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 امللخص

ييدف البحث إلى التعرف عمى درجة االستقرار النفسي لدى العبي منتخبات الجامعات العراقية بكرة اليد فضال عن 
فسي وقد تم استخدام المنيج الوصفي باالسموب المسحي  الفروق الفردية بين منتخبات الجامعات العراقية في درجة االستقرار الن

لمالئمتو وطبيعة البحث ، وتكونت عينة البحث من الفرق المشاركة في بطولة الجامعات العراقية لكرة اليد المنطقة الشمالية وقد 
إذ يتألف المقياس من (  كاداة لمبحث،  0202استخدم الباحث مقياس االستقرار النفسي لالعب والذي عدل من قبل )الشمري

( فقرة ومن خمسة بدائل)تنطبق عمي دائما، تنطبق عمي كثيرا، تنطبق عمي بدرجة متوسطة، تنطبق عمي قميال، ال تنطبق 88)
 عمي( ، 

وبعد التأكد من صدق وثبات المقياس تم معالجة البيانات التي حصل عمييا الباحث إحصائيا باستخدام ) الوسط الحسابي 
 معياري ومعامل االرتباط و تحميل التباين باتجاه واحد و قيمة اقل فرق معنوي ( وتم التوصل الى النتائج االتية:واالنحراف ال

ان ممارسة النشاط الرياضي بمستوى المنتخبات الجامعية  يعد وسيمة عالجية في تخمص الطالب الجامعي  من الضغوط  -0
 نفسية  .

رجة  االستقرار النفسي  لدى أفراد عينة البحث و تحديدا لصالح منتخب جامعة توجد فروق ذات داللة احصائية في د  -0
 تكريت.

 كرة اليد  -منتخبات الجامعات  -الكممات المفتاحية: االستقرار النفسي 
A comparative study in psychological stability for the Iraqi universities varsity 

players of  handball of the Northern region 

Lecturer. Dr. Rafie Idriss Abdul - Ghafor 

Abstract 

                                                             

        The research aims to identify the degree of psychological stability of the Iraqi universities 

varsity players of handball as well as individual differences between the Iraqi universities varsity 

in the degree of psychological stability. Descriptive method with curvy style has been used for its 

suitability for the current research.                                             

     The sample consisted of Iraqi universities varsity players participating in the tournament  of  

handball of the Northern region, Researcher has used the  psychological stability scale of the 

player amended by (Shammari 2010) as a research tool, the scale consists of (38) items and five 

substitutes (always fit with me, fit with me lot, fit with me a fair degree, fit with me a little, do not 

fit with me ), 

     After confirming the validity and reliability of the scale the data   obtained were processed by 

researcher statistically using (the mathematic mean, the standard deviation, correlation 

coefficient, one way ANOVA test, L.S.D)                                                                                                     

The researcher reached the  following results:                                                                             

1 – Participating in  physical activates at the university varsity level considered a treatment tool to 

get rid of psychological stress of the university   student                                                                           

  1103 –( 13) –العدد  –( 11) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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  2 - There were significant differences in the degree of psychological stability among members of 

the research sample, specifically for the benefit of Tikrit University varsity 
Keywords: Psychological Stability - Universities Varsity - Handball  

 التعريف بالبحث -0
 المقدمة وأىمية البحث : 0-0

إن ما يحصل من تطور في الميادين الرياضيي  اافي  ميا إيو إي حصييح   وحياس ودراليا  وتحيو  مهتح ي  لياإم  
في تقد  الحرا  الرياضيي  تقيدماو والي او تحيص اةصي دع امي نيا ومين تحي  ال حيو  التيي لياإم  فيي إي ا التطيور تحي  الي    

ي له اةثير الاويير والواضين ا وياو إليص ا يق ميا وقيي  ال حيو  ال طريي  والتطويقيي  فيي اتيتيا اةل ياق الرياضيي  الرياضي ال 
  اصي  التقد  في الميادين الرياضي  ااف . 

تييداد اليتييق        وميين هيييل الدرالييا  والوحييوس المتهصصيي  فييي إيي ا الماييال والتييي ما اليي  توحييس وتنييت  فييي تني يي  وا 
ل ايد فيي ايل الاوا يق الود يي  والمناريي  والهططيي  احنيا فضييو تين الاا يق ال  ليي الي ي ييدهل فيي تمحيي  لحم افل  وشا

اإلتييداد المتاامييل لاميييا اليتوييين ا  ي اييد (تييرق وايياط ل ف ن اإلتييداد ال  لييي  حييد اةتمييدع التييي ترتايي  تحينييا ال محييي  
ل. وت ييد ممارليي   ال شيياط الرياضييي يت يير  53  0110التدريوييي  فضيييو تيين ت اصيير التييدريق اةهييرمف (تييرق وايياط  

