، مركــز البحــوث والدراســات النفــسیة ، جامعــة محاضــرات الــدورة التأسیــسیة األولــى لألخــصائي النفــسي المدرســي 

  .الكویت 
، مكتبــة دار الفكــر للثقافــة والنــشر ١مبــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربیــة ، ط ) : ١٩٨٩( ســماره ،عزیــز وآخــرون  •

   .األردنوالتوزیع ، عمان ، 
ریاضـي فـي خفـض فاعلیة كل من برنامج إرشاد جمعي وبرنامج نـشاط ) : ١٩٩٤(الشبح ، نضال سعید عبد اهللا  •

  .مستوى التوتر النفسي ، رسالة ماجستیر ، كلیة الدراسات العلیا ، الجامعة األردنیة ، األردن 
ـــشربیني ، لطفـــي  • ـــق ) : ١٩٩٦(ال ـــى القل ـــب عل ـــوتر . كیـــف تتغل ـــك النفـــسي ، المكتـــب العلمـــي للكمبی ـــسلة طبیب سل

  والنشر والتوزیع ، اإلسكندریة ، مصر
، الدار العلمیـة والدولیـة للنـشر ١مبادئ القیاس والتقویم في التربیة ، ط)  : ٢٠٠٢( وآخرانالظاهر ، زكریا محمد  •

   . ، األردنوالتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان
 ، مطبعــة شــركة العبیكــان ١المــدخل إلــى البحــث فــي العلــوم الــسلوكیة ، ط) : ١٩٩٥(العــساف ، صــالح بــن حمــد  •

  .دیة للطباعة والنشر الریاضي ، السعو 
ــــدین محمــــود  • ــــة والنفــــسیة ، ط) : ٢٠٠٦(عــــالم ، صــــالح ال ــــارات والمقــــاییس التربوی ــــشر ١االختب ، دار الفكــــر للن

  .والتوزیع ، عمان ، األردن 
،   ، دار المعـارف للطباعـة والنـشر ، القـاهرة٣مدخل علم النفس الریاضـي ، ط) : ١٩٩٨(عالوي ، محمد حسن  •

  .مصر 
القیـــاس فـــي التربیـــة الریاضـــیة وعلـــم الـــنفس ) : ٢٠٠٨(مـــد نـــصر الـــدین عـــالوي ، محمـــد حـــسن ورضـــوان ، مح •

  .، مصرالریاضي ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة 
 ، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ٢اإلحـصاء التعلیمـي فـي التربیـة البدنیـة والریاضـیة ، ط) : ٢٠٠١(عمر ، وآخران  •

  .، مصر
 ، دلیـل البحـث العلمـي ، دار الفكـر العربـي للطباعـة والنـشر ، القـاهرة) : ١٩٩٩(عویس ، خیر الدین علي احمـد  •

   مصر
التـــوتر النفـــسي لـــدى طلبـــة الـــصف الـــسادس اإلعـــدادي وآبـــائهم وعالقتـــه بالتحـــصیل ): ٢٠٠١(قحطـــان ، ســـاهرة  •

  .الدراسي ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،كلیة اآلداب،الجامعة المستنصریة، بغداد، العراق 
   للتوزیع والنشر،عمان، األردن جدارا لمناه، ١أصول البحث العلمي ومناهجه، ط):٢٠٠١(وجیه محجوب، •
  .، دار العلم ، الكویت ١التوتر النفسي كمقیاس للدافعیة ، ط) : ١٩٨٢(المال ، سلوى سامي  •
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 ...................ات التوتر النفسي وعالقته مبستوى االجناز الرياضي لالعبي منتخب

 ١٠٣ 
 

  .، األردنعمانأساسیات القیاس والتقویم في العلوم السلوكیة،دار الشروق للنشر والتوزیع،):٢٠٠٤(النبهان،موسى •
• Chrousos,g.p. , loriaux, d.l. and gold ,p.w.(1988): mechanisms of  physical and 

emotional stress , the concept of stress and itshistorical development. plenum press, 
New York.   

