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 هدف البحث الى:       

 بناء مقياس االحباط الرياضي لالعبين المتقدمين في اندية مدينة الموصل . -  
 التعرف الى مستوى اإلحباط الرياضي لدى الالعبين المتقدمين في اندية مدينة الموصل .  -  
 وضع مستويات معيارية لعينة البحث في مقياس االحباط الرياضي .  -  

تممم اسممتخدام المممنصف الوصممفي بامسممموب المسممحي لمالامتمم  وطبيعممة البحممث ث الممتمل مجتمممع البحممث عمممى الالعبممين        
رياضمة فمي محافظمة ( ث والمعتمدين ممن ببمل مديريمة اللمباب وال3123 – 3122المتقدمين في اندية مدينة الموصل لمعام )

( انديمة ممن االنديمة الرياضمية )الموصمل ث والفتموة ث ونينموى ث :( العبا والعبة موزعين عمى )734نينوى ث والبالغ عددهم )
واياد ليت ث والمستقبل الملمرق ث وعممال نينموى ث والصمقور الجموي ث والفتماة ث وام المربيعين لملمطرنف( ث امما عينمة البحمث 

ممنصم  عينة البحث الى عينتمين( العبا تم اختيارهم بطريقة عمدية من مجتمع البحث ث وتم تقسيم 575االساسية فقد بمغت )
%( مممن عينممة البحممث االساسممية ث 42وبنسممبة ) عينممة تطبيممق( العبمما ك255ث و) %(:7)وبنسممبة  عينممة بنمماءالعبمما ك (431)

ث دينة  الموصمل الم ي بمام ببناام  فمي هم ا الدراسمة واستخدم الباحث مقياس اإلحباط الرياضي لالعبين المتقدمين في اندية م
والصمدق  وليمة ثاال  ابصمورتص صمياةة فقمرات كمل مجمالو  ثامولمى لممقيماس  التجربة االستطالعية)وتضمنت إجراءات البناء : 

ي لمفقمممرات( بوسمممموب اإلحصممماايالتحميمممل الثانيمممة لممقيممماس ث وصمممدق البنممماء ) التجربمممة االسمممتطالعيةو  ثالظممماهري لممقيممماس 
معامل بطريقة إعادة االختبار( ث وابتصرت الوساال اإلحصااية عمى :  ثباتث وال االتساق الداخميطرفتين ث و المت تينالمجموع

 ث والنسبة الماوية.  لعينتين مستقمتين ولعينة واحدة ث والمتوسط الفرضي لممقياس اختبار)ت(ث و  االرتباط البسيط لم)بيرسون(
 الستنتاجات اآلتية:وبد توصل الباحث الى ا   

المتقمدمين فمي انديمة مدينمة  نفاعمية مقياس اإلحباط الرياضي ال ي تم بناا  لقياس درجمة اإلحبماط الرياضمي لمدى الالعبمي -
 الموصل .

 . احباط رياضي  طبيعيبمستوى  ونتمتعيبصورة عامة ان الالعبين المتقدمين في اندية مدينة الموصل  -
 لعينة البحث في مقياس االحباط الرياضي .تم وضع مستويات معيارية  -

 اندية مدينة الموصل -مقياس اإلحباط  -الكممات المفتاحية: بناء 
Constructing a Sport Frustration  Scale for the Advanced Players of Mosul City 

Clubs 

Lecturer. Firas Mahmoud Ali Al-Khokhi 

Abstract 

The Objectives of the study : 

- Constructing a sport frustration scale for the advanced players of Mosul city clubs. 

- Knowing the level of sport frustration for the advanced players of Mosul city clubs 
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- Setting standard levels for the measurement of sport frustration of the subject sample. 

The descriptive approach with a survey style has been adopted for its convenience to the 

nature of the research. The research community include the advanced players of Mosul city 

clubs (2011 - 2012) recognized by the directorate of youth and sports / Nineveh government 

,representing (623) male and female players distributed on (9) sports clubs (Al-Mosul, Al-

Fitwah, Nineveh, Ayad Sheat, Al-Mustakbal Al-Moshriq, Ommal Nineveh, Al-Suqour aero 

club, Al-Fatat and Um Al-Rabia’in fos chess) .While the basic sample of the research has 

included (464) players randomly chosen from the research community. The sample has been 

divided into two samples one of them was : (320) players as a construction sample 

representing the other one was (69%) and (144) players as an application sample representing 

the basic research sample . 

The researcher has used sports frustration scale ,constructed by the researcher throughout 

this study, for the advanced players of Mosul city clubs .The construction procedures include :  

( the first pilot study of the scale, forming the items of each field in their initial form, the 

apparent validity of the scale, the second pilot study  of the scale, the vace validity (the 

statistical analysis of the items ) by both extreme different groups, the internal consistency and 

the reliability via re-testing) . The statistical means have restricted on : The simple correlation 

coefficient of Person, t-Test for two independent samples and for a single sample, the 

assumption mean of the scale and percentage . 

The researcher has concluded the following : 

- The effectiveness of the sport frustration scale constructed to measure sport frustration 

degree for the advanced players of Mosul city clubs. 

- The advanced players of Mosul city clubs in general enjoy natural sport frustration level  

- Standard levels for measuring the sport frustration of the subject sample were set. 

Keywords: Constructing - Frustration Scale - Mosul City Clubs 

 التعريف بالبحث -2
 المقدمة واهمية البحث  2-2
 ظيور الكثير مف كافة إلى المجاالت في ةوتطورات العصر المتالحقضغوطات الحياة المتزايدة  أدتلقد       

الصراعات والتحديات االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي اسيمت الى حد كبير في انتشار مجموعة مف 
 االضطرابات النفسية . 

وف باالحباطات المتعددة ، اف اسعد البشر واكثرىـ توافقا في اعماليـ و مع أسرىـ و حتى ميسوري الحاؿ يشعر      
فخيبات االمؿ التي نتعرض ليا والصراعات الداخمية والخارجية وعوامؿ الضغوط اليومية المستمرة ومتطمباتنا نحو 

وزيادة الرغبة االفضؿ تعرضنا الى االحباط ، فاالحباط "ىو إي دافع نفسي او نشاط لدى الفرد يمح في طمب االشباع 
الشعوريا ، فاف  يئة التي نعيش بيا  شعوريا كاف اـمكتسبا مف البذا الدافع فطريا اـ في الطموح ، سواء اكاف ى

الموازنة الداخمية الي منا يجب اف تمبي ىذا الدافع ويحاوؿ اشباعو وعندما اليستطيع اي منا اشباع الدافع اشباعا 
   . ( 381، 9002مباشرا فانو ينتج عنو احباطا ")ابو دلو ،

وجد في حياتنا العامة بدرجات قميمة ، فكؿ فرد البد اف يتعرض لعدد مف العوامؿ االحباطية البسيطة فاالحباط ي     
مف التعرض الي عامؿ احباطي في داخميا ،  ئة تتفؽ ورغبات الفرد بدرجة تعفيواو الشديدة ، ذلؾ انو قؿ اف توجد بي

 .مف حدود وقيود  يفرضو عميو نو احباطا لدوافعو بمافالمجتمع الذي يوجد فية االنساف يتطمب م
 ( 381،  3281)فيمي ، 

وتختمؼ االستجابة لممواقؼ االحباطية باختالؼ االفراد بسبب الفروؽ الفردية بينيما ، فبعض االفراد يتحمموف      
ادنى درجات االحباط ،  "فاالحباط عندما يوجد انما يوجد  اآلخردرجة عميا مف االحباط بينما اليتحمؿ البعض 
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درجات مختمفة فيناؾ احباط بسيط يتمثؿ في اعاقة حاجة وقتية وىناؾ احباط صعب يتمثؿ في اعاقة تحقيؽ ىدؼ ب
 (. 362، 9008معيف في الحياة بعد العمؿ لتحقيقو مدة طويمة مف حياة الفرد " )الحوري ،

الء ويسترجع ذكرى المرات فقد يعيش الرياضي عالقات جماعية مرتبكة بالمدرب او بالفريؽ الرياضي او بالزم     
 إزاءالتي فشؿ فييا في السابؽ او الركود في االنجاز وكذلؾ االحداث السمبية داخؿ البيت وموقؼ العائمة والمجتمع 

الرياضة التي يمارسيا او توقع لمقاء خصـ قوي ومعروؼ ، او التغيير المفاجئ لمكاف واوقات المعب ، اذ اف 
شعور سمبي  يعتريوىذا الممعب او تمؾ المدينة اوساعة الفشؿ ، فالرياضي الذي الرياضي يتذكر ضعؼ انجازه في 

لسبب ما نتيجة االخفاؽ او الفشؿ في ارضاء دوافعو او اشباع حاجاتو وايجاد الحموؿ لتمؾ المشاكؿ التي يواجييا 
ي ينتج عنيا الذالحباط والتأـز النفسي يطمؽ عمييا بادي الى حدوث حالة مف الضيؽ والغضب والتوترات ياضي تؤ الر 

نشاطو  لطموح لبموغ اليدؼ والذي يؤثر فيوصفات التوجيو كالثبات وا كميا جوانب الشخصيةشعور مؤلـ يؤثر في 
 .الفشؿ"دـ الوصوؿ لميدؼ اوتكرار االثر النفسي المؤلـ المترتب عف عبوصفو  فاالحباط " سمبا ،المطموب في الحياة 

 1994, 769)  GOHDSTEIN)  
اف معرفة مستوى االحباط يعد وسيمة في الكشؼ عف االحباطات التي يواجييا الالعبوف ومحاولة عممية تعيف      

العامميف في مجاؿ التدريب عمى تفسيره بغية ايجاد السبؿ التي بواسطتيا يمكف الحد مف ىذه االحباطات اوتقميؿ مدى 
، كما اف ىذا البحث يتناوؿ فئة ميمة مف فئات االندية  االثر الذي تسببو لمفريؽ عامة ولمفرد الرياضي بشكؿ خاصة

الرياضية وىـ الالعبيف المتقدميف في اندية مدينة الموصؿ ، ومف ىنا تكمف اىمية البحث ببناء مقياس االحباط 
 الرياضي لالعبيف المتقدميف في اندية مدينة الموصؿ .

 ملكمة البحث  2-3
لموصػوؿ لمبطولػة  األسػاسالالعػب مػف الجوانػب البدنيػة والمياريػة والخططيػة  أعػدادفي الوقػت الػذي تعػد عمميػة        

الجانػػب النفسػػي يعػػد قصػػورا فػػي عمميػػة االعػػداد المتكامػػؿ لمتطمبػػات النشػػاط الرياضػػي  إغفػػاؿالرياضػػية العاليػػة ، فػػاف 
 التخصصي .

غبػػات بسػػبب ظػػروؼ وعوائػػؽ فقػػد يواجػػو الكثيػػر مػػف الالعبػػيف الفشػػؿ فػػي إرضػػاء بعػػض الػػدوافع والحاجػػات والر       
نفسػػػية مػػػف شػػػانيا تعطيػػػؿ طاقػػػات  أزمػػػاتاجتماعيػػػة واقتصػػػادية وأسػػػرية والتػػػي قػػػد تػػػؤثر عمػػػى توازنػػػو النفسػػػي وحػػػدوث 

التػي مػف نتائجيػا ازديػاد الحالػة النفسػية لقيػاـ بػدوره الفاعػؿ ، ومػف ثػـ تجعػؿ الشخصػية عرضػة لالحبػاط الرياضي عػف ا
وىػذا  واضػح ، وازديػاد حػاالت الغضػب لديػو يرا ومالزما ليا ، وبروز القمػؽ بشػكؿسوءا وتكوف لمضغوط النفسية دورا كب

رويػػة الحمػػوؿ الصػػحيحة وتضػػيع  العػػاـ ، فتغمػػؽ عميػػو وعمػػى سػػموكو أعصػػابةيػػدفع احيانػػا الف يفقػػد الفػػرد السػػيطرة عمػػى 
 مفاتيح الحموؿ ميما كانت المشكمة بسيطة ومعقدة .

المشػكمة  أسػاسا بيف الالعبيف وتأثيرىا الواضح عمييـ فالبد مف الوصوؿ الى المشكمة وظيورىونظرا لوضوح ىذه      
 بيػػذهانتبػػاه الدارسػػيف والميتمػػيف والوقػػوؼ عمػػى حػػدودىا لدراسػػتيا وبحثيػػا مػػف خػػالؿ تػػوفر مقيػػاس يقػػيس ذلػػؾ لتوجيػػو  

اليػػػؤثر عمػػػى  ثػػػـاف يشػػػعر بالشػػػعور الطبيعػػػي ومػػػف جعػػػؿ الرياضػػػي وبقػػػدر المسػػػتطاع المشػػػكمة ، اذ يمكػػػف االسػػػتفادة ل
 مستوى انجازه .

ومػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى الدراسػػات والبحػػوث ونتيجػػة لػػذلؾ وبحسػػب حػػد عمػػـ الباحػػث فانػػو اليوجػػد مقيػػاس يقػػيس      
ة تكمػػف فػػي بنػػاء مقيػػاس ابحبػػاط ، وعميػػو فػػاف مشػػكمة البحػػث الرئيسػػدرجػػة ابحبػػاط فػػي المواقػػؼ الرياضػػية المتعػػددة 

 لالعبيف المتقدميف في اندية مدينة الموصؿ .    ى ايقيس درجة االحباط لد الرياضي
 البحث  اهداف 2-4
 بناء مقياس االحباط الرياضي لالعبيف المتقدميف في اندية مدينة الموصؿ . 2-4-2
 االحباط الرياضي لدى الالعبيف المتقدميف في اندية مدينة الموصؿ . مستوى  تعرؼ الىال 2-4-3
 . ينة البحث في مقياس االحباط الرياضي وضع مستويات معيارية لع 2-4-4
 مجاالت البحث  3-5
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 ( .   9039 – 9033)  دموف في اندية مدينة الموصؿ لمموسـ الرياضيالالعبوف المتق المجال البلري : 2-5-2
 . 3/4/9039 ولغاية  1/30/9033مف   ابتداء المجال الزماني : 3-5-3
الرياضػية المبينػة  األنديػةمنشػات  –محافظػة نينػوى / مدينػة الموصػؿ  الفػرؽ الرياضػية فػي المجال المكاني : 2-5-4

 تفاصيميا في مجتمع البحث . 
 تحديد المصطمحات  2-6
 االحباط :  2-6-2
او  لديواشباع دافع الحالة االنفعالية التي يمر بيا الفرد حيف يدرؾ وجود عائؽ يمنعو مف : " بأنوعرفو )عبداهلل(  -

 ( .  339، 3221نفسي")عبداهلل ، ف تيديد وتوترفي المستقبؿ ، مع مايرافؽ ذلؾ متوقع مثؿ ىذا العائؽ 
عرفو )عدس وقطامي( بانو : "اعاقة او تاجيؿ اشباع دافع معيف اوحاجة معينة لدى الفرد ")عدس ، وقطامي  -
،9000  ،912   . ) 
ع او معوقات حالتو بيف الفرد وبيف اشباع عرفو )االلوسي( بانو : "فشؿ الفرد في اشباع حاجاتو اويعني قياـ موان -

 ( .18،  9006حاجاتو" )االلوسي ،
 االحباط الرياضي :  2-6-3

 نظرا لعدم وجود تعريف لالحباط الرياضي ث فقد عرف  الباحث نظريا بان  : -

حؿ تو او ي ارضاء دوافعو اواشباع حاجاتوقعات السمبية التي يشعر بيا الالعب نتيجة الفشؿ فحالة مف ال     
مشكالتو وذلؾ بسبب العديد مف القيود والظروؼ الداخمية والخارجية ) ظروؼ الزماف ، والمكاف ، والقيـ 

 ، فتنشا عف ذلؾ حالة مف الضيؽ والغضب والتوترات النفسية . ( واألخالقية، والظروؼ المادية ،  االجتماعية
 ويعرف الباحث االحباط الرياضي اجراايا بان  :  - 
حالة الخيبػة التػي يشػعر بيػا الالعػب نتيجػة لمفشػؿ او ابخفػاؽ فػي اشػباع دافػع أو رغبػة عنػده لوجػود عػائؽ او         

شػػباعفػػو ، اجتماعيػػة(  تحػػوؿ بينػػو وبػػيف تحقيػػؽ أىداو طبيعيػػة ، و عراقيػػؿ )شخصػػية ،  كمػػا تظيػػره   دوافعػػو ورغباتػػو   وا 
مقيػاس االحبػاط  صػؿ عمييػا المسػتجيب عنػد إجابتػو عػفيح اجابتو في مقياس االحباط الرياضي ، ويقاس بالدرجة التػي

 الرياضي .
 النظري والدراسات الملابصة   اإلطار - 3
 االطار النظري  3-2
 االحباط 3-2-2

طة منبيػػات داخميػػة او الػػدوافع بوسػػا ىػػذهلالنسػػاف دوافػػع وحاجػػات مختمفػػة يسػػعى جاىػػدا الشػػباعيا ، اذ تسػػتثار  أف      
بػػذلؾ  أصػػالبنشػػاط واضػػح نحػػو غايػػات تػػرتبط  ذلؾ تػػوترات فسػػيولوجية او نفسػػية فيقػػـو االنسػػافنتيجػػة لػػ خارجيػػة فتنشػػا

الػػدافع فينػػتج عػػف نشػػاطو احػػد االمػػريف ، امػػا النجػػاح فػػي الوصػػوؿ الػػى تمػػؾ الغايػػات وبػػذلؾ يشػػبع الػػدافع ويحػػافظ عمػػى 
مػػؾ الغايػػات ، وبعبػػارة اخػػرى يفشػػؿ توازنػػو الفسػػيولوجي او النفسػػي ، او االخفػػاؽ نتيجػػة وجػػود عػػائؽ يحػػوؿ دوف تحقيػػؽ ت

غضػػب والتػػوترات او الالػػة مػػف الضػػيؽ و حػػؿ مشػػكالتو فتنشػػا عػػف ذلػػؾ حأو المػػرء فػػي ارضػػاء دوافعػػو او اشػػباع حاجاتػػو 
 .نشاطو المطموب في الحياة سمبا الذي ينتج عنو شعور مؤلـ يؤثر فيالنفسي يطمؽ عمييا باالحباط  التأـز

 (391، 3288 )السامرائي ، 
التعرض لمفشؿ في ارضػاء بعػض الػدوافع والحاجػات ىػي حػاالت يجػب اف يمػر بيػا االنسػاف فػي حياتػو اليوميػة  أف     

والمكػػاف ،والقػػيـ االجتماعيػػة والظػػروؼ  وذلػػؾ بسػػبب العديػػد مػػف القيػػود والظػػروؼ الداخميػػة والخارجيػػة )ظػػروؼ الزمػػاف ،
الحاجػات والرغبػات امػر طبيعػي عنػد االنسػاف ، اف المادية( ، لذلؾ نقػوؿ اف التعػرض لػبعض حػاالت الفشػؿ فػي اشػباع 
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اذ يتعػػػرض الطفػػػؿ لػػػبعض حػػػاالت االحبػػػاط خػػػالؿ حياتػػػو اليوميػػػة ومنػػػذ بدايػػػة حياتػػػو كمػػػا  مى احباطػػػا ،ىػػػذه الحالػػػة تسػػػ
)بسػػبب ظػػروؼ وعوائػػؽ اجتمػػاعي ، اقتصػػادية واخالقيػػة( ، اف ىػػذه كميػػا احباطػػات  أيضػػايتعػػرض ليػػا المراىػػؽ والراشػػد 

تجعؿ الشخصػية عرضػة لالضػطراب النفسػي ، لػذلؾ يختمػؼ  ختمؼ عف االحباطات الشديدة التي غالبا ماىينة وخفيفة ت
فػػػرد وتكوينػػػو تػػاثير االحبػػػاط الػػػذي يمػػػر بػػػو الفػػػرد بػػػاختالؼ نوعيػػػة الرغبػػػات والحاجػػػات وشػػػدتيا ، وبػػػاختالؼ شخصػػػية ال

، ولكنػػو لػػيس كػػذلؾ اذا ادى الػػى سػػموؾ احباطػػا ىينػػا اذا ادى الػػى شػػعور بسػػيط بالخيبػػة والفشػػؿ  ، فيعػػد أيضػػاالنفسػػي 
 ( .333 ، 3221عدواني ، وانحراؼ سموكي او اضطراب نفسي )عبد اهلل ،

 تصنيف االحباط  3-2-3
 واالحباط الثانوي امولياالحباط  3-2-3-2
      ىػػػػو الحالػػػػة التػػػػي يمػػػػر بيػػػػا الفػػػػرد عنػػػػدما يمػػػػح عميػػػػو دافػػػػع مػػػػا او حاجػػػػة مػػػػا ، ولكػػػػف موضػػػػوعو  : امولممممياالحبمممماط  -

 يجد ماء .العطشاف في الصحراء وال نساف ذي يشبعو( غير موجود اساسا ، كااال)الشي ال اوغرضو
فيػػو الحالػػة التػػي يمػػر بيػػا الفػػرد عنػػدما يمػػح عميػػو دافػػع مػػا ، ويكػػوف غرضػػو وموضػػوعو موجػػود ،  االحبمماط الثممانوي : -

العمػؿ الػى المنػزؿ ، ووجػد اف الطعػاـ عمػى  ولكف ىناؾ عائؽ يمنعو مف بموغو ، ومثالو الشخص الجائع بعد عودتو مف
 النار ولـ ينضج بعد .

 االحباط السمبي واالحباط االيجابي  3-2-3-3
اف ىػذا  ،رافػؽ ذلػؾ نػوع مػف التيديػد والتػوترالفرد لعائؽ يمنعو مف اشباع دافع لديػو ي أدراؾ اف االحباط ينطوي في      

طا ، فػاذا كػاف التيديػد شػديدا سػمي االحبػاط ايجابيػا ، امػا اذا كػاف خفيفػا التيديد او التوتر قد يكوف شديدا وقد يكوف بسػي
 فانو احباط سمبي .

 إحباطػا ىنػا يعػد فابحبػاطؽ ، يكػوف خفيفػا اف التيديد الذي يشعر بو الطفؿ حيف يكوف طبؽ الحموى في مكاف مغم     
ود غبار عميو  ويحتاجو لممطالعػة موقتػا ، الطالب الذي عزؼ عف تناوؿ كتاب قريب منو بسبب وج أيضاسمبيا ، ومثمو 

 فيذا ايضا احباط سمبي التيديد الناتج خفيؼ وبسيط .
شعر بو الشخص حيف يعرؼ انو اذا خرج مػف المنػزؿ فػاف ىنػاؾ مػف يػدبر لػو مكيػدة لمتػربص بػو ا التيديد الذي يام     

سػيعاقب بشػدة  بأنػولػده مػف الخػروج لمنزىػة وينػذره عو وا، فيذا تيديد قوي واالحباط ايجابي ، ومثمو ايضا الطفؿ الذي يمن
 .(331،334، 3221)عبداهلل ، اف خرج

 االحباط الداخمي و  االحباط الخارجي 3-2-3-4
أي االحباط الذي تكوف مصادره خارجة عف كياف الفرد مف حيث بنيتة الجسػمية والنفسػية ، وىػذه االحباط الخارجي :  -

كثرة مواقؼ الحياة وظروفيا والعوامؿ الشاخصة فييا وتشعب تمؾ العوامػؿ ، وزيػادة فػي العوامؿ كثيرة ومتعددة ومتشعبة ل
 دي الى تصنيفيا في اتجاىات ىي :توضيح في ىذا النوع مف العوامؿ يؤ التعمؽ وال

مثػاؿ ذلػؾ شػعور و فقػر فػي محتويػات البيئػة الخارجيػة  الذي يبدو منو مصدر االحباط مرتبطا بػنقص او : االول االتجاا
 لفرد او حاجتو الى مف يعينو او يساعدة في تحقيؽ بعض متطمبات حياتو المادية او النفسية ا

كاالب او االخوة او األصدقاء االوفياء الذيف يقفوف الى جانبو في حالة مرضو اوفي حالة عبػور ازمػة اجتماعيػة وكػذلؾ 
 يف لمقياـ بما يراه واجبا عميو .قد يكوف الحرماف بسبب الحاجة الى اف يكوف الفرد في مستوى اقتصادي مع

الذي يبدو فيو االحباط مرتبط بفقػد شػي كػاف الفػرد يممكػو ويتمتػع فيػو ، وىػذا الفقػد يسػبب االحبػاط كممػا  الثاني : جاااالت
زاؿ طالبػػا وىػػو مػػا ألبيػػوزفػػاؼ ، او فقػػد الولػػد حصػػؿ او ظيػػر بصػػورة مفاجئػػة ، كفقػػد الزوجػػة الشػػابة لزوجيػػا فػػي حفمػػة ال

 مساعدة ابية اقتصاديا وعائميا ، او فقد طالب الكمية لممخصاتو في ليالي االمتحانات . يحتاج الى
الواضػػحة التػػي لػػـ  أوالمباشػػرة  وأىدافػػوالػػذي يبػػدو فيػػو االحبػػاط مرتبطػػا بمػػانع خػػارجي يقػػؼ بػػيف الفػػرد الثالممث :  االتجمماا

المتحاف ولـ يكف استعداد الطالب كمػا يجػب ، يكف يخطر لو بباؿ ولـ يكف متوقعا حصولو كانقطاع تيار الكيرباء ليمة ا
قػػي بحثػػا عجمتػػيف مػػف عجػػالت السػػيارة مػػرة واحػػدة عمػػى طريػػؽ حضػػور راكبيػػا لمػػؤتمر عممػػي عميػػو اف يم أطػػاراو كتمػػؼ 

       .فيو
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مثػؿ ذلػؾ  الذي يبدو فيو االحباط مرتبطا بموقؼ اجتماعي يقـو عمػى القػيـ والتقاليػد او التعػاليـ الدينيػة ، االتجاا الرابع :
ال  كػػػأخويفوعميػػػو البػػػد اف يتصػػػرفا  اآلخػػػر أـيظيػػػر ليمػػػا اف احػػػدىما رضػػػع ثػػػدي  وفجػػػأةوقػػػوع الحػػػب بػػػيف شخصػػػيف 

 كزوجيف .
ذاتػػو وشخصػػيتو وىػػذه المصػػادر تكػػوف ، أي االحبػػاط الػػذي تكػػوف مصػػادره مرتبطػػة بكيػػاف الفػػرد و  االحبمماط الممداخمي : -

جسػمو الميمػة ،  أعضػاءمػف  أكثػراو الضػعؼ العقمػي او فقػداف واحػد او مرافقة لمفرد منذ بداية حياتو كػالعمى والطػرش 
انػو اليمنػع  أاليكػوف االحبػاط متوقعػا النػو اليحصػؿ بصػورة فجائيػة  وعمى الرغـ مف اف الفرد قػد يتكيػؼ لػذلؾ وعندئػذ ال

والػردود النفسػية الف شخصػية الفػرد فػي ديناميكيػة مسػتمرة تسػتمر معيػا تبػدؿ المواقػؼ الحياتيػة  ، مف اف يكػوف ويحصػؿ
حيػث يولػد الفػرد سػميـ الحػواس متكامػؿ الخمقػة ولكنػو يتعػرض لمػا يفقػده ىػذه  إثنائيػاليا ، تحصؿ مف خػالؿ الحيػاة وفػي 

 بالتأكيػداف ىػذه العاىػات وغيرىػا يصػبح  ع وكبتر احدى ساقيو او كمتا يديو ،السالمة وىذا التكامؿ كالعمى وفقداف السم
 .(61، 66، 9006تضعؼ عمى وفؽ المواقؼ التي ترتبط بيا )االلوسي ،مصادر احباطات لمفرد تشتد و 

 العوامل التي تسبب في حدوث اإلحباط  3-2-4
 رد وغاياتو في الحياة ، فاالب او التي تعترض سبيؿ الف كميا العوائؽ الخارجية مؿ البيئية )الخارجية( : وتشمؿالعوا

يمكف اف  األشخاصمف ير صغيرىما ، وىناؾ كث بحباطصدرا المعمـ الصاـر قد يكوف سبب احدىما او كالىما م
 يكونوا مصدرا لالحباط .