اليتق وشال تا  إلص مواقف وضغوط   لي  تديدع تتواين في شدتنا وتأثيرإا تحيص اليتيق مين  شياط إليص الهير ويلييما 
ت ييدما تتحييول الممارليي  إلييص م افليي   وقييد ي يهتحييف اث ييان فييي  ن ممارليي  ل ويي  اييرع اليييد فييي  ث يياا التييدريق  و الم افليي  

 ر  اليتق إلص الاثير مين تحي  الحياي  والمواقيف ال  ليي  المهتح ي  والتيي مالوياو ميا تايون مصيحوو  واإلثيارع واي   يال ت
 .  ويليما قول  و  ث اا الم افل 

ليي ا فييإلن اإلتييداد والتني يي  ال  لييي   صييوح  تمحييي  ضييروري  ومححيي  وال لييو  ليتييق و ليي  ليتليي ص لييه الليييطرع تحييص       
وضوط تصرفاته وما يلاتد تحص  يادع ورفا ا ااع اةداا و ل  من هيل ت  ي  ثق  اليتق و  ليه و ييادع شي ور   ا   ايته

وايلتقرار ال  لي ويليما قول الم افل  وما يرفا  و ي يد ا ااع اةداا فيي  ث ياا الم افلي  إ  يشيير (راتيقل إليص ف ن اإلتيداد 
ي الليييطرع تحيص  فاييار  وا   ايتييه وميا يحقييو افضييل مليتوم  داا مييا اهييتيف ال  ليي الايييد ينيدف إلييص مليياتدع اليتيق فيي

 ل.  051  0111طرف الم افل ف (راتق  
ولمييا  اا ييي  ل وييي  ايييرع الييييد إحييدم ال  الييييا  الرياضيييي  التيييي تحتيييل موق يييا  متقييدما ومنميييا مييين ويييين  اةل ييياق الرياضيييي    

والمناريي  والهططيي  وال  ليي  لتني ي  اليتيق إليص الم افلي  الرياضيي   اةهرم  التي تحتاج إلص ا واع مين التيدريوا  الود يي 
ايمر ال ي يا ل ايإتما  وإلتداد اليتق ود ياو ومنارياو وهططياو و  لياو تحيص اا يق اويير مين اةإميي . إ  إن اي   ياي  

وا اييا   ة نييا مرتوطيي  والييدوافا وحااييا  ال  لييي  التييي ترافييو اليتييق قوييل المويياراع وهيلنييا تيي دي دوراو منمييا فييي  داا ال ييرد 
اليتق وتشال داف او قوياو للحو  الرياضي  تحص إ ا اةلا  يحتاج اليتق إلص ايلتقرار ال  لي المطحيوق فيي اليت داد 

 ل.  563  0991لحم افل .(الل دي والراوي 
حم افلي   وي يد الشيهل المليتقر   لييا الي ي وتحيه فان ايلتقرار ال  لي ي يد مطحوياو منميا فيي إتيداد اليتيق   ليياو ل     

يش ر إن حاااته مشو   لحد ما   وان الموضوتا  اةلالي  لحياته مير م رض  لحهطير   ويايون فيي حالي  مين التيوا ن 
والتوافييو ال  لييي الايييد   ويقصييد وايلييتقرار ال  لييي ف حاليي  ميين الراحيي  ال  لييي  التييي يحيي  ونييا ال ييرد  تيايي  التحييرر ميين 

والقحييو   والشيي ور ويياةمن ال  لييي   وايلييتقرار وال مييل   والقييدرع تحييص ضييوط اليي      وايتتييدال فييي اي   ييال   الهييوف 
ل   ومين إ يا تامين  إميي  الوحيس ودرالي  حالي  ايليتقرار 03   0116والت وير ت نا وصورع  اضا  مت  ي  ف (اليماتيل   
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ييي  لحم طقيي  الشييمالي    وميين ثيي  يمايين ال مييل تحييص تني يي  اليتييق اييرع اليييد لم تهوييا  الاام ييا  ال راق لييدم يتوييي ال  لييي
   لياو وما يلاتد  لحوصول إلص الملتوم اةفضل في  ث اا الم افل .

 مشكمة البحث  0-0
ممييا يشيي  فيييه  ن شيي ور  ي يتييق وشييال تييا  ويتييق اييرع اليييد وشييال هييال وايلييتقرار والطمأ ي يي  والثقيي  وييال         

  التيييوتر وتيييد  القحيييو قويييل الم افلييي  وهيلنيييا  يلييياتد فيييي ا يييااع اةداا و ييييادع ال طييياا وال اييي  إيييو وتيييد  التندييييد وتيييد
الصييحين  و طييراو لمييا لحم افليي  الرياضييي  ميين ضييغوط   لييي  تحييص اليتوييين ممييا تيي دي إلييص تييوترإ  وا   ييالن  ميين لحطيي  