• Mikhail, A ( 1985):stress : A psycho physiological conception . in Alan, Monat and 
Richard , S. Lazarus (eds), stress and coping , Columbia University press, New York  

• Schewebel, A.L. and Others, (1990): personal adjustment and growth : a life span 
approach . 2nd edition . w.m.c. brown publishers   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )١ ( رقمالملحق

     جامعة الموصل
  ألساسیة كلیة التربیة ا

  قسم التربیة الریاضیة 
  توتر النفسي لالعبي بعض األلعاب الفردیة والفرقیة بصورته األولیة استبیان آراء السادة الخبراء حول صالحیة فقرات مقیاس ال

  المحترم.......................................  ..............حضرة الدكتور
      :تحیة طیبة 
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 ...................ات التوتر النفسي وعالقته مبستوى االجناز الرياضي لالعبي منتخب

 ١٠٤ 
 

األلعاب الفردیة والفرقیة  من  العبي بعض  لدىمستوى االنجاز وعالقته بالتوتر النفسي "        في النیة إجراء البحث الموسوم 
   " .منتخبات كلیات جامعة الموصل

 بــین إدراك الفــرد لمــا هــو مطلــوب عملــه   وٕادراك قدرتــه علــى انجــاز هــذا العمــل مــع عــدم التــوازن": توتر النفــسي ویقــصد بــال       
   " .األخذ باالعتبار أن نتیجة هذا العمل تمثل أهمیه لهذا الفرد 

 فقـد   ،التربویة والنفسیة وعلم النفس الریاضي والقیاس والتقـویم       ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة علمیة في مجال العلوم 
راجین تفضلكم بقراءة االستبیان واإلجابة علـى مـا یـأتي  ، تم اختیاركم كأحد الخبراء للحكم على مدى صالحیة الفقرات المرفقة طیاً 

:  
مــن خــالل  ، تــصلح بعــد التعـدیل حتــصلح ، ال تـصل( أمــام كـل فقــرة ، وتحــت البـدیل الــذي تــراه مناسـبًا للفقــرة (  )   وضـع عالمــة -
  ) فقرات عدد من ال أو إضافةصیاغة إعادة أوحذف (

  :بدائل هي ) ٥(  مدى صالحیة بدائل اإلجابة لفقرات المقیاس على وفق -
  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً 

  على التوالي للفقرات االیجابیة ، وبالعكس للفقرات السلبیة ) ١,٢ ،٣ ، ٤ ، ٥( إذ تعطى لها األوزان 
  دیلتصلح بعد التع  ال تصلح  تصلح  

  وٕاذا لم تحصل الموافقة ما هو السلم البدیل برأیكم ؟
  شاكرین تعاونكم العلمي المبارك                                                             

                          :التوقیع
    :اللقب العلمي

  :                                          االختصاص
  : والكلیة الجامعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفقرات  ت
  المجال الفسیولوجي  *

تصلح بعد   التصلح  تصلح
  التعدیل

        .یخفق قلبي بشدة عندما ادخل الملعب وفیه جمهور كبیر   ١

        .ینصب عرقي عندما أتعرض لمواقف محرجة في المباراة   ٢

        .اشعر في یوم المباراة بتعب شدید   ٣

        .جیدة حتى في یوم المباراة تبقى شهیتي للطعام   ٤

        ئي أشخاص مهموناشعر بجفاف الحلق والبلعوم عندما یشاهد أدا  ٥

        .اشعر بالحاجة إلى دخول الحمام مرات عدیدة قبل المباراة   ٦

        .ترتفع حرارة جسمي بشكل غیر اعتیادي عندما توكل إلي مسؤولیة معینة   ٧
        .بب لي ألمًا في المعدة حصول شجار بین أفراد الفریق یس  ٨

 

  ناالباحـث
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 ١٠٥ 
 

        .اشعر أنني املك الطاقة الكافیة للقیام بالواجب المطلوب   ٩
        ) .التشنجات ، التقلصات الخ( قبیل المباراة اشعر بألم العضالت المفاجئ   ١٠
        .اشعر بالضغط في راسي وكأنه سینفجر عندما ارتكب خطأ   ١١

        المجال العقلي  *
        .تخذ قرارًا حاسمًا بسرعة في المواقف المفاجئة استطیع أن ا  ١
        .استطیع تذكر أحداث المباراة بشكل جید   ٢
        . افقد القدرة على التركیز كلما زاد عدد الجمهور   ٣
        .استطیع تصور ما یمكن أن یحدث في المباراة قبل بدایتها   ٤
        .المباراة أجد صعوبة في تركیز االنتباه عند أداء واجبي في   ٥
        .اشعر بقدرتي على انجاز الواجب المطلوب بمستوى عال   ٦
        . یسهل علي تمییز دقائق األمور  ٧
        .استطیع تركیز انتباهي حتى عندما تسیر المباراة على نحو غیر مخطط   ٨
        المجال االنفعالي  *
        . المباراةأقوم بالضغط على أسناني عندما أالحظ عدم اهتمام زمالئي ب  ١
        .كثیرًا ما أعاني من تقطع في النوم قبل المباراة   ٢
        .اشعر باسترخاء تام قبل المباراة   ٣
        .اشعر بارتیاح عندما یتكلم المدرب معي في شؤوني الخاصة   ٤
        .یحصل لدي اضطراب في النوم قبل المباراة   ٥
         من قبل المدرب یضایقني التمییز بین الالعبین في المعاملة  ٦
        .اشعر بالسعادة عندما یرشدني المدرب أو زمالئي إلى أخطائي بصراحة   ٧
        أتحدث بهدوء وبثقة مع الحكم حتى عندما یتخذ ضدي قرارًا خاطئًا   ٨
        .عندما أفكر بموضوع مهم )الشعر،الشارب،الحاجبین(أمیل إلى انتزاع الشعر  ٩