عوقات االخري فضال فقدانو مصدر الرزؽ والم لمفرد المحبط بسبب أالقتصاديولحالتو  تأتيوابرز ىذه العوائؽ      
عصب بشكؿ عاـ ، وقد تكوف بسبب أتجاىيا نحو التميز او العنصرية او الت العوامؿ الثقافية التي تقؼ عائقا عف

ئقا اماـ تحقيؽ وقيمو ومثمو والتي تقؼ في كثير مف االحياف عا وأعرافوعوائؽ اجتماعية تتمثؿ في تقاليد المجتمع 
 في ، وقد تكوف تمؾ العوائؽ نتيجة موانع توجد في البيئة الطبيعية المحيطة بالفرد كانقطاع الكيرباءالحاجات الفردية 

تأثيرىا في مقدرة  طوؿ المطر في موعد رحمة جامعية ، كذلؾ ىنالؾ ظروؼ العمؿ ومدىمتحاف وكيلال ابعداداثناء 
 تكيؼ الفرد أو عدـ تكيفو مما يوقعو في حالة االحباط . 

 : )اكثر مف حاجاتو المتضاربة وفي  وىي العوامؿ التي تدفع االنساف اف يختار حاجة او العوامؿ الذاتية )الداخمية
أىميتو عف  ألتقؿ آخريصعب عمية االختيار ، فيو اليمكف اف يكتفي بتحقيؽ ىدؼ عمى حساب ىدؼ الحالة  ىذه

 .  جسميةالنفسية أو العوائؽ اليدؼ االوؿ فيحدث الصراع وىو في حد ذاتو مف ال
 وقد يكوف عاما ويشمؿ مجموعو مف االفراد تصيب شخصا معينا حالو فردية  االحباط قد يكوف .  
  آخرلشخص  شخص مقابؿ ظيوره ورويتو فيو يظير قويا وشديدا عند ابحباطية ، فرد بالمواقؼال تأثر تبايف مدى 

 .  مف الرضا والتكيؼ بشكؿ حالة ضعيؼ القوة والتاثير لو بينما يظير عند شخص بأنو
  أبرزىاند الى مجموعة مف العوامؿ مف الشخص لمواقؼ االحباط تست أدراؾاف  : 

  . وطوؿ مدتيا ومدى تحققيا لمناحية االشباعية تأثيرىا وقوتيا رد وطبيعة ىذه الدوافع مف حيث مدىدوافع الف -أ    
 الميمة ثقة الفرد بنفسو مف العوامؿف لفرد بذاتو إذ تؤدي الفروؽ الفردية دورًا ميما في ىذا المجاؿ مدى ثقة ا -ب    

مقابؿ عدـ الثقة بالنفس حيث ال يتمكف الفرد ىنا مف السيطرة عمى حاالت االحباط التي قد  وابعاده االحباط في دحر
  .   يتعرض ليا

تبع ذلؾ مف الضوابط شروط البيئة ومدى ثقة الفرد بيذه الشروط التربوية االجتماعي واالقتصادية وماي -ج    
يتوقؼ في  االحباط ادراؾ الفرد في حالة وىنا يجب التأكيد عمى أف االحباط التي قد تدفع أو التدفع لحاالت واألنظمة

ىذه القيـ قد تقؼ عائقًا أماـ اشباع حاجة  وعة القيـ التي تتمثؿ في )األنا األعمى( ممثؿمدى قوتو أو ضعفو في مجم
بسبب أف عدـ اشباع ىذه الحاجة يتوافؽ مع مبادئو وقيمو  االحباط بشدة معينة لدى الفرد ولكف الفرد ىنا قد اليشعر

 (http://www.hia6.com/forum/hia )(319 – 310ت ،  الرفاعي ، ب ،) (396، 391 ، 3288السامرائي ، ) .ومعتقداتو 
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 االحباط وانعكاسات  عمى االفراد  أثار 3-2-5
 وضارا )وىذا االغمب(  متنوعة بعضيا ايجابيا )وىي حالة نادرة( وبعضيا سمبيا أثارااف لالحباط        
بمثابػة حػافز ومثيػر لالبػداع ت التيديد واالحباط والفشؿ تعػد اف بعض حاال الفلل بد يبعث عمى االبداع والنجاح : -3

وسػػموؾ حػػؿ المشػػكالت  والواقػػع اف مػػوقفي التيديػػد وحػػؿ المشػػكالت متشػػابياف بػػؿ ومتطابقػػاف احيانػػا ، الف فػػي كمييمػػا 
فػػاذا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ مواقػػؼ مشػػكمة ، الىدافػػو ، وىػػذا العػػائؽ يدفعػػو لكػػي يتغمػػب عميػػو عػػائؽ يحػػوؿ دوف تحقيػػؽ الشػػخص 

فمػػف يكػػوف ىنػػاؾ حمػػوال وبػػدوف وجػػود حمػػوؿ لممشػػكالت سػػوؼ لػػـ يحصػػؿ تقػػدـ وازدىػػار ، بػػؿ سػػتبقى الحضػػارة فػػي حالػػة 
دافػػع ومحػػرض لمسػػػموؾ والقمػػؽ( المصػػاحب لالحبػػاط قػػد يكػػوف مرغوبػػا النػػو بمثابػػة مػػود ، فالحالػػة االنفعاليػػة )التػػوتر ج

عمػى االحبػاط ، والقمػؽ يعمػؿ عمػؿ  يطمؽ كممػة قمػؽ او ىػـ وضػيؽ ليػدؿ االيجابي والمبدع . مف ىنا فاف بعض العمماء
عكسػية ويمنػع الشػخص مػف النشػاط  أثػاراالدافع اال اننا نعرؼ اف القمؽ واالحبػاط اذا زاد عػف حػده المتوسػط فانػو يحػدث 

بمثابػة مثيػر ومحػرض  ف االحباط ومايرافقو مف قمؽ يعدحاالت الدنيا مالختصار نقوؿ اف وبالتالي االبداع والنجاح ، وبا
يػػدفع الشػػخص لمزيػػد مػػف العمػػؿ واالنجػػاز واالبػػداع ، امػػا اذا تكػػرر الفشػػؿ واالحبػػاط ومايرافقػػو مػػف قمػػؽ زائػػد فانػػو بمثابػػة 

الػػو الطالػػب الػػذي رسػػب مػػرة او مػػرتيف مثو دوف العمػػؿ واالنجػػاز النػػو يخمػػؽ حالػػة مػف اليػػاس والقنػػوط ،  مػػف معيػؽ يحػػوؿ
يبذؿ مزيدا مػف الجيػد لمنجػاح ويدفعػو ذلػؾ لمتفػوؽ ، امػا اذا تكػررت حػاالت رسػوبو مػرات عديػدة فانػو سػينتيي الػى حالػة 

 . يأس
 االحباط يؤدي الى العدوان : -3

مػى السػموؾ العػدواني ، وقػد ع أثػرهالمصػاحبة لالحبػاط وخاصػة  اآلثػارلقد ركز العديد مف العمماء السػموكيوف عمػى       
، وقػد توصػؿ ىػذاف العالمػاف الػى النتيجػة القائمػة بػاف  (دوالرد وميممػر)تجارب عديدة في ىذا الخصوص مف قبؿ  أجريت

تسػيقو دومػا حالػة احبػاط وفشػؿ ،  أشػكالواالحباط يؤدي دوما الى حالة مف حاالت العدواف ، واف السموؾ العػدواني بكػؿ 
عنيػؼ( عديػدة : امػا اف يكػوف عػدوانا لفظيػا )كممػات بذيئػة وت أشػكاال يأخذالتيديد المرافؽ لالحباط اف العدواف الناتج عف 

لفشػؿ والتيديػد نفسػو( اوغيػر تخريػب( وقػد يكػوف مباشػرا )موجيػا الػى مصػدر ا، رفػس ،  او يكوف عػدوانا جسػميا )ضػرب
  .  لمفشؿ( األصميدر اخر غير المصدر )موجو الى مصمباشر

 :   اموليةاال الدفاع االحباط ووس -4
الػدفاع النفسػية مثػؿ النكػوص والتبريػر واالسػقاط والنكػراف فالسػيدة التػي  آليػاتيقود االحباط الفرد التباع العديد مف       

، قػػد يػػدفعيا ىػػذا الػػى اف تػػذىب الػػى والػػدتيا بحيػػث تجمػػس فػػي حضػػنيا وتبكػػي كمػػا  الزوجيػػةفشػػمت )احبػػاط( فػػي حياتيػػا 
 حناف )انيا نكصت لمرحمة ماضية( .فعؿ حيف كانت طفمة وبحاجة لمكانت تفعؿ حيف كانت ت

 واالضطرابات النفسية :  واليوساالحباط يؤدي الى االستسالم  -5
اذا تكررت حاالت االحبػاط والفشػؿ عنػد الفػرد فانػو يخمػؽ عنػده حالػة مػف اليػاس واالستسػالـ يرافقيػا  ضػعؼ الثقػة       

وعنػػدما تصػػؿ الشخصػػية الػػى ىػػذه المرحمػػة تكػػوف عرضػػة  ،الشػػعور بالعزلػػة والوحػػدة بػػالنفس ، الشػػعور بعػػدـ الكفػػاءة ، 
نسػػتطيع تمثيػػؿ ذلػػؾ فػػي الشػػكؿ لالضػػطرابات النفسػػية فػػورا فػػي حػػاؿ تعرضػػيا الػػى أي موقػػؼ ضػػاغط  او شػػدة نفسػػية و 

   : آالتي
 ي / عقمي اضطراب نفس  موقؼ ضاغط           ×  الياس واالستسالـ          تكرار الفشؿ        

 )شدة نفسية(   ؼ الثقة بالنفس(    )ضع   )فشؿ وقمؽ مستمر(     
 (  336، 331، 3221)عبداهلل ،                                                                        

 الدراسات الملابصة 3-3
لػـ يعثػر عمػى دراسػة مشػابية ـ الباحػث ، وبحسب حػد عمػ مف خالؿ اجراء عممية مسح لمدراسات والبحوث السابقة      

وعميػو قػاـ الباحػث فػي التربيػة الرياضػية  المقػاييسسات تطرقت الى موضوع بناء ولكف ىناؾ درا ، الدراسةلمموضوع قيد 
 : االتيوعمى النحو لدراسات االتية كدراسات مشابية بتناوؿ ا
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 (  3117دراسة )العزاوي ث 3-3-2
 معة الموصل "" اللعور باليوس لدى طمبة جا

 هدفت الدراسة الى :   
 بناء مقياس الشعور باليأس لدى طمبة الجامعة .   - 
 مستوى الشعور باليأس لدى طمبة الجامعة .  التعرؼ الى - 
 :  في ضوء المتغيرات اآلتية داللة الفروؽ المعنوية في مستوى الشعور باليأس لدى التعرؼ الى - 

 ( .   ةرابعة )االولى ، الالدراسي السنة -أدبي(  –عممي التخصص الدراسي ) -النوع     
المسحي ، واشتمؿ مجتمع البحث عمى طمبة جامعة الموصؿ لمدراسات  باألسموبتـ استخداـ المنيج الوصفي       

الخامسة طمبة غير العراقييف وطمبة السنة الدراسية ( باستثناء ال9001-9004األولية الصباحية لمعاـ الدراسي )
( طالبًا وطالبة 93166مف ) ابحصائيالسادسة التي توجد في بعض األقساـ العممية ، وبذلؾ يتكوف المجتمع و 

( طالبا 2849( طالبة وعمى وفؽ التخصص بواقع )8402( طالبًا و)39211موزعيف عمى وفؽ الجنس بواقع )
،  ىالدراسية )األول مى وفؽ السنةوع ابنساني( طالبا وطالبة في التخصص 33194وطالبة في التخصص العممي و )

( عمى التوالي ، ثـ طبؽ المقياس 1484( ، و)4911( ، و)1031( ، و)6614( بواقع )ة، والرابع ة، والثالث ةوالثاني
وطالبة ، واعتمد األسموب العشوائي المرحمي في اختيار  ا( طالب840عمى عينة مف طمبة جامعة الموصؿ بمغت )

 . عينات البحث األساسية
تـ استخداـ الوسائؿ االحصائية االتية ـ بناءه ، كوسيمة لجمع البيانات ، و الذي ت اليأسواستخدـ الباحث مقياس       
معامؿ و معامؿ ارتباط بيرسوف ، و االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ، و االنحراؼ المعياري ، و الوسط الحسابي ، ) :

المتوسط الفرضي ، و ،  ألعامميالتحميؿ و ،  أالرتباطيالتبايف و ،  ألعامميف والتبايمعادلة االلتواء ، و الفاكرونباخ ، 
 . ( معامؿ تفرطح درجات عينة البناءو 
 وبد تم التوصل الى االستنتاجات االتية :   
( 380مف المتوسط الفرضي عمى المقياس والبالغ ) ( درجة وىي أوطئ313.1باليأس بمغ )اف مستوى الشعور  -

 درجة . 
 ابناث . باليأس بيف الذكور وابناث ولمصمحةفروؽ دالة معنويا في مستوى الشعور  توجد -
 ال توجد فروؽ دالة معنويا في مستوى الشعور باليأس بيف طمبة التخصص العممي وطمبة التخصص االنساني . -
    لسنة الرابعة . وا األولىفي مستوى الشعور باليأس بيف طالب السنة الدراسية  التوجد فروؽ دالة معنويا -

 ( 64-30،  9006)العزاوي ،                                                                     
 (  3122دراسة )الوتار ث 3-3-3
 " المزاج لدى الالعبين المتقدمين في اندية مركز محافظة نينوى "    
 )بناء وتطبيق(    
 هدفت الدراسة الى :  
 لمزاج لدى الالعبيف المتقدميف في مركز محافظة نينوى . بناء مقياس ا - 
 مستوى المزاج لدى الالعبيف المتقدميف في مركز محافظة نينوى . التعرؼ الى - 
 الفروؽ في مستوى المزاج بيف العبي األلعاب الفرقية ، وبيف العبي األلعاب الفرقية   التعرؼ الى - 

 عبي األلعاب الفردية )قتالية وغير قتالية( . والعبي األلعاب الفردية ، وبيف ال    
 تحديد مستويات معيارية لممقياس المصمـ .  - 

تـ اسػتخداـ المػنيج الوصػفي باألسػموب المسػحي ، واشػتمؿ مجتمػع البحػث عمػى العبػي انديػة مركػز محافظػة       
ى االنديػػػػة الرياضػػػػية ) ( العبػػػػا ، مػػػػوزعيف عمػػػػ160( والبػػػػالغ عػػػػددىـ )9030 – 9002نينػػػػوى المتقػػػػدميف لمعػػػػاـ )