ا   يالن  والي ي قيد يي ثر ليحواو تحيص  دا ني  إ  ةهرم وحلق طروف ال مواراع   وتيادع ميا يي دي  لي  إليص إثيارع اليتويين و 
إن فالمواقيييف اي   اليييي  فيييي مضيييون الم افليييا  الرياضيييي  تحيييص المليييتويا  ال حييييا دا ميييا تييي  ا  تأثيراتنيييا اي   اليييي  تو ييياو 

فقييييد يهليييير اثييييير ميييين ال ييييرو فييييي   ل 0  0996لييييدراتنا تحييييص الحاليييي  الود ييييي  والمنارييييي  والهططييييي  ليتييييقف (صييييالن  
لا  ولوق الهوف والتوتر لدم اليتوين   و طراو لواود إ    المشاح    وتأثيرإا الواضين فيين  فيي ويد مين الوصيول الم اف

إليييص  ليييا  المشييياح    والمحاولييي  لدراليييتنا ووحثنيييا    وايإتميييا  ونيييا  اثييير   إ  يماييين ايليييت ادع مييين دراليييتنا فيييي ا يييل 
وع ميين ايلييتقرار ال  لييي  حتييص ي يتييأثر ت ييد اشييترااه فييي  اث يياا الرياضييي  ووقييدر الملييتطاع إن يشيي ر قوييل الم افليي  و يي

 الم افل  ومن إ ا يمان طرح التلا ل اآلتي:
 ماإي ال روو في ايلتقرار ال  لي ليتوي م تهوا  الاام ا  وارع اليد ؟  -

 ىدفا البحث:  0-8
 -يندف الوحس إلص الت رف تحص:

هويييا  الاام يييا  ال راقيييي  وايييرع الييييد لحم طقييي  الشيييمالي   وحيييدود تي ييي  دراييي  ايليييتقرار ال  ليييي ليييدم يتويييي م ت 0 -0-5
 الوحس.

ال روو  وين درا  ايلتقرار ال  لي لدم يتوي م تهوا  الاام يا  ال راقيي  وايرع الييد  لحم طقي  الشيمالي  وحيدود  0-5-0
 تي   الوحس.

 فرضية البحث: 0-4
لييتقرار ال  لييي لييدم يتوييي م تهوييا  الاام ييا  ال راقييي  واييرع ي تواييد فييروو  ا  ديليي  إحصييا ي  فييي  درايي  اي 0-1-0

 اليد لحم طق  الشمالي  وحدود تي   الوحس.
 مجاالت البحث: 0-5
 0100/  0100الماال الوشري: يتوو م تهوا  الاام ا  ال راقي  وارع اليد لحم طق  الشمالي   لح ا  الدرالي  0-3-0
 روي  اةلالي   لألل اق الرياضي  في اام   الموصل.الماال الماا ي: قات  احي  الت 0-3-0
 03/7/0100ولغاي   0/5/0100الماال  ل ما ي: ااري الوحس واميا هطواته اوتدااف من  0-3-5
 تحديد المصطمحات: 0-6
ر ميين الهييوف والقحييو  والشيي و  ايلييتقرار ال  لييي: ف حاليي  ميين الراحيي  ال  لييي  التييي يحيي  ونييا ال ييرد  تيايي  التحييرر0-6-0

تحيييص ضيييوط الييي     وايتتيييدال فيييي اي   يييال  والت ويييير ت نيييا وصيييورع  وييياةمن ال  ليييي  وايليييتقرار وال ميييل  والقيييدرع
  اضا  مت    ف
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 ل.03  0116(إلماتيل                                                                   
يتق  اتا  تن تمت ه والصيح  ال  ليي  التيي ت ي يه تحيص اةداا الت ريف اإلارا ي: إو حال  من ايت ان اي   الي  لدم ال

وشييال  فضييل  فضيييو تيين الليياي   وايطم  ييان فيييي وي تييه اياتماتييي  ويمايين ايلييتديل ت ييه تحييص وفيييو  داع 
 الوحس الملتهدم .

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 0-0
 اإلطار النظري 0-0-0
   مفيوم االستقرار النفسي0-0-0-0
درااييه لوي تييه ولرهييرين وي ييد موضييوع ايلييتقرار       إن الشيي ور وايلييتقرار ال  لييي ي ييد تييامي ميي ثروا فييي توافييو ال ييرد وا 

ال  لييي ميين المواضيييا المنميي    و ا فاتحييي  واثيير اوييير فييي ديموميي  حييياع اإل لييان والييتمرارإا والشييال اليي ي يضييمن تحقيييو 
ان الوحس تين التيوا ن   وان الليحو  الوشيري اايل يي ط  والمييل له ي   ااحنا وتطورإا  حو اةفضل   فمن طوي   اإل ل

 ايلتثارع ال اتا  تن التوترا  مير اللارع .
وت اييد ال حليي   الواودييي  إن الشهصييي  المت  يي  إييي القييادرع تحييص الت وييير تيين اي   يياي  وشييال صييحين موت ييدع تيين       

