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 امللخص

 ييدف البحث إلى :
 * بناء مقياس اإلنياك النفسي لممارسي األنشطة الرياضية لطبلب جامعة الموصل .

 *التعرف إلى مستوى اإلنياك النفسي لممارسي األنشطة الرياضية لطبلب جامعة الموصل 
 نشطة الرياضية لطبلب جامعة الموصل بمقياس اإلنياك النفسي .*وضع مستويات معيارية لممارسي األ 

 استخدم الباحثان المنيج الوصفي باألسموب المسحي
( طالبًا موزعين عمى 6131تكون مجتمع البحث من الطبلب الممارسين لؤلنشطة الرياضية في جامعة الموصل والبالغ عددىم )

ة لمبنات لعدم وجود طبلب فييا وتم تقسيم عينة البحث إلى عينتين ، عينة جميع كميات جامعة الموصل باستثناء كمية التربي
 5( .56(  طالبًا وبنسبة )5649( وعينة التطبيق البالغ عددىا )16( طالبًا وبنسبة )6941البناء والبالغ عددىا )

 استخدم مقياس اإلنياك النفسي الذي سيعده الباحثان كأداة لجمع البيانات 
البناء فيي: ) تحديد أبعاد المقياس ، وتحديد أسموب صياغة فقرات المقياس، صياغة فقرات كل بعد أما إجراءات    

بصورتيا األولية ، فضبًل عن اعتماد الخطوات واإلجراءات العممية في بناء المقياس والمتضمنة بصدق المحتوى والصدق 
ات( بأسموبي المجموعتين المتضادتين واالتساق الداخمي  وتم الظاىري لممقياس وصدق البناء المتمثل )بالتحميل اإلحصائي لمفقر 

 استخدام طريقة إعادة االختبار في الثبات .
الوسائل اإلحصائية المستخدمة ) المتوسط الحسابي ، والمنوال ، واالنحراف المعياري  ومعادلة معامل االلتواء لـ) كارل   

 ( .، والمتوسط الفرضي  لممقياس  ، والنسبة المئوية ( tبيرسون( ، ومعامل االرتباط البسيط ، واختبار)

  :النفسي اإلنياك لمفيوم توضيح يأتي وفيما
 العمل . في والتفاني بالتعب ارتبط الفعل ولقد في المبالغة عمى يدل المغة *اإلنياك في

 متعبا الغالب في الفرد فيصبح ، لو مشبع وغير ميدد مؤذ   شيء عممو أن يتوىم الفرد أن ويشير إلى العمل في التكيف عدم *يعنى

 البلشعوري . مقصده ىي العمل نوعية تغيير الغالب في ويكون العمل ذلك متبرما من
 . طاقتو  عن والزائدة المستمرة لمضغوط الفرد تعرض عقب ينتج النفسي اإلنياك * ان
 . اآلخرين  نحو سمبية واستجابة حالة يمثل * انو
 . السمبي لمذات  والتقييم الشخصي باإلنجاز الشعور ونقص االنفعالي واالستنزاف الجسمي لئلجياد يؤدى * انو

 .آلخر  فرد من النفسية الطاقة والختبلف  الفردية الفروق لوجود نظرا آلخر شخص من يختمف انو *
  واالجتماعية اإلنسانية الخدمات مجال في العمل أي ، بالناس ويتصل يعمل لمن يحدث انو *

  : النفسي الثبلث نياكاإل  أبعاد
 . الشخصي  باإلنجاز الشعور ونقص  المشاعر وتبدل  االنفعالي اإلنياك

 التوافق عمى القدرة الزائد وعدم والِحمل الضغوط نتيجة الفرد تصيب حالة " بأنو نظرياً  النفسي اإلنياك تعريف من خبلل ذلك يمكن

 .ولآلخرين لنفسو الفرد نظرة في يؤثر مما ، الحياة أغمب جوانب تشمل حيث ؛ المتعددة المظاىر من جممة لظيور يؤدي مما ، معيا
 طبلب جامعة الموصل -ممارسي األنشطة الرياضية  -مقياس اإلنياك النفسي  الكممات المفتاحية:

 

  3106 –( 46) –اؾعدد  –( 31) –اجملؾد  –جمؾة اؾراػدقن ؾؾعؾوم اؾرقاضقة )ـصف دـوقة(
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Constructing Psychological Exhaustion Scale for the Athletic-Activity Practitioners 

from the Students of Mosul University 

Lecturer.Dr. Ahmed Hazim Al-Ta'ie       Asst. Prof.Dr. Nagham Khaled Al-Khaffaf 

Abstract 
The research aims at : 

- Constructing psychological exhaustion scale for the athletic-activity practitioners from the 

students of Mosul university 

- Recognizing the level of psychological exhaustion level for the athletic-activity practitioners from 

the students of Mosul university 

- Establishing standard levels for the athletic-activity practitioners from the students of Mosul 

university in the psychological exhaustion scale. 