اـ الػربيعيف لمشػطرنج ( ، متمثمػيف بالعبػي األلعػاب و الصػقور الجػوي ، و ايػاد شػيت ، و نينوى ، و الفتوة ، و الموصؿ ، 
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( 919األلعاب الرياضية الفردية ، كذلؾ األلعػاب الرياضػية القتاليػة وغيػر القتاليػة ، تػـ اختيػار )و الرياضية الفرقية ، 
مػف مجتمػع البحػث ليمثمػوا عينػة التطبيػؽ ،  ( العبػيف308، واختيػار ) عينػة البنػاء اليمثمػو مػف مجتمػع البحػث  االعب

، المقابمػػػػة ، عػػػف طريػػػػؽ واسػػػػتخدـ الباحػػػث مقيػػػػاس المػػػػزاج الػػػذي تػػػػـ بنػػػػاءه  العمديػػػػة ، وقػػػد تػػػػـ اختيػػػػارىـ بالطريقػػػة
االنحػػػراؼ و وسػػػط الحسػػػابي ، واالسػػػتبانة كوسػػػيمة لجمػػػع البيانػػػات ، وتػػػـ اسػػػتخداـ الوسػػػائؿ االحصػػػائية االتيػػػة : ) ال

االختبػار التػائي لعبنػة و االختبار التائي لعينتػيف مسػتقمتيف ، و معادلة مريع كاي ، و المنواؿ ، و الوسيط ،  والمعياري ،
التحميػػػؿ و اختبػػار كروسػػػكاؿ والس ، و معادلػػػة االلتػػػواء ، و معامػػػؿ الفاكرونبػػاخ ، و واحػػدة ، معامػػػؿ ارتبػػاط بيرسػػػوف ، 

 لفرضي ( . المتوسط او العاممي ، 
 وبد تم التوصل الى االستنتاجات االتية :       

 فعالية مقياس المزاج لدى الالعبيف المتقدميف في اندية مركز محافظة نينوى .  - 
 يتمتع الالعبوف المتقدموف في اندية مركز محافظة نينوى بمستوى مزاج ايجابي .  - 
 فرقية قيد الدراسة . لـ يظير فروؽ في مستوى المزاج بيف األلعاب ال - 
 وجود فروؽ مستوى المزاج بيف األلعاب الفردية واأللعاب الفرقية ولمصمحة األلعاب الفردية .  - 
 وجود فروؽ مستوى المزاج بيف األلعاب الفردية )القتالية وغير القتالية( ولمصمحة األلعاب القتالية .  - 

ر التكػرارات ضػمف مسػتويات مقيػاس المػزاج كػاف   بتقػدير مقبػوؿ تحديد مستويات معيارية لممقياس المصمـ واف اكثػ -
 ، فيما كاف تقدير ضعيؼ جدا اقؿ عدد مف التكرارات مف عينة التطبيؽ . 

 (           83–8،  9033)الوتار،                                                                           
 ت البحث ااجراء -4
 البحث منصف  4-2
 المسحي لمالءمتو وطبيعة البحث . باألسموبتـ استخداـ المنيج الوصفي      
 مجتمع البحث وعينت   4-3
 مجتمع البحث 4-3-2
( ، والمعتمػديف 9039 – 9033اشتمؿ مجتمع البحث عمى الالعبػيف المتقػدميف فػي انديػة مدينػة الموصػؿ لمعػاـ )      

( انديػة 2مػوزعيف عمػى ) والعبػة ( العبػا691فظػة نينػوى ، والبػالغ عػددىـ )محامف قبػؿ مديريػة الشػباب والرياضػة فػي 
الصػػػقور و عمػػػاؿ نينػػػوى ، و المسػػػتقبؿ المشػػػرؽ ، و ايػػػاد شػػػيت ، و نينػػػوى ، و الفتػػػوة ، و مػػػف االنديػػػة الرياضػػػية )الموصػػػؿ ، 

 ( يبيف ذلؾ . 3( ، والجدوؿ )اـ الربيعيف لمشطرنجو الفتاة ، و ،  الجوي
 (2الجدول )

 مجتمع البحث يبين تفاصيل
 النسبة المجموع عدد الالعبين المتقدمين في النادي الرياضي اسم المعبة ت

عمال  نينوى الفتوة الموصل الماوية
 نينوى

المستقبل 
 الملرق

 أياد
 ليت

أم 
 الربيعين

الصقور 
 الجوي

 الفتاة

 31.49 238 _ _ _ 33 36 39 33 _ 41 كرة القدم 2
 6.58 45 21 _ _ _ 23 23 _ _ _ كرة السمة 3
 4.65 33 21 _ _ _ 23 _ _ _ _ كرة الطاارة 4
 4.32 31 _ _ _ _ _ _ _ 31 _ كرة اليد 5
 :23.7 :8 23 _ _ 22 _ 23 26 25 26 بدمخماسي  6
 7.54 51 _ _ 51 _ _ _ _ _ _ اللطرنف 7
 4.96 35 _ _ _ _ _ 9 _ 27 _ التايكواندو 8
 4.65 33 5 _ _ 4 4 _ 5 5 5 الرماية 9
 4.32 31 _ _ _ _ _ _ _ 31 _ الجمناستك :
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 3.36 25 _ _ _ _ 9 _ _ 5 3 أرضيتنس    21
 2.39 9 _ _ _ _ _ 3 _ 7 _ تنس الطاولة 22
 2.23 8 4 _ _ _ _ _ _ 5 _ العاب القوى 23
 3:.2 23 _ _ _ _ _ _ _ 23 _ السباحة 24
 4.96 35 _ _ _ _ _ _ _ 35 _ امثقال 25
 1.75 5 _ _ _ _ _ _ _ _ 5 ةاطاية لطاار  26
 3:.2 23 _ _ _ _ _ _ _ _ 23 كيكولنكاي 27
 3.52 26 _ _ _ _ _ _ _ _ 26 الكاراتي  28
 3.52 26 _ _ _ _ _ _ _ _ 26 المالكمة 29
 7.85 53 _ _ _ _ _ 21 31 23 _ بناء امجسام :2
 1.75 5 _ _ _ _ _ _ _ 5 _ التجديف  31
 2.87 22 _ _ _ 7 _ 6 _ _ _ المصارعة 32
 3:.2 23 _ _ _ _ 23 _ _ _ _ تايكونجستو 33
 2.39 9 _ _ _ _ 9 _ _ _ _ موتاي 34
 7:.1 7 7 _ _ _ _ _ _ _ _ البولنك 35
 1.75 5 5 _ _ _ _ _ _ _ _ المبارزة 36
القفز  37

 بالمضالت
_ _ _ _ _ _ _ 37 _ 37 5.28 

 1.59 4 _ _ _ 4 _ _ _ _ _ البميارد 38
 7:.1 7 _ _ _ 7 _ _ _ _ _ دوالجو  39
 1.44 3 _ _ _ 3 _ _ _ _ _ كيكبوكسن :3

 734 :5 37 51 64 91 88 72 251 8: المجموع
 ;211 8.97 5.28 7.54 9.62 23.95 23.47 :8.: 33.58 26.68 النسبة الماوية
 
 عينة البحث االساسية 4-3-3
( العبة ، وذلؾ 42) نادي الفتاة البالغ عددىف العبا ، بعد استبعاد (464اشتممت عينة البحث االساسية عمى )       
( 40شطرنج والبالغ عددىـ )قتصاره عمى الالعبات المتقدمات فقط ، واستبعاد نادي اـ الربيعيف التخصصي لمال

ذر تواجدىـ ( العبا ، وذلؾ لتع10أي نشاط حركي ، واستبعاد ) ماده عمى التفكير الذىني وليس فيووذلؾ العتالعبا 
%( مف عينة البحث االساسية  62في االندية الرياضية ،اذ تـ اختيار عينة البحث بطريقة عمدية ، وتـ اختيار نسبة )

 ، وكما ياتي :لباقي كعينة تطبيؽ كعينة بناء ، واستخدـ القسـ ا
 عينة البناء 4-3-3-2

قة عشوائية مف عينة البحث االساسية  ويمثموف ( العبا ، تـ اختيارىـ بطري190اشتممت عينة البناء عمى )      
( العبا، 10%( ، وتكونت عينة البناء مف العينات االتية : عينة التجربة االستطالعية االولى بمغت )62نسبة )

( 910( العبا ، وعينة التمييز )التحميؿ االحصائي لمفقرات( بمغت )90وعينة التجربة االستطالعية الثانية بمغت )
 حث . مف عينة الب( العبا ، واستبعدوا جميعيـ 40وعينة الثبات بمغت )العبا ، 

 عينة التطبيق   4-3-3-3
يمثموف نسبة االساسية ،  ( العبا تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف عينة البحث344اشتممت عينة التطبيؽ عمى )     

 ( يبيف ذلؾ .9%( ، والجدوؿ )13)
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 (3الجدول )

 ناء والتطبيقيبين تفاصيل عينة الب

                
 العينات       

 الالعبين  

 عينمة البنماء
عينة 
عينة التجربة  العدد الكمي التطبيق

االستطالعية 
 االولى

عينة التجربة 
االستطالعية 

 الثانية
عينة  عينة التمييز

 الثبات

مجموع عينة 
 البناء

41 31 341 51 431 255 575 
النسبة الماوية 

 %211 %42 %:7 %9.7 %7.:5 %5.4 %7.6 البحث من عينة

 اداة البحث    4-4
نظرا لعدـ وجود مقياس لقياس االحباط الرياضي لالعبيف المتقدميف فػي انديػة مدينػة الموصػؿ ، قػاـ الباحػث ببنػاء      

الختبػارات المنشػورة فػي ىذا المقياس ليتالئـ ومجتمع البحث الحالي ، اذ "يتـ بناء المقاييس واالختبػارات  عنػدما تكػوف ا
 ( .463،  9006المراجع والدوريات العممية المتخصصة غير مناسبة لمبيئة المحمية " )رضواف ، 

   تحديد ابعاد المقياس 1-5
ة بالموضػوع وبعػض التعػاريؼ النظريػة المتعمقػعمػى عػدد مػف االطػر النظريػة المرجعيػة مف خالؿ اطالع الباحث       

(  391، 3288،  وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف) ( ،329 - 381، 3281، )فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث 
(http://www.hia6.com/forum/hia ، 3229( ، )عػػػػػػػدس، وتػػػػػػػوؽ ، 396،  391،  3288( ، )السػػػػػػػامرائي  ،

 (960، 912،  9000( ، )عدس ، وقطامي ،338 - 333، 3221( ، )عبداهلل ،163 – 118
 .  ( 10 - 11،  9006)االلوسي ، ( ، 932 - 931،  9006،  حويج أبو) 

الحظ الباحث اف ىناؾ اراء وتعاريؼ نظرية وتصنيفات خاصة لالحباط يدور فحواىػا حػوؿ اسػباب وعوائػؽ تػؤدي      
 .  الى حالة االحباط تـ االستعانة بيا في عمميات بناء المقياس ، وتوظيفيا بما يخدـ البحث

عمميػػة مسػػح لمحتػػوى المصػػادر والتعػػاريؼ النظريػػة اعػػاله واجػػراء عمميػػة مقابمػػة مػػع عػػدد مػػف السػػادة ونتيجػػة الجػػراء    
ة مقترحػة لمقيػاس االحبػاط الرياضػي ، وىػي ( ابعػاد رئيسػ1)تـ تحديػد والتربوي ( في عمـ النفس الرياضي المختصيف)
         : 

 اوال : بعد الموانع الشخصية لالحباط . -
 انع االجتماعية لالحباط .ثانيا : بعد المو  -
   : بعد الموانع الطبيعية لالحباط . ثالثا  -

                                                 
 () المختصين  السادة مقابمة 

 الجامعة الكمية االختصاص االسم
 الموصل التربية عمم النفس التربوي ا.م.د. سمير يونس

 الموصل التربية ربويعمم النفس الت أ.م.د. ياسر محفوظ الخياط
 الموصل التربية الرياضية عمم النفس الرياضي أ.م.د. عصام محمد عبد الرضا
 الموصل التربية الرياضية عمم النفس الرياضي ا.م.د. مويد عبد الرزاق الحسو

 
 

http://www.hia6.com/forum/hia
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( ، عمػى شػكؿ اسػتبياف مغمػؽ ومفتػوح وجػو الػى عػدد مػف السػادة ذوي 3، الممحػؽ ) أعاله األبعادثـ عرضت           
حػوؿ مػدى  الػرأيابػداء في مجاؿ العمـو التربوية والنفسية ، ومجاؿ القياس والتقويـ ، طمػب مػنيـ  الخبرة واالختصاص
، ومػػدى مالءمتيػػا لعنػػواف البحػػث ، مػػف خػػالؿ )حػػذؼ او تعػػديؿ او اضػػافة( اي مجػػاؿ اخػػر  أعػػالهصػػالحية االبعػػاد 

حية %( عمػػى صػػال86يرونػػو مناسػػبا لمبحػػث ، وبعػػد تحميػػؿ اراء ومالحظػػات السػػادة الخبػػراء ، اذ حصػػؿ اتفػػاؽ بنسػػبة )
 لموضوع البحث . االبعاد أعاله لمالءمتيا

 التجربة االستطالعية االولى لممقياس  4-5-2
عمػػى ( 9لغػػرض الحصػػوؿ عمػػى فقػػرات لمقيػػاس االحبػػاط الرياضػػي قػػاـ الباحػػث باعػػداد اسػػتبياف مفتػػوح الممحػػؽ)      

يػػدوف فييػػا الالعػػب المواقػػؼ  تحديػػدييا ، وفػػي كػػؿ منيػػا مثػػاؿ لالجابػػة ،التػػي سػػبؽ  اؿ ضػػمف ابعػػاد االحبػػاطشػػكؿ سػػؤ 
 ( العبػػا تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة10لػػى احبػػاطيـ ، اذ تػػـ توزيػػع االسػػتبياف عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف )والحػػاالت التػػي تػػؤدي ا

 .عشوائية مف عينة البحث االساسية 
 صياةة فقرات كل بعد 4-5-3

تـ صياغة عدد مف الفقرات عمى وفؽ ابعاد المقيػاس وبمػا يػتالءـ وطبيعػة مجتمػع البحػث ، فمػف خػالؿ االعتمػاد       
بنػػاء المقػػاييس ، واالطػػالع عمػػى االطػػر النظريػػة ،  أسػػاليبواردة فػػي البحػػوث والدراسػػات العمميػػة حػػوؿ عمػػى االسػػس الػػ