وتييه اوتييا م م ييا   وتييرم الواودييي  إن ايلييتقرار والصييح  ال  لييي  حاليي  القمييا والاويي  فنييي ت ويير ت ييه وشييال  صيييل وي تا
ووصييي نا  ليييحووا لححيييياع يق يييان تحيييص ال قيييي  مييين الاوييي  والاتميييان والهضيييوع   فيييالواود اةصييييل ينيييدف ويييالمرا إن يايييون 

 ل .56   0999شااتا صريحا ي ور ووضوح تما يريد  في ال المواقف (ماي وارفين   
تقرار ال  لي لح يرد ليواا ايان يتوياو    شهصياو تاديياو ي  يي ايإتميا  والصيح  ال  ليي  ليه و لي  ين وان ايإتما  وايل    

الصييح  ال  لييي  ي ييد فحاليي  دا مييي  ياييون فينييا ال ييرد متوافقيياو   لييياو وشهصييياو وا   الييياو وااتماتييياو مييا   لييه واآلهييرين وياييون 
ماا اته  إلص  قصص حد ممان   وياون قيادراو تحيص موااني  مطاليق الحيياع  وتايون قادراو تحص تحقيو  اته والتثمار قدراته وا 

ل    ليي ا يمايين القييول وييان تييد  9  0988شهصيييته متاامحيي  لييوي  وياييون لييحواه م ضييوطاو وحيييس ي ييي  ولييي ف ( إييران  
ةإميي  لتحقيييو الشي ور وايليتقرار ال  ليي ليوف يي دي إليص فقيدان الصيح  ال  ليي   وةإميتنيا يشيير (راتيقل فاليص  ن مين ا

 الصيييييح  ال  ليييييي  والود يييييي   ن  يحصيييييل اإل ليييييان تحيييييص فتيييييرا  راحييييي  وا لييييياا  تييييين ت ييييياا ال ميييييل المتواصيييييل والضيييييغوط 
 ل  098  0997الملتمرعف (راتق  

وان  فضييل وليييح  لتحقيييو ايلييتقرار ال  لييي إييو  ن يحقييو ال ييرد  إييدافا تت ييو مييا إماا ياتييه المادييي  والم  وييي    وان       
لطوي ي والملتقر   ليا ف إو ال ي يحقو ل  ليه اةإيداف المما ي  التحقييو ميا التحيرر مين التهييي  واةوإيا    الشهل ا

ويوااييه الواقييا ت ييدما تتطحييق الضييرورع  ليي    وان ال ييرد اةميين والملييتقر يحييدد ل  لييه اةإييداف الواق ييي  التييي ي تهييرج تيين 
 ل .01   0116ا يقدر تحيه ف (إلماتيل   حدود طاقاته واقتدار    فنو يحلن تقدير قدراته لم

وان من ال قاط المنم  التي ياق توافرإا ضيمن الحااي  إليص ايليتقرار ال  ليي والتيي لنيا دور اويير فيي وصيول ال يرد      
إلييص الشيي ور ويياةمن وايلييتقرار فييي مواقييف الحييياع وشييتص حايتنييا إييي تمت ييه والثقيي  وييال    ووصيي نا إحييدم الحيياي  التييي 

تحينييا (الصيي يال إ  إن فال ييرد اليي ي ترت ييا لديييه درايي  الثقيي  وييال    يتييوفر لديييه ليييح قييوي فييي مواانيي  اة مييا  فييي  ي اييد
تاد  ي ن   في  ول الحقاا  وتأتي إ   الثق  من م رف  ال رد وإلماا ياته وتقدير  لنا وتد  وضا تصيورا  مليوق  وال شيل قويل 

ل رد الواثو و  له يلتثمر إماا اته في  تحص ملتوياتنا  وي ميا الي ي ي تقيد الثقي  ي القيا  وأي تمل من اةتمال  ولن ا فإلن ا
 ل79  0993يلتهد  إي  د ص ملتويا  اإلماا ا  المتوفرع لديهف (الص يا  
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ن ايلتقرار ف يتايه  حيو و ياا اة يا  و ا ديياد شي ور ال يرد وأإميي  الي ا  وشيال واضين   إ  يشيير م نيو  الي ا  إلي      ص وا 
ملييتوم توافييو ال ييرد   امييا إن م طييري ا ليياا  اليي ا  ي يي ون الييتقرار الشهصييي  إلييص توحييور م نييو  اليي ا  فييي وداييي  حييياع 

 ل .59   0970اإل لان ف (المحياي وححمي   
ويرم (ادلرل  ن إ ا  قوع  لالي  تامن هحف ال شاط اإل لا ي   وإي توارع تن الا اح من اايل اي تقيال مين حالي        

صف وال قل إلص حال  تتصف والامال ا يه اي تقيال مين الشي ور ويال قل إليص الشي ور ويالت وو   والشي ور ويال قل يقيود تت
 ل  013   0999إلص تد  التوافو   وان الا اح من اال الت وو يقود إلص التوافو وايلتقرار ال  لي (الداإري وال ويدي   

 الدراسات السابقة -0
 اولت موضوع االستقرار النفسي في المجال الرياضيالدراسات التي تن 0-0-0

 0227دراسة عمي وآخران 
"تقويم مستوى االستقرار النفسي لدى العاممين في وحدات التربية الرياضية والفنية في كميات جامعة الموصل وعالقتو 

 بتحقيق الذات "
 ىدف البحث الى :

التروي  الرياضي  وال  يي       (مدرليو الترويي  الرياضيي ل مين حمحي  اتداد مقيا  ايلتقرار ال  لي لح امحين في وحدا    -
 شنادا  (الداتورا    والماالتير   والواالوريو ل في احيا  اام   الموصل . 