        .أفعالي تجاه المتغیرات الطارئة اشعر باني مبالغ بردود   ١٠
        .أسیطر على جمیع حركاتي مهما كان الموقف محرجًاً◌ أو مفاجئًا   ١١
        .اشعر بالسیطرة والهدوء حتى لو كنت في ملعب الفریق المنافس   ١٢

  
  مقیاس التوتر النفسي بصورتھ النھائیة)٢ ( رقمالملحق

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   الفقرات  ت
            .یخفق قلبي بشدة عندما ادخل الملعب وفیه جمهور كبیر  ١
            . أتخذ قرارًا حاسمًا بسرعة في المواقف المفاجئة   ٢
            .یظهر علي الغضب عندما أالحظ عدم اهتمام زمالئي بالمباراة   ٣
            .أتصبب عرقًا عندما أتعرض لمواقف محرجة في المباراة  ٤
            .كر أحداث المنافسة بشكل جیداستطیع تذ  ٥
            .اشعر باسترخاء تام قبل المنافسة   ٦
            .في یوم المباراة اشعر بتعب شدید   ٧
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 ١٠٦ 
 

            .افقد القدرة على التركیز كلما زاد عدد الجمهور  ٨
            .اشعر بارتیاح عندما یتكلم المدرب معي في شؤوني الخاصة   ٩

            .ة حتى في یوم المباراة تبقى شهیتي للطعام جید  ١٠
            .استطیع تصور ما یمكن أن یحدث في المباراة قبل بدایتها   ١١
            .یحصل لدي اضطراب في النوم لیلة المباراة   ١٢
            . اشعر بجفاف الحلق عندما یشاهد أدائي أشخاص مهمون  ١٣
            .اة أجد صعوبة في تركیز االنتباه عند أداء واجبي في المبار   ١٤
            .یضایقني أن یمیز المدرب في معاملته بین الالعبین   ١٥

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   الفقرات  ت
            .اشعر بحاجة إلى دخول الحمام مع اقتراب بدء المنافسة   ١٦
            .اشعر بقدرتي على انجاز الواجب المطلوب بمستوى عالي   ١٧
            .ما یرشدني المدرب أو الزمالء إلى أخطائي بصراحة اشعر بالسعادة عند  ١٨
ترتفع حرارة جسمي بشكل غیر اعتیادي عندما توكل إلي مـسؤولیة معینـة فـي   ١٩

  .الفریق
          

            .یسهل علي تمییز دقائق األمور  ٢٠
            أتحدث بثقة وبهدوء مع الحكم حتى عندما یتخذ ضدي قرارًا خاطئًا   ٢١
            .ر بین أفراد الفریق یسبب لي ألمًا في معدتي حصول شجا  ٢٢
            .استطیع تركیز انتباهي حتى عندما تسیر المباراة على نحو غیر مخطط   ٢٣
عنـدما أفكـر بموضـوع ) الرأس ، الشارب ، الحاجبین ( أمیل إلى انتزاع الشعر   ٢٤

  .مهم 
          

            .ي المنافسةاشعر أنني املك الطاقة الكافیة للقیام بواجبي ف  ٢٥
            .اشعر باني مبالغ بردود أفعالي تجاه نتائج اللعب الطارئة   ٢٦
            .قبیل المباراة اشعر بألم العضالت  المفاجئ وتشنجها   ٢٧
            أسیطر على جمیع حركاتي مهما كان الموقف   ٢٨
            .اشعر بالضغط في راسي سینفجر عندما ارتكب خطأ في المنافسة  ٢٩
            .اشعر بالسیطرة والهدوء حتى لو كنت في ملعب الفریق المنافس   ٣٠
تـــزداد ضـــربات قلبـــي عنـــدما ینـــادیني المـــدرب إلعطـــائي توجیهـــًا معینـــًا أثنـــاء   ٣١

  المباراة 
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