 أبعػاد( فقػرة ، موزعػة عمػى 61وبعض الدراسات والمقاييس ، تـ اعداد وصػياغة فقػرات المقيػاس بصػيغتيا االوليػة مػف )
متعػدد ، اذ يقػدـ الغتيا عمػى اسػموب االختيػار مػف اعػداد الفقػرات وصػيا المقياس )الثالثة( السابؽ تحديدىا ، واعتمد في

لممستجيب فقرات ويطمب منو تحديد اجابتػو باختيػار بػديؿ واحػد مػف بػيف عػدة بػدائؿ ليػا اوزاف مختمفػة ، عممػا اف بػدائؿ 
( 3،  9،  1، 4، 1)نػػًا ، نػػادرا ، ابػػدآ( تعطػػى ليػػا االوزاف غالبػػا، أحيا)دائمػػ، ، مقترحػػة )خمسػػة( بػػدائؿ ىػػي المقيػػاس ال

 وقد روعي في اعداد وصياغة فقرات المقياس ما ياتي : عمما باف جميع فقرات المقياس سمبية ، درجة عمى التوالي ،
 اف ال تكوف الفقرة طويمة تؤدي الى الممؿ .   -
 ( .314،  3282اف تكوف الفقرة قابمة لتفسير واحد )ابو عالـ وشريؼ ،   -
 ومرتبطة معو . اف تقيس الفقرة احد مجاالت المقياس  -
 ( .  21،  3220اف تكوف الفقرة بصيغة المتكمـ )كاظـ ،   -
 
 
 
 

                                                 
() اصاسماء السادة  وي الخبرة واالختص 

 ةالجامع االختصاص الكمية االسم         
 الموصل عمم النفس الرياضي التربية الرياضية ر الوتارأ.د. ناظم لاك

 الموصل بياس وتقويم التربية الرياضية أ.د. مكي محمود حسين
 الموصل عمم النفس الرياضي التربية االساسية أ.م.د. عكمة سميمان الحوري

 الموصل عمم النفس التربوي التربية أ.م.د. سمير يونس محمد

 الموصل بياس وتقويم التربية أ.م.د. اسامة حامد محمد
 الموصل عمم النفس الرياضي التربية الرياضية أ.م.د. زهير يحيى محمد

 الموصل عمم النفس الرياضي التربية الرياضية أ.م.د. نغم محمود العبيدي
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 صدق المقياس 4-5-4
 الصدق الظاهري لممقياس  4-5-4-2

( فقػػرة وصػػياغتيا واعػػدادىا بصػػورتيا االوليػػة ، تػػـ عرضػػيا عمػػى شػػكؿ 61بعػػد اعػػداد فقػػرات المقيػػاس البالغػػة )      
ومجػػاؿ ـ الرياضػػية والتربويػػة والنفسػػية ، فػػي مجػػاؿ العمػػو  الخبػػرة واالختصػاص اسػتبياف وجػػو الػػى عػػدد مػػف السػػادة ذوي

( 1الممحػػؽ ) القيػػاس والتقػػويـ ، لغػػرض تقويميػػا والحكػػـ عمػػى مػػدى صػػالحيتيا ومالءمتيػػا لممجػػاؿ الػػذي وضػػعت فيػػو ،
ءـ ومجتمػػػع اجػػراء التعػػػديالت المناسػػبة مػػػف خػػالؿ )حػػػذؼ او اعػػادة صػػػياغة او اضػػافة عػػػدد مػػف الفقػػػرات( وبمػػا يػػػتالو 

اضػػافة وتحديػػد السػػمـ البػػديؿ لالجابػػة ، اذ يعػػد ىػػذا  المقترحػػة ، اواالجابػػة  البحػػث ، فضػػال عػػف ذكػػر صػػالحية بػػدائؿ
عمػػػى عػػػدد مػػػف مػػػف صػػػدؽ المقيػػػاس ، اذ يمكػػػف اف نعػػػد المقيػػػاس صػػػادقا بعػػػد عرضػػػو  لمتأكػػػداالجػػػراء وسػػػيمة مناسػػػبة 
فػػاذا اقػػر الخبػػراء اف ىػػذا االختبػػار يقػػيس السػػموؾ الػػذي وضػػع المجػػاؿ الػػذي يقيسػػو المقيػػاس ،  المختصػػيف والخبػػراء فػػي

 ( .11،  3222لقياسو ، يمكف لمباحث االعتماد عمى حكـ الخبراء ")عويس ، 
وبعػػد تحميػػؿ اسػػتجابات ومالحظػػات السػػادة الخبػػراء تػػـ اسػػتخراج صػػدؽ الخبػػراء مػػف خػػالؿ النسػػبة المئويػػة التفػػاؽ       

%( فػػاكثر مػػف ا راء الخبػػراء وقػػد تػػـ 11س، اذ تػػـ قبػػوؿ الفقػػرات التػػي اتفػػؽ عمييػػا )الخبػػراء حػػوؿ صػػالحية فقػػرات المقيػػا
)بمـو واخروف( الى انو "عمػى الباحػث اف يحصػؿ عمػى نسػبة اتفػاؽ لمخبػراء فػي اذ يشير حذؼ وتعديؿ بعض الفقرات ، 

بػػراء فػػي ىػػذا النػػوع مػػف %( فػػاكثر مػػف تقػػديرات الخ11صػػالحية الفقػػرات وامكانيػػة اجػػراء التعػػديالت بنسػػبة التقػػؿ عػػف )
 ( يبيف ذلؾ .1( ، والجدوؿ )396،  3281الصدؽ " )بمـو واخروف ، 

 
 
 
 

                                                 

() اصاسماء السادة  وي الخبرة واالختص 
 الجامعة الكمية االختصاص االسـ             

 الموصؿ التربية الرياضية عمـ الحركة ياسيف التكريتي ا.د. وديع
 الموصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي أ.د. ناظـ شاكر الوتار
 الموصؿ التربية الرياضية قياس وتقويـ أ.د. مكي محمود حسيف

 الموصؿ التربية الرياضية قياس وتقويـ أ.د. عبد الكريـ قاسـ
 الموصؿ التربية االساسية قياس وتقويـ درأ.ـ.د. سعد فاضؿ عبد القا

 الموصؿ التربية الرياضية قياس وتقويـ أ.ـ.د. ايثار عبد الكريـ
 الموصؿ التربية االساسية عمـ النفس الرياضي أ.ـ.د. عكمة سميماف الحوري
 الموصؿ التربية عمـ النفس التربوي أ.ـ.د. سمير يونس محمد
 الموصؿ التربية قويـقياس وت أ.ـ.د. اسامة حامد محمد
 الموصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي أ.ـ.د. زىير يحيى محمد

 الموصؿ التربية الرياضية قياس وتقويـ أ.ـ.د. سبياف محمود الزىيري
 الموصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي أ.ـ.د. عصاـ محمد عبد الرضا

 الموصؿ التربية لتربويعمـ النفس ا أ.ـ.د. ياسر محفوظ الخياط
 الموصؿ التربية االساسية عمـ النفس الرياضي .ـ.د. ثامر محمود ذنوفا

 الموصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي ـ.د. رافع ادريس
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 (4الجدول )
 يبين نسبة اتفاق الخبراء عمى فقرات مقياس االحباط الرياضي المقترحة

عدد  ربم الفقرة 
 الفقرات

 الموافقون
 نسب تكرار

ث  41ث  37 ث 33ث  31ث  :2ث  28ث  25ث  22ث  8ث  7ث  5ث  3
  :6ث  69ث  65ث  61ث  58ث  56ث  52ث  51ث  49ث  47ث  43

34 26 211% 

ث  63ث  59ث  55ث  53ث  :4ث  39ث  32ث  29ث  24ث  23ث  21
  67ث  64

24 25 :4% 

 %91 23 21  74ث  72ث  71ث  66ث   :5ث  48ث  45ث  42ث  27ث  6
ث  46ث  44ث  :3ث  38ث  36ث  35ث  34ث  26ث  :ث  9ث  4ث  2

  73ث  68ث  62ث  57ث  54
28 8 57,7% 

( فقػرة ، اذ تػـ حػذفيا لعػدـ حصػوليا عمػى نسػبة االتفػاؽ المقبولػة 31انو قد تػـ حػذؼ ) ( :4يتبين من الجدول )       
 ( يبيف ارقاـ الفقرات المحذوفة واالبعاد التي تمثميا . 4والمقررة ، والجدوؿ )

 
 (5الجدول )

 ي تم ح فصا من ببل الخبراء واالبعاد التي تمثمصاالفقرات التيبين 
 االبعاد    ربم الفقرة ت
 الموانع اللخصية لالحباط    26ث  :ث  9ث  4ث  2 2

 54ث  46ث  44ث  :3ث  38ث  36ث  35ث  34 3
 57ث

 الموانع االجتماعية لالحباط 

 الموانع الطبيعية لالحباط  73ث  68ث  62 4
       

، تػـ توزيعيػا بصػورة ( فقػرة 46) بصػورتو االوليػة مكػوف مػف يكوف عدد فقرات مقياس االحباط الرياضػي وبيذا االجراء 
تـ االعتمػاد عمييػا فػي عمميػة اجػراء التجربػة االسػتطالعية الثانيػة لممقيػاس ، وصػدؽ  ، (4الممحؽ ) عشوائية منتظمة ،

 البناء )التحميؿ االحصائي لمفقرات( . 
 
 صدق المحتوى  4-5-4-3   

ويسمى بصدؽ المضػموف " وييػدؼ الػى معرفػة مػدى تمثيػؿ االختبػار او المقيػاس لجوانػب السػمة او الصػفة او         
القػػدرة المطمػػوب قياسػػيا ، وعمػػا اذ كػػاف االختبػػار او المقيػػاس يقػػيس جانبػػا محػػددا مػػف ىػػذه الظػػاىرة اـ يقيسػػيا كميػػا " 

ابو حصػػػػر الدراسػػػػات السػػػػابقة ، اذ يعتمػػػػد عمػػػػى حسػػػػ أسػػػػاليب( ، " ومػػػػف  بعػػػػض 918،  9008)عػػػػالوي ورضػػػػواف ، 
يػػػاس لتحديػػػد المكونػػػات االساسػػػية االطػػػالع عمػػػى البحػػػوث والدراسػػػات السػػػابقة لمقػػػدرة او السػػػمة او الظػػػاىرة موضػػػوع الق

( ، وقػػد تحقػػؽ ىػػذا الصػػدؽ فػػي اداة البحػػث مػػف خػػالؿ توضػػيح مفيػػـو كػػؿ بعػػد مػػف ابعػػاد 331،  9001)فرحػػات ، "
 ت ابعاد المقياس ، وتحديد وتعريؼ كؿ بعد ، وصياغة فقراتو .المقياس ، وتصنيؼ فقرا
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   التجربة االستطالعية الثانية لممقياس 4-5-5
" تعػػػد التجربػػػة االسػػػتطالعية تػػػدريبا عمميػػػا لمباحػػػث لموقػػػوؼ عمػػػى السػػػمبيات وااليجابيػػػات التػػػي تقابمػػػو اثنػػػاء اجػػػراء     

 تػػأثربعػد توزيػػع فقػػرات المقيػاس توزيعػػا عشػػوائيا منتظمػا لتجنػػب ( ، ف301،  3220االختبػارات لتفادييػػا " )المنػػدالوي ، 
التعميمػػات الخاصػػة بػػو بصػػورتيا االوليػػة ، تػػـ تطبيػػؽ  أعػػدادالمسػػتجيب بػػنمط كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت المقيػػاس ، وبعػػد 

 : يأتي( طالبا ، وكاف الغرض مف اجراء التجربة االستطالعية لممقياس ما 90المقياس عمى عينة قواميا )
 دى وضوح الفقرات ودرجة استجابتيـ ليا .م  -
 التأكد مف مدى وضوح تعميمات المقياس .  -
 تشخيص المعوقات والسمبيات التي قد تصادؼ الباحث .  -
 لممقياس . ابجابةبدائؿ  مالئمةمدى   -
المسػػتغرؽ الوقػػت حيػػث تػػراوح ،  احتسػػاب زمػػف االجابػػة والوقػػت الػػذي يسػػتغرقو المختبػػر فػػي االجابػػة عمػػى المقيػػاس  -

 .( دقيقة 90-31ما بيف )لالجابة عف المقياس 
 وقد اظيرت نتيجة التجربة االستطالعية عدـ وجود اي غموض حوؿ فقرات المقياس .      
 صدق البناء )التحميل االحصااي لمفقرات( 4-5-6
 

تدؿ عمييا مف السموكيات يمثؿ البناء " سمة سيكولوجية او صفة او خاصية ال يمكف مالحظتيا وانما يس       
(  ، اذ تـ الكشؼ عف صدؽ البناء باسموبيف ىما : ايجاد صدؽ المفردة عف 916،  9000المرتبطة بيا " )ممحـ ، 

، وايجاد قوة االرتباط بيف الفقرات والدرجة الكمية Discrimination Power طريؽ حساب قوة التمييز لمفقرات 
    Internal Consistencyلممقياساخمي لممقياس ، والذي يدعى باالتساؽ الد

( ، وفيما ياتي وصؼ الساليب 186، 3222ائية لصدؽ البناء " )عودة ، " اذ تعد ىذه الطرائؽ مؤشرات احص 
 التحميؿ االحصائي المستخدمة .