تقوي  ملتوم ايلتقرار ال  لي لدم ال امحين في وحدا  التروي  الرياضي  وال  ي  (مدرلي الترويي  الرياضيي ل مين حمحي    -
 لداتورا    والماالتير   والواالوريو ل في احيا  اام   الموصل .  شنادا  (ا

 وضا ملتويا  م ياري  ل ي   الوحس في مقيا  ايلتقرار ال  لي . -
الت رف الص ال يق  وين ايلتقرار ال  ليي وتحقييو الي ا  ليدم مدرليي الترويي  الرياضيي  مين حمحي  شينادا  (اليداتورا    -

 لوريو ل في اام   الموصل .    والماالتير   والواا
التهد  الم نج الوص ي واةلحوق الملحي وايرتواطي لمي مته وطوي   الوحس   وتاو ي  تي ي  الوحيس مين مدرليي      

التروي  الرياضي  من حمح  شنادا  (الداتورا    والماالتير   والواالوريو ل ال امحين فيي وحيدا  الترويي  الرياضيي  وال  يي  
ل مدرليا   واشيتمح   داع الوحيس تحيص مقياليي (ايليتقرار ال  لييل الي ي 65اام   الموصيل   والويالع تيددإ  (في احيا  

 تييييد  الويييياحثون واتتميييياد الهطييييوا  واإلاييييرااا  ال حمييييي  فييييي إتييييداد المقييييايي    والمتضييييم   وصييييدو الهوييييراا   والتححيييييل 
  وم اميل ايتلياو اليداهحيل   ومقييا  (تحقييو  ا ل   وتي  التأايد  اإلحصا ي لح قرا  وألحووي (الماموتتين المتضادتين

مييين ثوييييا  المقيالييييين وطريقييي  (اة صيييياف الم شييييق  وأليييحوق ال قييييرا  (ال ردييييي  وال وايييي لل   والييييتهد  الويييياحثون الولييييا ل 
لييي(اارل ويرلييونل    اإلحصييا ي  اآلتييي  : المتولييط الحليياوي   والم ييوال   واي حييراف الم ييياري   وم ادليي  م امييل ايلتييواا

 وراونل   والمتولط ال رضي لحمقيا    وال لو  الم وي  . -وم امل ايرتواط الوليط   واهتوار( ل   وم ادل  (لويرمان 
 وقد توصل الباحثون الى االستنتاجات اآلتية :        

رويي  الرياضيي  وال  يي  مدرليي الترويي  فاتحي  المقيا  ال ي ت  إتيداد  لقييا  ايليتقرار ال  ليي لح يامحين فيي وحيدا  الت  -
 الرياضي  من حمح  شنادا  (الداتورا    والماالتير   والواالوريو ل في احيا  اام   الموصل .

واييود تيقيي  ارتويياط ايااوييي  وييين ايلييتقرار ال  لييي وتحقيييو اليي ا  لييدم مدرلييي التروييي  الرياضييي  ميين حمحيي  شيينادا   -
 لواالوريو ل في احيا  اام   الموصل .(الداتورا    والماالتير   وا

 اجراءات البحث: -8
 . منيج البحث:5-0

 التهد  الواحس الم نج الوص ي والطريق  الملحي  لمي م  طوي   الوحس. 
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 . مجتمع البحث وعينتو:8-0
الدرالييي  شييمل ماتمييا الوحييس يتوييي اييرع اليييد المشيياراين فييي وطوليي  الاام ييا  ال راقييي  لحم طقيي  الشييمالي  لح ييا 

ل 0ليتييق   يمثحييون همليي  اام ييا  تراقييي  والاييدول رقيي  (68ووألييحوق الحصيير الشييامل لح ي يي  وواقييا( 0100-0100
 يوين  ل .