The researchers have adopted the descriptive methodology with a survey style . 

The research community includes the students practicing athletic activities in Mosul university as 

(1686) students distributor  into all colleges of Mosul university  except college of education for girls 

because were no male students . The research sample has been divided into two samples : the 

construction sample represented by (1096) students at an average (65%) , and the application sample 

represented by (590) students at an average (35%). 

The psychological exhaustion scale that which was prepared by the researchers will be used as a 

tool of collecting data . 

On the other hand , the construction procedures were : ( determining the scale dimensions , 

determining the style of scale items , formulating the items of each dimension in its initial form , in 

addition to adopt the scientific steps and procedures in constructing the scale including the content 

validity , Face validity of the scale , the construction validity represented by ( the statistical analysis of 

the items ) with both styles of the contradictory groups , and the internal consistency ). Also, the re-test 

for  reliability was used .  

The statistical tools were ( the arithmetic mean , mode , standard deviation , coefficient of 

skewenss equation of ( Karl Pearson ) , simple correlation coefficient , t-Test, the assumptive mean of 

the scale and the percentage ). 

The following is an explanation of the concept of psychological exhaustion: 

 Exhaustion linguistically means exaggeration in act and it associates with fatigue and dedication 

to work . 

 It means no adoption to work and Indicates that the individual fancies that his work something 

mischievous threatening  and unsaturated him . So, the individual often becomes tired and bored 

of that work . Mostly , his subconscious destination is to change the quality of the work .   

 The psychological exhaustion of the individual is resulted from  the exposure to the constant 

pressures that excess his ability .  

 It represents a negative case and response to the others. 

 It leads to physical exhaustion , emotional exhaustion , lack of a sense of personal achievement , 

and the negative self-evaluation  . 

 It differs from person to another because of the individual differences and the difference of the 

psychological energy from one to another . 

 It occurs to those who work and connect to people ,i.e. working in the field of human and social 

services . 

There were three dimensions of the psychological exhaustion : the emotional exhaustion , 

emotional change , and lack of a sense of personal achievement . 

According to that , the psychological exhaustion can be theoretically defined “ it is a case that 

occurs to the individual because of the pressures ,excessive load and the inability to be in compatible 

with it , which leads to  the emergence of a group of multiple manifestations that include most aspects 

of life .This influences on the individual view to himself and the others . 

Keywords: Psychological Exhaustion Scale- Athletic-Activity Practitioners -Mosul University Students  
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 التعريف بالبحث -6
 مقدمة البحث وأىميتو 6ـ6
 يتصؿ ما منيا الحياة جكانب شتى في المتنكعة العممية بالثكرات محمبلن  كالعشركف الكاحد القرف جاء   

 حتى كاالضطرابات مف الصعكبات كثير كظيكر  لحياةا تعقيد في يسيـ مما كالصناعة كاالتصاالت  كالطب  بالتكنكلكجيا
 عميو بات إذ الفرد كاىؿ عمى كثيرة كضغكط بأعباء مما ألقى ، النفسي كالضغط القمؽ عصر الباحثيف بعض عميو أطمؽ

ال مقبكلة بطريقة معيا كالتكيؼ التغيرات كتمؾ الضغكط ىذه مع التعامؿ  شرؾ الضغكط النفسية كاإلنياؾ في كقع كا 
 ؛ آلخر فرد مف تختمؼ قد تجاىيا االستجابات أف إال الفرد عمى الكاقعة الضغكط كتنكع كثرة مف الرغـعمى ك   فسيالن

 اليكسفي مشيرة ذكرتو ما ذلؾ كيؤيد معيا كالتعامؿ الفرد عمى الكاقعة الضغكط إدراؾ في الفردية الفركؽ تظير قد حيث
 ييمو ال ثالثان  كصنؼ باالكتئاب يصابكف كآخريف  سريعان  بالتعب كيشعر الضغكط يدرؾ األفراد بعض إف إذ ( ٠٩٩١ ) 

  ( . 722،  ٠٩٩١) اليكسفي ،  كاحد مكقؼ تجاه األفراد استجابات تتنكع كىكذا معيا يتكيؼ بؿ الضغكط تمؾ
 لو اِلم بدراستو الباحثيف كاىتـ بعض األخيرة الفترة في الساحة عمى ظيرت مشكمة ديع النفسي اإلنياؾ فإف كليذا

اعتقد أف الناس المفعمكف بالحياة حقا قديركف عمى الفيـ كالتكيؼ كمعرفة  . كمو كالمجتمع الفرد عمى خطيرة آثار مف
أما بعض الناس الذيف ال يستطيعكف في مكاقؼ الفشؿ أف يحتفظكا باتزانيـ فينياركف تماما  ، أحداث الحياة معرفة كاممة