 
  اسموب المجموعتين المتطرفتين  4-5-6-2

صػػػائي لفقراتػػػو لمعرفػػػة قػػػدرة االختبػػػار المقتػػػرح عمػػػى مػػػف مواصػػػفات المقيػػػاس الجيػػػد اجػػػراء عمميػػػة التحميػػػؿ االح        
التفريػؽ بػيف االفػػراد الػذيف يتمتعػوف بدرجػػة مرتفعػة مػف السػػمة او القػدرة مػف ناحيػػة ، وبػيف االفػراد الػػذيف يتمتعػوف بدرجػػة 

( ، وتػـ ايجػاد خاصػية التمييػز لكػؿ فقػرة 944،  9006منخفضة مف نفس السمة او القدرة مف ناحية اخرى )رضواف ، 
( ، اذ 1:3باسػػتخداـ اسػػموب المجػػوعتيف المتضػػادتيف ، ولمعرفػػة عػػدد افػػراد عينػػة التمييػػز اعتمػػد الباحػػث عمػػى نسػػبة )

الػػى انػػو " فػػي تحميػؿ الفقػػرات نسػػبة عػػدد افػراد عينػػة التمييػػز الػػى عػدد الفقػػرات يجػػب اف التقػػؿ عػػف  (Nunnally)يشػير 
، وبػذلؾ بمػغ حجػـ عينػة  (Nunnally , 1978 , 202)ؿ " ( لعالقة ذلؾ بتقميؿ فرصة الصدفة في عممية التحمي1:3)

( عمػػى عينػػة التمييػػز ، ثػػـ تػػـ اخػػذ مجمػػوعتيف متطػػرفتيف 4( العبػػا ، اذ تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس ، الممحػػؽ )910التمييػػز )
لتمػثال %( مػف الػدرجات )العميػا ، والػدنيا( 91منيما بعد ترتيب درجاتيـ ترتيبا تنازليا ، ولتحقيؽ ذلؾ يػتـ اختيػار نسػبة )

%( مػػف الػػدرجات لممجمػػوعتيف العميػػا و الػػدنيا يقػػدـ افضػػؿ 91المجمػػوعتيف المتضػػادتيف ، وذلػػؾ الف " اسػػتخداـ نسػػبة )
 , Ahman,Morvin , 1971نسػبة تحصػؿ المجمػوعتيف مػف خالليػا عمػى افضػؿ صػورة مػػف حيػث الحجػػـ والتبايػػف )

( العبػا بوصػفيـ عينػة التمييػز 394جمػوع كمػي قػدره )( العبػا بم69( ، وبذلؾ تضمنت كؿ مجموعة )عميا ودنيػا( )82
، واعتمػػدت قيمػػة اختبػػار )ت( المحتسػػبة الختبػػار داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات اجابػػات المجمػػوعتيف العميػػا والػػدنيا لكػػؿ 

 ( يبيف ذلؾ . 1فقرة مف فقرات المقياس ، والجدوؿ )
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 (6الجدول )
 لممجموعتين العميا والدنيا ونتااف االختبار التااي لحساب التمييز يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

ربم 
 الفقرة

بيمة )ت(  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحتسبة

داللة 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفروق

 معنوي 4,095 955931, 3,9355 1,22118 3,1290 2
 معنوي 5,210 1,00198 3,5645 1,35111 2,4516 3
 معنوي 4,455 1 89064, 3,8387 1,42696 2,8871 4
 معنوي 4,642 1,01925 3,7581 1,39008 2,7419 5
 معنوي 5,699 1,18881 3,1129 97510, 2,0000 6
 معنوي 5,149 1,12187 3,7097 1,31259 2,5806 7
 معنوي 7,449 1,14658 3,6452 99403, 2,2097 8
 معنوي 5,830 1 94424, 3,8387 1,27965 2,6613 9
 معنوي 3,272 1,38101 3,2742 1,36367 2,4677 :
 معنوي 5,057 1,11062 3,5645 1,26416 2,4839 21
 معنوي 5,671 1,09949 3,9355 1,17932 2,7742 22
 معنوي 4,749 1,09467 3,4194 1,20954 2,4355 23
 معنوي 2,099 1,00198 3,5645 1,13359 3,1613 24
 معنوي 2,289 1,32781 3,3226 1,49245 2,7419 25
 معنوي 6,499 1,24530 3,0806 1,03916 :2,852 26
 معنوي 7,542 848051, 3,7419 93594, 2,5323 27
 معنوي 5,265 920991, 3,9355 1,35735 2,8387 28
 نويمع 6,099 994961, 3,8387 1,38779 2,5161 29
 معنوي 4,977 1,03559 3,9032 1,09286 2,9516 :2
 معنوي 5,995 1,22464 3,5161 1,14069 2,2419 31
 معنوي 6,365 1,07825 3,4032 1,03763 2,1935 32
 معنوي 8,049 1,00448 3,6774 91234, 2,2903 33
 معنوي 5,558 967481, 3,5806 1,09660 2,5484 34
 معنوي 3,722 1,07665 3,6129 99669, 2,9194 35
 معنوي 6,579 94256, 3,6452 1,12422 2,4194 36
 معنوي 4,478 97686, 3,8871 1,32353 2,9516 37
 معنوي 4,073 99496, 3,8387 1,07579 3,0806 38
 معنوي 5,016 1,05482 3,7419 1,05795 2,7903 39
 معنوي 7,101 1,04183 3,8871 1,15577 2,4839 :3
 معنوي 5,058 83802, 3,7742 1,22172 2,8226 41
 معنوي 5,432 1,17932 2,7742 1,10057 1,6613 42
 معنوي 5,680 1,32472 3,1774 1,09949 1,9355 43
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ربم 
 الفقرة

بيمة )ت(  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحتسبة

داللة 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفروق

 معنوي 8,574 96966, 3,4516 95759, 1,9677 44
 معنوي 7,341 94494, 3,6290 1,10393 2,2742 45
 معنوي 5,337 1,12669 3,5323 1,25913 2,3871 46
 معنوي 6,674 1,12422 3,4194 1,08204 2,0968 47
 معنوي 7,142 92214, 3,7419 1,03610 2,4839 48
 معنوي 5,371 1,15072 3,7097 1,41094 2,4677 49
 معنوي 4,055 92099, 4,0645 1,26667 3,2581 :4
 معنوي 4,618 1,16488 3,2903 1,28254 2,2742 51
 معنوي 5,270 1,16488 3,2903 1,16488 3,2903 52
 معنوي 6,447 1,12986 3,2581 920991, 2,0645 53
 معنوي 4,624 1,08558 3,3387 1,16590 2,4032 54
 معنوي 4,756 900821, 3,5000 1,19369 2,5968 55
 معنوي 5,168 1,15026 3,3871 1,07271 2,3548 56
 معنوي 3,874 1,10585 3,9194 1,46536 3,0161 57

ث  3111)الممراوي ث   (2,756( ث بيمممة )ت( الجدوليممة تسمماوي )233( ث وامممام درجممة )1.16) معنمموي عنممد مسممتوى معنويممة     
567  . ) 

( ، وعنػػد الرجػػوع الػػى قيمػػة 89114 99022اف القػػيـ التائيػػة لفقػػرات المقيػػاس تراوحػػت بػػيف ) ( :6يبممين الجممدول )      
وفػي ضػوء ( ، 39641( نجػد انيػا تسػاوي )0.01)  وامػاـ مسػتوى معنويػة  ( ،399)ت( الجدولية امػاـ درجػة حريػة )

ذلػػؾ يتضػػح اف جميػػع الفقػػرات اثبتػػت قػػدرة تمييزيػػة ، تػػـ االسػػتدالؿ عمييػػا مػػف خػػالؿ مقارنػػة قيمػػة )ت( المحتسػػبة مػػع 
 قيمتيا الجدولية ، والتي كانت فية  قيمة )ت( المتحسبة اكبر مف قيمة )ت( الجدولية .

 معامل االتساق الداخمي   بأسمو  4-5-6-3
 

)بػػاىي ،  لمحصػػوؿ عمػػى تقػدير لصػػدقو التكػػويني" يػؤدي فحػػص االتسػػاؽ الػداخمي لممقيػػاس ، او معامػػؿ تجانسػو  "     
يقدـ مقياسا متجانسا فػي فقراتػو بحيػث تقػيس كػؿ فقػرة البعػد السػموكي نفسػو الػذي " اذ اف ىذا االسموب( ، 11،  3222

( ، اذ تػػـ 26،  3281عمػػى ابػػراز التػػرابط بػػيف فقػػرات المقيػػاس " )السػػامرائي والبمػػداوي ،  يقيسػػو المقيػػاس ككػػؿ ،القػػدرة
( العبػػا ، اذ يسػػمى " 394ايجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط درجػػة كػػؿ فقػػرة بالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس لػػنفس عينػػة التمييػػز البالغػػة )

ردة والدرجػة الكميػة لممقيػاس " )فرحػات بصدؽ االتساؽ الداخمي ، ويتـ قياسو مف خالؿ حساب معامؿ االرتباط بيف المف
 ( يبيف ذلؾ .6( ، وقد تـ استخداـ معامؿ االرتباط البسيط لتحقيؽ ذلؾ ، والجدوؿ )68،  9003، 
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 (7الجدول )
 رياضي باستخدام اسموب معامل االتساق الداخمييبين معامل االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية لمقياس االحباط ال

ربم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفروق

ربم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفروق

ربم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفروق

ربم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفروق

 ويمعن 1,6:9 48 معنوي 1,648 36 معنوي :1,41 24 معنوي 1,549 2
 معنوي 1,551 49 معنوي 1,542 37 معنوي 1,428 25 معنوي 1,645 3
 معنوي 1,479 :4 معنوي :1,49 38 معنوي 1,722 26 معنوي 1,5:2 4
 معنوي 1,469 51 معنوي 1,555 39 معنوي 1,748 27 معنوي 1,544 5
 معنوي 1,633 52 معنوي 1,751 :3 معنوي 1,661 28 معنوي 1,654 6
 معنوي 1,679 53 معنوي 1,557 41 معنوي 1,679 29 يمعنو  1,632 7
 معنوي 1,577 54 معنوي 1,634 42 معنوي 1,573 :2 معنوي 1,778 8
 معنوي 1,564 55 معنوي ::1,5 43 معنوي ::1,5 31 معنوي 1,5:9 9
 معنوي 1,597 56 معنوي 1,724 44 معنوي 1,665 32 معنوي 1,4:6 :
 معنوي 1,481 57 معنوي 1,656 45 يمعنو  1,631 33 معنوي 1,574 21
 معنوي 1,689 47 معنوي 1,487 35 معنوي 1,617 23  معنوي 1,577 46 معنوي :1,58 34 معنوي 1,611 22

 .  (574ث  3111( )الراوي ث 1.276(ث بيمة )ر( الجدولية تساوي )233( وامام درجة حرية )1.16) معنوي عند مستوى معنوية        
 -09102اف قيـ معامؿ االرتباط بيف فقرات المقيػاس والدرجػة الكميػة لممقيػاس تراوحػت بػيف ) ( :7الجدول ) يبين      

 ( ، وامػػػػاـ مسػػػتوى معنويػػػػة 399( ، وعنػػػد الرجػػػوع الػػػػى جػػػداوؿ داللػػػػة معامػػػؿ االرتبػػػػاط عنػػػد درجػػػػة حريػػػة )09661
 ( .0.361( نجد اف قيمة )ر( الجدولية  تساوي )0.01)

ؾ تبيف اف جميع الفقرات ثبتت قدرتيا االرتباطية ، تـ االسػتدالؿ عمييػا مػف خػالؿ مقارنػة قيمػة )ر( وفي ضوء ذل      
لػػـ يػػتـ  ،لجميػػع الفقػػرات المتحسػػبة مػػع قيمتيػػا الجدوليػػة ، وبمػػا اف قيمػػة )ر( المحتسػػبة اكبػػر مػػف قيمػػة )ر( الجدوليػػة 

 لـ يتـ حذؼ أي فقرة مف فقرات المقياس . ،  التساؽ الداخمي، وفي ضوء نتائج القوة التمييزية واأي فقرة حذؼ 
( فقػرة تػػـ االعتمػػاد 46وبيػذا يصػػبح المقيػػاس بصػورتو النيائيػػة بعػػد عمميػة التحميػػؿ االحصػػائي لفقراتػو مؤلفػػا مػػف )      

 ( . 4عمييا في التطبيؽ النيائي لممقياس ، وكما مبيف في الممحؽ )
 ثبات المقياس 4-5-7
 3229)عػودة وممكػاوي ، "مى السمة التػي يقيسػيا االختبػارفي تقدير العالمة الحقيقية لمفرد عيعني الثبات " الدقة       
( ، ولغرض الحصوؿ عمى ثبات المقياس استخدـ الباحث طريقة اعادة االختبار ، اذ اف المػدة الزمنيػة الفاصػمة 324، 

نيػػة بػيف التطبيػػؽ االوؿ والتطبيػػؽ الثػػاني يجػػب بػيف القياسػػيف كانػػت ثالثػػة اسػػابيع ، اذ يشػير )ادمػػز( الػػى " اف الفتػػرة الزم
لفػػة مػػف عمػى عينػػة مؤ ( ، اذ تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس Adams ،85 , 1964اف ال تتجػاوز اسػػبوعيف او ثالثػػة اسػابيع " )

بعػد مػرور ثالثػة اسػابيع ، وباسػتخداـ معامػؿ االرتبػاط البسػيط نفسػيا العينػة  عمػىعبػا ، وأعيػد تطبيػؽ المقيػاس ال (40)
 ( وىي درجة عالية يمكف اعتمادىا لثبات المقياس . 0.81يف االختباريف تبيف اف معامؿ الثبات ) )بيرسوف( ب

 وصف المقياس وتصحيح    4-5-8
اداة قياس صػادقة وثابتػة  ييدؼ الى توفيرلالعبيف المتقدميف في اندية مدينة الموصؿ  الرياضي ابحباطمقياس       

، وىػي ( فقػرة ، موزعػة عمػى ثالثػة ابعػاد 46وف المقياس بصػورتو النيائيػة مػف )، وتك لقياس مستوى االحباط الرياضي
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، وتػػتـ االجابػة عػػف فقػػرات  الموانػع الطبيعيػػة لاحبػاط(و الموانػػع االجتماعيػة لاحبػػاط ،و )الموانػع الشخصػػية لالحبػاط ، 
( 3،  9،  1،  4،  1ا األوزاف ) )دائما ، غالبا ، احيانا ، نادرا ، ابػدا( ، وتعطػى ليػ المقياس مف خالؿ خمسة بدائؿ 
( درجػة ، امػػا الدرجػػة الكميػة الػػدنيا لممقيػػاس 910، وتكػػوف الدرجػػة الكميػة العميػػا لممقيػػاس )عمػى التػػوالي لفقػػرات المقيػاس 

 ( درجة .318( درجة ، والمتوسط الفرضي لممقياس يبمغ )46)
 التطبيق النصااي لمقياس االحباط الرياضي  4-6

عمػػى المقيػػاس ، وذلػػؾ  ابجابػػة(العبػػا ، وتػػـ شػػرح طريقػػة 344المقيػػاس عمػػى عينػػة التطبيػػؽ البالغػػة )تػػـ تطبيػػؽ        
بوضػػع عالمػػة )     ( امػػاـ كػػؿ فقػػرة وتحػػت البػػديؿ الػػذي تػػراه مناسػػبا ، وتػػـ التأكيػػد عمػػييـ لالجابػػة عمػػى جميػػع فقػػرات 