 (0جدول رقم )
 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وحجم عينة البحث

 
 ع-+  - حا  ال ي   الوحستي   

 9,59 053,70 01 م تهق اام   اي وار
 01,19 016,17 01  تهق اام   اراو م

 06,17 001,03 05 م تهق اام   تاري 
 9,69 055,58 05 م تهق اام   ديالص

 06,19 057,83 01 م تهق اا م   الموصل
   68 المامييييييييييييييييييييييوع

 . أداة البحث:8-8
 مقيا  ايلتقرار ال  لي5-5-0

 وصف المقيا  وتصحيحه : 
ل فقيرع ومين 58 إ  يتيألف المقييا   مين ( ل0( المححيوالم دل من قول (الشيمريل   ليتقايلتقرار ال  لي  مقيا        

همل  ودا ل(ت طوو تحي دا ما ت طوو تحي اثيرا ت طوو تحي ودرا  متولط    ت طوو تحيي قحييي  يت طويو تحييل   م نيا 
ل 091ي    وتاييون الدرايي  الاحييي  ال حيييا لحمقيييا  إييي (ل ماييا3ل فقييرع لييحوي    مو تيي  تحييص (08ل فقييرع ايااوييي    و(00(

 ل 98  0101ل درا  . (الشمري  58درا     ما الدرا  الاحي  الد يا لحمقيا  فني (
 .المواصفات العممية لممقياس:8-8-0
 .الصدق الظاىري لممقياس:8-8-0-0

ي ماييال ال حييو  ال  لييي   لغيير  الحصييول تحييص صييدو المقيييا  تيي  ترضييه تحييص الهوييراا ميين  وي ايهتصييال فيي 
لفيي  Eble  0970وو د اما ايليتمارا  توصيل الواحيس إليص الصيدو الطياإري لحمقييا  إ  يشيير ( (*لوالقيا  والتقوي   

إيي ا الماييال  فضييل وليييح  لحتأاييد ميين صييدو ايداع إييو  ن يقييرر المهتصييين مييدم تغطييي  وشييمولي  ال قييرا  لاوا ييق الصيي   
 لEble, 1972,P555,(                                   المراد قيالنا.             

 

                                           
)*(
 الخبراء: 

 علن النفس الرياضي. / كلية التربية الرياضية / اختصاص..د ناظن شاكرا

 القياس والتقوين . / كلية التربية الرياضية / اختصاصأ.د هكي هحوود

 ا.م.د زهير يحيى / كلية التربية الرياضية / اختصاص علن النفس الرياضي.

 الرياضي. أ.م.د نغن هحوود  / كلية التربية الرياضية./ اختصاص علن النفس

 ا.م.د.هؤيذ عبذ الرزاق / كلية التربية الرياضية / اختصاص علن النفس الرياضي.
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 ثبات المقياس 8-8-0-0
ل  015   0991ت د اةداع ثاوت  إ ا  تط  ال تيا ج   لينا فيي قيالينا لحطياإرع ميرا  متتاليي  (ال ايحيي والهيرون  

ايلاليييي  وايييرع  الييييد وو تيييي   ل يتويييين مييين احيييي  الترويييي 01ولحتأايييد مييين ثويييا  اةداع تييي  تحدييييد تي ييي  الثويييا  الوالغييي  (
تييادع 01ايلييتمارا   و ييد مييرور ( ل يومييا تحييص التطويييو اةول  ا  ت اييد (فرحييا ل تحييص  ن في تقييل فتييرع تطويييو ايهتوييار وا 

ل. وو يييد تصييييحين ايليييتمارا  واليييتهدا  م امييييل ارتوييياط ويرليييون وييييين 031   0110تطويقيييه تييين  لييييووتينف (فرحيييا    
 ل.1.89وين  ن م امل الثوا  لحمقيا  إو (التطويقين اةول والثا ي ت

 الوسائل االحصائية:  8-5
 -لححصول تحص :  spssت  التهدا  الحقيو  ايحصا ي  لح حو  اياتماتي        

 المتولط الحلاوي  -
 اي حراف الم ياري  -
 تححيل التواين واتاا  واحد -
 لL.S.Dقيم  اقل فرو م  وي ( -
 ط لي(ويرلونل .م امل ايرتواط الولي  -
 :عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا -1

وغي  التأاد من مدم تحقيو فرضي  الوحس وتوضين اةلواق التي اا   ورااإا ولت لير ال تا ج  وو د اميا الويا يا  قيا       
 الواحس وم الاتنا إحصا يا وفقاو ةإداف وحدود الوحس وااآلتي

 (0الجدول رقم )
 باين اليجاد الفروق بين العبي منتخبات الجامات العراقية عينة البحث في االستقرار النفسييتمثل اختيار تحميل الت

 
درا   مصدر ايهتيف

 DFالحري  

ماموع 
المرو ا  
S.S.R 

متولط ماموع 
 M.S.Rالمرو ا  

ف 
 المحتلو 

ف 
 الادولي 

 ال تيا 

*فرو  0.30 6.136 0085.883 1753.31 1 وين المااميا
 085.569 00330.06 65 ماامياداهل ال م  وي

  06087.81 67 الماموع الاحي
 

 .0.30ل. وقيم  (فل الادولي = 65-1ل ودرا  الحري ( 1,13* فرو م  وي ت د ملتوم ديل (
ويييدل  ليي   0.30ل وإييي ااويير ميين قيميي  (فل الادولييي =6.136ل يتضيين ان قيميي  (فل المحتلييو =(0وميين اييدول(     