ثػـ تػـ جمػع اسػتمارات المقيػاس مػف الالعبػيف  تكػوف عمػى كراسػة المقيػاس نفسػيا ،  مقياس بكؿ دقة ، عمما اف االجابػةال
اسػػػتمارة لعػػػدـ الحصػػػوؿ عمييػػػا ، وبيػػػذا  (44)واسػػػتبعدت ( اسػػػتمارة ، وتػػػـ تصػػػحيحيا ، 300، اذ تػػػـ الحصػػػوؿ عمػػػى )

 عمى المقياس ىي مجموع درجاتو عمى فقرات المقياس جميعا .المختبر تكوف درجة 
 
 الوساال اإلحصااية  4-7
 المتوسط الحسابي   -
 االنحراؼ المعياري  -
 لػ)بيرسوف( . معامؿ االرتباط البسيط   -
 ( .919 -303،  3222اختبار)ت( لعينة واحدة ولعينتيف مستقمتيف )التكريتي والعبيدي ،   -
 ( .346،  3228المتوسط الفرضي )عالوي ،   -
 .  ( 20-88،  9003النسبة المئوية )عمر واخراف ،   -
 
      ابلتصاعرض وتحميل النتااف ومن -5

قاـ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة ببناء مقياس االحبػاط الرياضػي لالعبػيف المتقػدميف فػي انديػة مدينػة الموصػؿ        
  . 
 االحباط الرياضي لدى عينة البحث مستوىعرض نتااف التعرف عمى  5-2
بايجاد المتوسط الحسابي  االحباط الرياضي لدى عينة البحث ، وذلؾ مستوىقاـ الباحث بالتعرؼ الى        

لممقياس ، وسوؼ يصنؼ  ومقارنتو مع المتوسط الفرضيالجابات عينة البحث عمى مقياس االحباط الرياضي 
، عمى اساس اف قيمة المتوسط الحسابي ذو درجة واطئة واحباط  ذو درجة عالية ، االحباط الرياضي الى احباط

، فيما تمثؿ  أي حالة )سمبية( ذو درجة عاليةورة معنوية ىو احباط لمعينة الذي يفوؽ المتوسط الفرضي لممقياس بص
حباط ذو اضمف حدود المتوسط الفرضي ، اما القيـ االدنى مف المتوسط الفرضي فتمثؿ احباط القيمة غير المعنوية 

 . ( يبيف ذلؾ 1اي حالة )ايجابية( ، والجدوؿ )درجة واطئة 
 
 
 
 
 
 



 بعب ن اتمققمم ن  ي ادمي.........." بناء مقياس اإلحباط الرياضي لال

122 

 

 
 

 (8الجدول )
 بي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي وبيمة )ت( المحتسبة لعينة البحث في مقياس االحباط الرياضييبين المتوسط الحسا

(  )الراوي 2.769(ث بيمة )ت( الجدولية =)::( ث وامام درجة حرية ) (1.16* معنوي عند مستوى معنوية    
 ( . 567ث  3111ث 
مقيػػاس االحبػػاط عػػف اف قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي الجابػػات عينػػة البحػػث  : (8يتبممين مممن الجممدول )        

( درجػػة ، وعنػػد اختبػػار معنويػػة الفػػروؽ 9191( درجػػة ، وبػػانحراؼ معيػػاري قػػدره )34398الرياضػػي قػػد بمغػػت )
جػػة ، وباسػػتخداـ االختبػػار در  (318البػػالغ )الفرضػػي ) ( لممقيػػاس  بػػيف متوسػػط درجػػات العينػػة ، والمتوسػػط 

 ( ، وىي قيمة0.01) ( درجة ، عند مستوى معنوية 3960)التائي( لعينة واحدة بمغت قيمة )ت( المحتسبة )
، أي احبػػاط فػروؽ معنويػػة  و اليوجػػد( درجػػة ، ممػػا يػدؿ عمػػى انػ3.618غػة )مػػف قيمػة )ت( الجدوليػػة البال اقػؿ

 ضمف حدود المتوسط الفرضي أي حالة طبيعية . 
يتمتعػػوف  بصػػورة عامػػة  وممػػا سػػبؽ اظيػػرت النتػػائج اف الالعبػػيف المتقػػدميف فػػي انديػػة مدينػػة الموصػػؿ      

 ف بصورة عامة اليعانوف االحباط الرياضػي، وىذا يعني اف الالعبيف المتقدميطبيعي بمستوى احباط رياضي 
مستوى انجازىـ ، مف حيث الدافعية لمتػدريب لمنجػاح والتقػدـ فػي اتجػاه  زيادة  إلىدي ذلؾ ويؤ ،  بدرجة كبيرة 

الى النادي برغبة ويعتبروف النػادي متػنفس لمشػحنات التػي بػداخميـ  يأتوف، وىذا يدؿ عمى اف الالعبيف الفوز 
االمنيػػة واالقتصػػادية واالجتماعيػػة ممػػا يػػؤدي الػػى تجػػاوز او التقميػػؿ مػػف الضػػغوطات والناتجػػة عػػف الظػػروؼ 

اوتقميػػؿ  ـالسػػيطرة عمػػى االحبػػاط الػػذي بػػداخمي ، ومػػف ثػػـوالتػػوترات النفسػػية الناتجػػة عػػف ممارسػػتيـ لمرياضػػة 
 . النو اليخمو أي فرد مف االحباط ولكف بدرجات متفاوتو الى حد ما درجتو 

  
 االحباط الرياضيتويات المعيارية لنتااف عينة البحث في مقياس عرض المس 5-3   

وضع مستويات معيارية لعينة البحث بتقييـ مستوى االحباط الرياضي لدى عينة البحث مف خالؿ قاـ الباحث        
في اثناء  الدرجات الخاـ وتعطييا معنى لو داللة مما يجعميا اكثر موضوعية ، " اذ تساعد ىذه المستويات في تفسير

 ( .8( ، وكما مبيف في الجدوؿ )309،  3221استخداميا في عممية التقويـ " )الجوادي ، 
 
 
 
 

                                                 

 خماسمي التمدرج عميم  عممى وفمق مقيماس اإلجابمةوتكمون  فقرة ث (57يتكون من ) لمقياس: ا مقياسالفرضي لم( المتوسط *)
 عمدد البمداال  ÷الفقمرات عمدد ×  = مجمموع اوزان البمداال لممقيماس ( ث وبما ان المتوسط الفرضمي2 ث 3ث  4ث  5ث  6)

 ( 257ث  9::2)عالوي ث 
 درجة . 249 = 6 ÷ 57 × 2+3+4+5+6المتوسط الفرضي =     

 

 المعالم االحصااية              
المتوسط  العينة المقياس   

 الفرضي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

بيمة )ت( 
 المحتسبة

 2,71 34.8 252,9 249 211 االحباط الرياضي 
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 ( 9الجدول )

 االحباط الرياضي يبين المستويات المعيارية والنسبة الماوية لعينة البحث في مقياس 

 النسبة الماوية الالعبين عدد  المستوى المعياري الدرجة الخام
  - - ضعيؼ جدا فأكثر 323
 %39 39 ضعيؼ 320 - 361
 %41 41 مقبوؿ 366 -341
 %98 98 متوسط 349 -332
 %39 39 جيد 338 -24
 %1 1 جيد جدا فاقؿ 21
 %211 211    35ع =    * 253َس = 

 
( حصؿ ضعيؼالمستوى )و ،  أي تكرارجدا( عمى  ضعيؼالمستوى ) صؿحلـ ي : ( 8يتبين من الجدول )         
( تكرار ، وبنسبة مئوية 41( عمى )مقبوؿ%( ، وحصؿ المستوى )39( تكرار ، وبنسبة مئوية مقدارىا )39مى )ع

%( ، وحصؿ 98( تكرار ، وبنسبة مئوية مقدارىا )98( عمى )متوسط%( ، بينما حصؿ المستوى )41مقدارىا )
 (1)جدا( عمى جيد حصؿ المستوى ) وأخيرا%( ، 39( تكرار ، وبنسبة مئوية مقدارىا )39( عمى )جيدالمستوى )

( العبا ، ويمثموف النسبة المئوية 300وذلؾ مف مجموع العينة المتكونة مف ) ،%( 1، وبنسبة مئوية مقدارىا )تكرار 
(300. )% 
 
 
 االستنتاجات والتوصيات -6
 االستنتاجات  6-2
المتقػدميف فػي انديػة  الالعبػيفلرياضػي لػدى االحباط ا مستوىفاعمية مقياس االحباط الرياضي الذي تـ بنائو لقياس  - 

 مدينة الموصؿ .
 .طبيعي  اف الالعبيف المتقدميف في اندية مدينة الموصؿ بصورة عامة يتمتعوف بمستوى احباط رياضي  - 
 تـ وضع مستويات معيارية لعينة البحث في مقياس االحباط الرياضي . - 
   التوصيات 6-3
بػػاط  لػػدى لمتعػػرؼ الػػى درجػػة االح مػػف قبػػؿ االنديػػة الرياضػػية  ضػػي لالعبػػيف المتقػػدميفاعتمػػاد مقيػػاس االحبػػاط الريا -

 محاولة تشخيص نقاط الضعؼ والقوة لدييـ .ل،  العبييـ
عمػى المشػاركة  بنػاء عالقػات مػع الالعبػيف ، وحػثيـ و ثقافيا وعمميا ، مف خػالؿ التاكيد عمى توعية االالعبيف نفسيا  -

 لما ليا مف تاثير مباشر في السيطرة عمى درجة االحباط لدييـ  الرياضية والفنية والثقافية( ،في االنشطة االجتماعية )
 الشباب ، والناشئيف(مثؿ ) أخرىدراسات عمى فئات  أجراء -

                                                 

عممى  تحتمويبام الباحث بتقريب درجة الوسط الحسابي واالنحراف المعيارية و لمك الن درجمة المقيماس درجمة صمحيحة وال ( *)
 كسور
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او المشػػػرفيف يػػػة ليتسػػػنى لمبػػػاحثيف او المػػػدربيف اسػػتخداـ المقيػػػاس كوسػػػيمة لمكشػػػؼ المبكػػػر عػػػف درجػػات االحبػػػاط العال -
يػتـ  لحالة ومحاولة معالجتيا بالبرامج االرشادية قبؿ انتقاليا الػى حالػة مرضػية ، وفػي ىػذه الحالػة الحرجػةاتشخيص ىذه 

 .  المجوء الى الكشؼ السريري 
 

 المصمادر
                                              ، المطبعة العربية ،     المدخل الي عمم النفس العام( : 9006ابو حويج ، مرواف )  .  2

http://www.hia6.com/forum/hia    
 ، دار اسامة لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف .  3طالصحة النفسية ث  ( :9002ابو دلو ، جـ اؿ نادر) .3
، دار العمػـ لمطباعػة  9، ط تصما التربويمةالفمروق الفرديمة وتطبيقا( : 3282ابو عالـ ، رجاء محمػد ، وشػريؼ ، ناديػة محمػود ) .  4

 والنشر ، الكويت .
 ، دار ابف االثير لمطباعة والنشر ، جامعة الموصؿ . الصحة النفسية ( :9006االلوسي ، جماؿ حسيف ) .  5
 ، مركز الكتاب لمنشر ، مصر المعامالت العممية بين النظرية والتطبيق( : 3222باىي ، مصطفى حسيف ) .6
، ترجمػة محمػد امػيف المفتػي واخػروف ، دار مػاكرو  تقييم تعميم الطالب التجميعمي والتكمويني( : 3281ـ ، بنياميف واخػروف )بمو  .7

 ىيؿ ، القاىرة .
دار لتطبيقممات االحصممااية فممي بحمموث التربيممة الرياضممية ث ( : ا3222التكريتػػي ، وديػػع ياسػػيف والعبيػػدي ، حسػػف محمػػد عبػػد ) .  8

 ر ، جامعة الموصؿ .الكتب لمطباعة والنش
بناء بطارية اختبار المصارات الصجومية بكرة اليد لطالب كميمة التربيمة الرياضمية جامعمة ( : 3221الجوادي ، عبد الكريـ قاسػـ ) .9

 ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الموصؿ الموصل
، دار ابػػف االثيػػر لمطباعػػة والنشػػر ، جامعػػة  3، ط نفممس التممدريب الرياضممي مبممادئ عمممم ( :9008الحػػوري ، عكمػػة سػػميماف ) .:

 الموصؿ . 
 .   ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصؿ 9، ط المدخل الى االحصاء( : 9000الراوي ، خاشع محمود ) .  21
، مركػػز الكتػػاب لمنشػػر ،  3، ط الرياضممةالمممدخل الممى القيمماس فممي التربيممة البدنيممة و ( : 9006رضػػواف ، محمػػد نصػػر الػػديف ) .  22

 مصر ، القاىرة .
23. 
  

                               ,        http://www.hia6.com/forum/hiaالصحة النفسيةت( : -الرفاعي،نعيـ )ب

 ، دار المعارؼ ، مصر . لنفسية الصحة ا( : 3288زىراف ، حامد ) .24
، المجمػػة  بنمماء مقيمماس اتجاهممات الطمبممة نحممو مصنممة التممدريب( :  3281السػػامرائي ، باسػػـ نزىػػت والبمػػداوي ، طػػارؽ حميػػد )  .25

 ( .9( ، العدد )1العربية لمبحوث التربوية ، المجمد )
 منيف ، بغداد .  ، مطبعة المدخل في عمم النفس( : 3288السامرائي ، ىاشـ جاسـ ) .26

 ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، منشورات جامعة حمب .  الصحة النفسية ( :3221عبداهلل ، محمد قاسـ ) .27
، مركػز الكتػب االردنػي ، عمػاف ، االردف  1، ط المدخل الى عمم المنفس( : 3229عدس ، عبد الرحمف ، توؽ ، محي الػديف ) .28

  . 
 ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع   3، ط مبادئ عمم النفس( : 9000رحمف ، وقطامي ، نايفة )عدس ، عبد ال .  29
، اطروحػػة دكتػػوراة غيػػر منشػػورة ، كميػػة  اللممعور باليمماس لممدى طمبممة جامعممة الموصممل( : 9006العػػزاوي ، أنػػور قاسػػـ يحيػػى ) .:2

 التربية ، الجامعة المستنصرية .
 .   ، دار المعارؼ لمطباعة والنشر ، القاىر 1، ط مدخل عمم النفس الرياضي( : 3228عالوي ، محمد حسف ) 31
، دار  القيمماس فممي التربيممة الرياضممية وعمممم الممنفس الرياضممي( : 9008عػػالوي ، محمػػد حسػػف ورضػػواف ، محمػػد نصػػر الػػديف ) .32
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 الفكر العربي لمطباعة والنشر ، القاىرة
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة   9، ط لتعميمي في التربية البدنية والرياضيةاالحصاء ا( : 9003عمر ، واخراف ) .  33
،  3، ط اساسمميات البحممث العممممي فممي التربيممة والعممموم االنسممانية( : 3229عػػودة ، احمػػد سػػميماف وممكػػاوي ، فتحػػي حسػػيف ) .  34

 مكتبة الكتاني لمتوزيع ، االردف .
 ، جامعة اليرموؾ ، عماف . والتقويم في العممية التدريسيية القياس( : 3222عودة ، احمد سميماف ) .35
 ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر ، القاىرة دليل البحث العممي( : 3222عويس ، خير الديف عمي احمد ) .36
 ، مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة . 3، ط القياس المعرفي الرياضي( : 9003فرحات ، ليمى السيد ) .  37
 ، مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة . 4، ط القياس واالختبار في التربية الرياضية( : 9001فرحات ، ليمى السيد ) .  38
 ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، مصر .  9، ط الصحة النفسية دراسات في سيكموجية التكيف ( :3281فيمي ، مصطفى ) .39
، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة  نن لمفصوم ال ات لدى طمبة المرحممة االعداديمةبناء مقياس مق( : 3220كاظـ ، عمي ميدي ) .  :3

 ، كمية التربية االولى ، جامعة بغداد .
، دار المسػػيرة لمطباعػػة والنشػػر والتوزيػػع ،  3، ط القيمماس والتقممويم فممي التربيممة وعمممم الممنفس( : 9000ممحػػـ ، سػػامي محمػػد ) .  41

 سوريا .
 ، مطابع التعميـ العالي ، بغداد االسس التدريبية لفعالية العاب القوى( : 3220واخروف ) المندالوي ، قاسـ حسف .42
( ، رسػػالة المممزاج لمدى الالعبمين المتقممدمين فمي انديممة مركمز محافظمة نينمموى )بنماء وتطبيمق( : 9033الوتػار ، مقمػد طػو حامػد ) .43

 .               ماجستير غير منشورة ، كمية التربية االساسية ، جامعة الموصؿ
 33- Adams , G Sachs (1964)  Measurment and evaluation In education psvchology A lot , 

New York . 
 34- Ahman J. Stanly and morvin . cook (1971) :  measuring Evaluating Educational  , ement 

Boston Allynard Bacon                                                                                             
               

 GoLdstein,E .Bruce , (1994) : psychology , wadswarth , inBelmon CaLifornia            35-  
 36-  Nunn ally , J. C. (1978) : psychometric Theory , Mc Graw-Hill , New York  .            
 36-  GOHDSTEIN , E . Brue ,  (1994): psychology , wads worth , in , BeLmon CaLifornia .   
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 (2الممحق )

 جامعة الموصل   
 كمية التربية الرياضية 

 
 
 

 الرياضي  استبيان اراء السادة الخبراء حول صالحية ابعاد مقياس االحباط
 
 

 المحترم......................................................  حضرة الدكتور
 

      تحية طيبة :
" بناء مقياس االحباط الرياضي لالعبمين المتقمدمين فمي انديمة مدينمة الموصمل في النية إجراء البحث الموسـو        

" 
خيبػػة التػػي يشػػعر بيػػا الالعػػب نتيجػػة لمفشػػؿ او االخفػػاؽ فػػي اشػػباع " وىػػو حالػػة ال ويقصممد باالحبمماط الرياضممي:       

دافع او رغبة عنده لوجود عائؽ او عراقيؿ )شخصية ، اجتماعية ، طبيعية(  تحوؿ بينػو وبػيف تحقيػؽ اىدافػو ، واشػباع 
 دوافعو ورغباتو " .   

طػػػر النظريػػػة المختصػػػة الحػػػظ ادبيػػػات البحػػػوث ، واالالمصػػػادر العمميػػػة ، و  مػػػف خػػػالؿ اطػػػالع الباحػػػث عمػػػىو        
تـ االسػتعانة بيػا فػي تحديػد ابعػاد ، محتوى الموضوع  تشمؿاالحباط موضوع اراء ، وتعاريؼ نظرية لالباحث اف ىناؾ 

وتوظيفيػػا بمػػا يخػػدـ البحػػث ، اذ تػػـ تحديػػد )ثالثػػة( ابعػػاد ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اجػػراء مسػػح لممصػػادر واجػػراء  ، المقيػػاس
 مف السادة المختصيف في عمـ النفس الرياضي . عممية مقابمة شخصية مع عدد

ونظرا لما تتمتعوف بو مف خبرة ودراية عممية في مجاؿ العمـو التربوية والنفسية ، فقػد تػـ اختيػاركـ كاحػد الخبػراء        
 واالجابة عمى ما ياتي : لمتفضؿ بالموافقة عمى قراءة االستبياف

ي المرفقػػة طيػػا ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ وضػػع عالمػػة )   ( امػػاـ كػػؿ بعػػد ، وتحػػت مػػدى صػػالحية ابعػػاد االحبػػاط الرياضػػ  -     
) تصػػمح ، ال تصػػمح ، تصػػمح بعػػد التعػػديؿ ( ، مػػف خػػالؿ حػػذؼ او تعػػديؿ ، او إضػػافة البػػديؿ الػػذي تػػراه مناسػػبًا لمبعػػد 

 البديؿ المقترح .
 

 لاكرين تعاونكم العممي المبارك
 

 التوبيع :
  المقب العممي:
 االختصاص:

 الباحث معة والكمية الجا

  م. فراس محمود عمي
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 تصمح بعد التعديل ال تصمح تصمح ابمعاد االحبماط ت

    الموانع اللخصية    اوال
وىػػي الخصػػائص النفسػػية التػػي تعيػػؽ الفػػرد الرياضػػي فػػي اشػػباع الػػدوافع مػػف داخػػؿ الفػػرد ، وتتمثػػؿ بعجػػز الفػػرد فػػي اتخػػاذ القػػرارات      

حيػػث يمػػر بوضػػع صػػراعي يتمثػػؿ فػػي عػػدـ قدرتػػو عمػػى االختيػػار بػػيف ىػػدفيف وبػػيف  الحاسػػمة بشػػاف المواقػػؼ وابحػػداث التػػي يمػػر بيػػا ،
 إشباع حاجتيف فاف تحقيؽ واحدة تعمؿ عمى إحباط األخرى

 البعد المقترح :  
    الموانع االجتماعية  ثانيا
عمؽ بالرياضي ماديا ومعنويا واسريا ، وىي عالقة الفرد الرياضي باالخريف ومدى تاثره باالمور التي تعيؽ اىدافو وطموحاتو ، وتت     

وتتمثؿ بتقاليد المجتمع واعرافو وقيمو ومثمو ، وعدـ وجود االعتبار الشخصي باألسرة ، والتي تقؼ في كثير مف األحياف اماـ تحقيؽ 
 أىدافو .

 البعد المقترح :
     الموانع الطبيعية ثالثا

شػػباع وىػػي العوائػػؽ المحيطػػة بػػالفرد الرياضػػي ، والتػػي لػػ يس لمفػػرد عالقػػة فييػػا ، أي خػػارج إرادتػػو ، وتحػػوؿ بينػػو وبػػيف تحقيػػؽ أىدافػػو وا 
 دوافعو .
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 (3الممحق )

 
 

 جامعة الموصل    
 كمية التربية الرياضية

 
 يبين االستبيان المفتوح

 
 عزيزي الالعب 

 
      تحية طيبة :

 " بناء مقياس االحباط الرياضي لالعبين المتقدمين في اندية مدينة الموصل "الموسـو في النية إجراء البحث   
" وىػػو حالػػة الخيبػػة التػػي يشػػعر بيػػا الالعػػب نتيجػػة لمفشػػؿ او االخفػػاؽ فػػي اشػػباع  ويقصممد باالحبمماط الرياضممي:       

نػو وبػيف تحقيػؽ اىدافػو ، واشػباع دافع او رغبة عنده لوجود عائؽ او عراقيؿ )شخصية ، اجتماعية ، طبيعية(  تحوؿ بي
 دوافعو ورغباتو " .   

ونظرا لما لديكـ مف دراية ومعايشة لمواقع الرياضي الحالي ، يرجى ابجابة عمى السؤاؿ المرفؽ طيػا بكػؿ دقػة          
 وامانة ، وكما في األمثمة التالية ، عمما اف ابجابة ىي خدمة لمبحث العممي فقط .

 
 

 عاونكمم معنمالاكريمن ت      
 

 
                                                                            

 
 

 الباحث                                                                                 
 
 
 
 
 



 بعب ن اتمققمم ن  ي ادمي.........." بناء مقياس اإلحباط الرياضي لال

122 

 

 
 فعك وضمن امبعاد االتية : ماهي الموابف والحاالت التي تحول بينك وبين تحقيق اهدافك في الباع دوا 
 الموانع اللخصية لالحباط - 2

-    
-    
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 الموانع االجتماعية لالحباط – 3
-    
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 الموانع الطبيعية لالحباط -4
-    
-    
- 
- 
- 
- 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (4الممحق )
 مقياس اإلحباط الرياضي  استبيان أراء السادة الخبراء حول صالحية فقرات

 
 
 

 المحترم......................................................  حضرة الدكتور
 

      تحية طيبة :
" بناء مقياس االحباط الرياضي لالعبمين المتقمدمين فمي انديمة مدينمة الموصمل في النية إجراء البحث الموسـو        

" 
" وىػػو حالػػة الخيبػػة التػػي يشػػعر بيػػا الالعػػب نتيجػػة لمفشػػؿ او ابخفػػاؽ فػػي اشػػباع  : ويقصممد باإلحبمماط الرياضممي       

دافع أو رغبة عنده لوجود عائؽ او عراقيؿ )شخصية ، اجتماعية ، طبيعية(  تحوؿ بينػو وبػيف تحقيػؽ أىدافػو ، واشػباع 
 دوافعو ورغباتو " .   

جػػاؿ العمػػـو التربويػػة والنفسػػية ، والعمػػـو الرياضػػية ، فقػػد تػػـ ونظػػرًا لمػػا تتمتعػػوف بػػو مػػف خبػػرة ودرايػػة عمميػػة فػػي م       
اختيػػاركـ كأحػػد الخبػػراء لمحكػػـ عمػػى مػػدى صػػالحية الفقػػرات المرفقػػة طيػػا ، والتػػي تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا مػػف خػػالؿ توجيػػو 

ضػوع استبياف مفتوح لعينة عشوائية مختارة مف مجتمع البحث ، فضال عف ابطالع عمى األطر النظرية الخاصػة بالمو 
 راجين تفضمكم بقراءة االستبيان واإلجابة عمى ما يوتي :قيد البحث ، 

وضػػع عالمػػة )     ( امػػاـ كػػػؿ فقػػرة ، وتحػػت البػػديؿ الػػػذي تػػراه مناسػػبًا لمفقػػرة ) تصػػػمح ، ال تصػػمح ، تصػػمح بعػػػد   -
 التعديؿ مف خالؿ )حذؼ او إعادة صياغة او إضافة عدد مف الفقرات( .

( بػدائؿ ىػػي )دائمػػا ، 1عمػى فقػػرات المقيػػاس ضػمف سػػمـ التقػػدير )خماسػي التػػدرج( ، وفػػؽ ) مػدى صػػالحية ابجابػػة  -
 ( عمى التوالي لفقرات المقياس . 3،  9،  1،  4،  1غالبا ، احيانا ، نادرا ، ابدا( ، وتعطى ليا األوزاف ) 

 وا ا لم تحصل الموافقة فما هو السمم البديل برأيكم ؟      
 ونكم العممي المباركلاكرين تعا         

 
  

 
 التوبيع:

  المقب العممي:

 االختصاص:

 الجامعة والكمية : 

 :   التاريخ

 ال  تصلح  تصلح  

 

 البماحث
 م. فراس محمود عمي
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 الموانع اللخصية لالحباط :
وتمثػؿ الخصػائص النفسػػية التػي تعيػػؽ الفػرد الرياضػػي فػي إشػػباع دوافعػو مػف الػػداخؿ ، وتتمثػؿ بعجػػزه عمػى اتخػػاذ القػرارات الحاسػػمة      

داث التػي يمػر بيػا ، إذ يمػر بوضػع صػراعي يتمثػؿ فػي عػدـ قدرتػو عمػى االختيػار بػيف ىػدفيف وبػيف إشػباع حػاجتيف بشاف المواقؼ وابحػ
 وعميو فاف تحقيؽ واحدة تعمؿ عمى إحباط األخرى .

 تصمح بعد التعديل التصمح تصمح الفقرات ت
    انزعج عندما ازاوؿ نشاطا رياضيا الارغب فيو  3
    ركات الرياضية التي تسبب لي االصابة اقمؽ عند اداء بعض الح 9
    انزعج عندما يراودني الشعور بالفشؿ  1
    اغضب عندما يسخر زمالئي مني  4
    صعوبة اداء بعض الحركات الرياضية تقؼ عقبة اماـ تطوري   1
    احبط عندما يراودني الشعور بالفشؿ  6
    موب انفعؿ عندما يكوف ادائي دوف المستوى المط 1
    أجد صعوبة في التعبير عف أرائي  8
    تنقصني الثقة بالنفس وروح المنافسة  2

    تعرضي لالجياد يقؼ عقبة اماـ أدائي  30
    لموقؼ محرج  أتعرضأتضايؽ بشدة عندما  33
    بالفشؿ في خوض المباراة  أفكراشعر بيـ شديد عندما  39
    ة اتوتر قبؿ المنافسات اليام 31
    يضايقني كثرة ارتكابي لألخطاء اثناء المنافسة   34
    ىمي ىو اف اكوف مميزا في رياضتي  31
    قابميتي التتطور سواء تدربت بجد ونشاط  36
    يضايقني اسموب لعب الفريؽ المنافس  31
    تبعدني مف اف اكوف الالعب المميز في الفريؽ أخطائيكثرة  38

 
 الجتماعية لإلحباط :الموانع ا
بػػػاألمور التػػػي تعيػػػؽ تحقيػػػؽ أىدافػػػو وطموحاتػػػو ، وتتعمػػػؽ بالرياضػػػي ماديػػػا  تػػػأثرهوتمثػػػؿ عالقػػػة الفػػػرد الرياضػػػي بػػػاآلخريف ومػػػدى        
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