ي وييين م تهوييا  الاام ييا  ال راقييي  (تي يي  الوحييسل ولغيير  م رفيي  ال روقييا  وييين الم تهوييا  لاييأ تحييص واييود فييرو م  ييو 
ل وتحص  ليا  مقار تنيا ميا اةولياط الحلياوي  فطنير  ال تيا ج L.S.Dالواحس الص التهدا  اهتوار قيم  اقل فرو م  وي (

 ل.5اما في الادول رق  (
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 (8الجدول رقم )

  دى افراد عينة البحث في االستقرار النفسييمثل قيمة اقل فرق معنوي ل
 الموصل ديالص  تاري  اراو  اي وار تي   الوحس
 --- --- --- --- *01.53 اي وار
 -- --- --- --- --- اراو 
 *07.7 *05.05 ---- *03.90 *03.83 تاري 
 --- --- --- *00.68 --- ديالص 
 --- ---- --- ---- --- الموصل

   1.13ي ت د  لو  هطا *ال رو م  و 
ل ان القي   تي  إي ال يروو فيي اةولياط الحلياوي  ليدم  تي ي  الوحيس ومين ثي  توايد فيروو 5يتوين من  الادول( 

 م  وي  اةاثر تمي ا وين المااميا ولصالن فريو اام   تاري  
  تحيص ايليتقرار ال  ليي ليتيق وي  و الواحس لوق  ل  الص  ان إتداد اليتق ود ياو وشال اييد يي ثر فيي المحافطي     

ووصف ان لياق  الال  ت د ا او منماو من الصح  ال  لي  فضيو تن التقحيل من شدع اةترا  ال    اليمي   فيي إتيداد 
اليتييق الايييد قوييل وفييي  ث يياا الم افليي  والوصييول إلييص حاليي    لييي  ملييتقرع فييي اةداا. فقييد تمييي  يتوييو م تهييق  اام يي  

را ن  ومليتوم اييد مين اةداا وومليتوم  فضيل مين ايليتقرار ال  ليي ايون  م طي  يتويين  ي تميون اليص تاري  تن وقي   ق
 اة دي  الرياضي   في دوري القطر ولدين  الهورع الميدا ي  في الم افلا  الرياضي   

لثقي  ويال      وي ي   ليدين  إ  إن اليتوين ال ين يتمي ون وملتوم ايد من اةداا  يتوفر لدين  قدر اوير من حالي  ا      
الدافا لتحقيو ا اا اتن     وتاون ليدين  رموي  قويي  فيي تحلين اةداا  والمحاولي  الايادع لوي ل الانيود والت يوو  و ي ييد مين  
قيييدرتن  تحيييص الترايييي  ت يييد اةداا   وايوت ييياد تييين مصيييادر التيييوتر   واي   ييياي  الليييحوي  مييين هيييوف وقحيييو وإييي ا مااادتيييه 

ل اليييص ان المشييياراا  ال  حيييي  فيييي الملييياوقا  التيييي يشيييار  فينيييا الطييييق والتيييي ت ميييي و ييي  0117اهيييران درالييي (تحي و 
الهورا  لدين    والتي قد تلاتدإ  وتوفر لن  اوا م الوا له   حال  اي   اي  المهتح   اليص حيد ميا   فضيي تحيص ا نيا 

لوييان الثقيي  وييال    إييي  ضييرورع يحتاانييا  0110ال يياإي وإيي ا مييا اادتييه دراليي  ( تو ييس اللييرور   المت يي    والثقيي  وييال   
اليتق فيي  ث ياا اشيترااه فيي الم افليا  الرياضيي  ة نيا تيدت  حااتيه إليص ايليتقرار ال  ليي. إ  إ نيا ضيرورع لايل يتيق 

 و ل  لما لنا من اةثر في إحداس  تا ج إيااوي  لح ريو وشال تا .
ر يلييي  فيييي ايليييتقرار ال  ليييي  يليييتطيا اليتيييق  ن ي وييير تييين قدراتيييه وةإميييي  الثقييي  ويييال    اإلحيييدم ال واميييل ال 

ماا اته وشيال اييد و ييداو تين الهيوف وايرتويا  والغيرور ووصي نا م وقيا  لحثقي  ويال    إ  إن فثقي  اليتيق و  ليه ت  يي  وا 
 ل.510  0111(راتق    اقت اع اليتق الشديد وإلماا اته وقدراته في تحقيو اةإداف التي ياافن من  ال تحقيقنا وادي ف
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 االستنتاجات: 5-0
 يتمتا م ط  افراد تي   الوحس وحال  من  ايلتقرار ال  لي في وطول  الاام ا  ال راقي  وارع اليد  .-0

 تواد فروو  ا  ديل  احصا ي  في درا   ايلتقرار ال  لي  لدم  فراد تي   الوحس و تحديدا لصالن م تهق اام   تاري .  -0  
 التوصيات: 5-0
ايإتمييا  واإلتييداد ال  لييي ال ييا  ليتوييين  ا ويياو إلييص ا ييق مييا اةتييداد الوييد ي والمنيياري والهططييي ومييا يحقييو حاليي  ميين ايلييتقرار ال  لييي   -0

 الم شود في اث اا الم افلا  .
 ااراا درالا  مشاونه اهرم تحص ايل اق ال ردي  و الاماتي  ايهرم في متغير ايلتقرار ال  لي . -0

 ادرــــــــــــــــــالمص
  رليال  مااليتير ميير م شيورع   احيي   االستقرار النفسي لدى تدريسي جامعة الموصـلل : 0116الماتيل   ادإ  الماتيل هديد  ( .0

 التروي    اام   الموصل 
 شير والتو ييا   ارويد     دار الا يدي لح 0  ط الشخصية والصـحة النفسـيةل : 0999الداإري   صالن حلن وال ويدي   إاش   اط  ( .0

 ايردن
   القاإرع.0  دار ال ار ال روي  طقمق المنافسةل: 0997راتق   الام  اامل ( .5
   القاإرع.0  دار ال ار ال روي  طتدريب الميارات النفسية تطبيقات في المجال الرياضيل: 0111____________ : ( .1
   تال  الاتق  القاإرع.النفسي الصحة النفسية والعالج ل:0988 إران  حامد تود اللي  ( .3
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   مطو   دار الحام  لحطوات  وال شر  وغداد.التقويم والقياس ل:0991ال ايحي  صواح حلين واهرون ( .00
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 (0الممحق)
 

ت طوو  ال قرا   
تحي  
 دا ما

ت طوو 
 تحي اثيرا

ت طوو تحي 
ودرا  
 متولط 

ت طوو 
تحي 
 قحيي

ي 
ت طوو 
 تحي

التطيا الليطرع تحص ا   ايتي في مواقف ال و   0
 والهلارع

     

      التطيا حو  دموتي ت دما اهلر في المواراع 0
ا ن في مهتحف المواقف اش ر ان لحواي متو  5

 اياتماتي  التي ات ر  لنا.
     

      يلر ي ان اقو  و مل م يد  1
      والتطاتتي ان اق ا ايهرين وارا ي. 3
      اتتمد تحص   لي في حل مشايتي التي تواان ي  6
      اش ر والقدر  تحص المواان  ت دما ات ر  لحضغوط . 7
       ضل تحص يتق اهر .اش ر والضيو ت دما ي 8
      اش ر وايرتياح واللرور ت د ا اا  وااوي التدريوي . 9

      اش ر ا ي راضي تن   لي وفهور . 01
اش ر والضيو او الحرج ت دما يطحق الح ق اما   00

 ماموت  من ال ا  .
     

      اش ر ا ي يتق م ثر في ال ريو . 00
ي ي اليتوين في و   اميل ان اهالف اراا  م 05

 المواقف
     

      اش ر ا ي قادر تحص اي لاا  ما اليتوين الادد. 01
اتتقد ان تيقاتي اياتماتي   ااحه ما  مي ي في  03

 ال ريو .
     

      احق ان اهتحط ما ايهرين . 06
      احلن الت امل ما ايهرين في المواقف اياتماتي  . 07
      ن افار وملتقوحي الرياضي اهشص ا 08
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      اش ر ا ي مقت ا وملتوم ادا ي الرياضي . 09
      اهشص من الهلارع في المواراع . 01
      اش ر وايطم  ان ت دما ااون ما يتوي ال ريو  00
      اش ر والريو  والش  تاا  ايهرين . 00
ر اث اا اش ر والضيو وتد  ايرتياح من واود الامنو  05

 المواراع.
     

      اش ر والهوف من الم اف  . 01
      اهشص من اللير وم ردي اما  ال ريو الم اف  . 03
      اش ر ان ملتقوحي الرياضي محيئ والم اا ا  اللارع . 06
      اش ر ا ي مير محطوط في حياتي . 07
ا اش ر ان حياتي محي ه وايحداس التي ياليطر تحين 08

. 
     

      اش ر ا ي يا   من حياتي   09
      ال ص ان اتي  لحطاتي الراإ   و يدا تن الماضي . 51
      ا ي مت ا ل 50
      ت دما امضق احط  ايشياا القريو  م ي  50
      اتترف واهطا ي في المواراع واحاول تصحيحنا 55
      اميل الص ا اا  اتمالي ولرت  ودق  51
      اش ر ان افااري تميل الص الامود والتصحق  53
اش ر ا ي قادر تحص ايااد الححول لحمشاي  التي  56

 تواان ي وطريقه تقي ي  
     

      اميل الص تد  التلرع في اتها  لحقرارا   57
اميل  حوم مهال   القا ون حتص لو ا   و يدا تن  ي 58

 الحا  
     

 
 