دييـ القدرة عمى استعادة الثقة كالتكازف النفسي كلكف العبرة األساسية ىي حتى يصؿ بيـ األمر إلى المرض كتضعؼ ل
كيؼ يستطيع ىؤالء أف يستجمعكا قكاىـ فيقفكف عمى إقداميـ مف جديد كيتمكنكف رغـ الخبرة المؤلمة التي عانكىا 

 مناعة النفسية متجددة يكميان فال ال أف يغرقكا في األكىاـ كالخياالت ، كتعرضكا ليا بأف يعيدكا بناء حياتيـ مف جديد ،
ليست صفة تكلد مع الناس بؿ يمكف أف يتـ اكتسابيا كتعمميا  نفسو الكقتبكىي  لدل أم إنساف نفسو القدربكتتدىكر 

(  32- 35،  7١١2) زكي ،  كىك انتصار لئلرادة داخؿ اإلنساف نفسو لكي تعزز الجكانب العقمية في التفكير االيجابي
. 

الرياضية في كميات جامعة  األنشطة ممارسك كيعد  في مجاؿ التربية الرياضية  كبيران  بعدان  يأخذ اإلنياؾ إف
الرياضية التي  األنشطةالتي تتمثؿ في الدكر الفعاؿ ليذه الشريحة في نجاح  . الميمة العناصر الرياضية أحد المكصؿ

شباع األنشطة بما تقيميا جامعة المكصؿ مف حيث حضكرىـ كممارستيـ لجميع ىذه  يتناسب مع ميكليـ كطمكحاتيـ كا 
كقد برزت في اآلكنة األخيرة مجمكعة مف المبلحظات كالتعميمات الصادرة مف كتاب كمفكريف   حاجاتيـ الداخمية

فزادت مف العزيمة عمى  افلدل العديد مف أفراد المجتمع أضيفت إلى قناعة الباحث اإلنياؾ بخصكص تدني مستكل 
يعد كسيمة في معالجة ظركؼ العمؿ المختمفة ككشؼ  درجة اإلنياؾأف معرفة  . لحيكمالمضي في ىذا المكضكع ا
 اإلنياؾبدراسة  البحث أىميةكمف ىنا تكمف  أفضؿنحك  إلىكتحسيف طرائؽ العمؿ كتطكيرىا  الجكانب االيجابية كالسمبية

كمدل االلتزاـ بيا مف  الدرجة لدل ممارسي األنشطة الرياضية مف كميات جامعة المكصؿ كمعرفة مستكل كمقدار ىذه
 .خبلؿ دراسة الجكانب النفسية كتقكيـ انعكاساتيا في مجاؿ التربية الرياضية 

ككنػػو مػػف  ، جامعػػة المكصػػؿ لطػػبلبالرياضػػية  األنشػػطةلممارسػػي  اإلنيػػاؾ فانػػو يمكػػف بنػػاء مقيػػاس لقيػػاس  ذلؾلػػ      
فػػػي مجػػػاؿ العمػػػؿ الدرجػػػة قيػػػاس كتقػػػكيـ مسػػػتكل ىػػػذه  المقػػػاييس الميمػػػة كالضػػػركرية كمػػػف احػػػد الكسػػػائؿ المسػػػتخدمة فػػػي

 .الرياضي
 مشكمة البحث ٢ـ 6

 اآلثػار مػف مجمكعػة ليػا حيػث،  الفػرد سػمككيات أغمػب ىإلػ أثرىػا يمتػد قػد خطيػرة يعػد اإلنيػاؾ النفسػي مشػكمة
  مبكػرا فيتقاعػد كميػا الحيػاة مػف بػؿ ، عممػو مػف كانسػحابو الفػرد إنتػاج قمػة عمييػا يترتػب ممػا الفػرد تصػيب قػد التػي السمبية
 مجػاالت لبػاقي أثػره يمتػد ليػذا التعامػؿ فػي اإلنسػاني بالبعػد اىتمامػو كيقػؿ  جػدا ركتينيػا فيكػكف عممػو فػي استمر إف كحتى
 النفسػي اإلنيػاؾ يمثػؿ قػد كمػا النفسػي لئلنيػاؾ الخطيػرة اآلثار تمؾ خبلؿ مف الدارسة مشكمة تتضح أف يمكف ليذا. الحياة
 النفسػي اإلنيػاؾ أف ذكػرت   إذ ( 7١١٠ ) الشرنكبي نادية إليو أشارت   ما ذلؾ يؤيد كما ، النفسية طالضغك  مستكيات ىأعم
 ؛ كميػا التعميميػة العمميػة فػي بػؿ حياتػو في سمبنا يؤثر يجعمو مما ، الفرد ليا يتعرض التي لمضغكط استجابينا اضطرابان  يعد

 مػف أكثػر األمػر إف بػؿ.( 727،  7١١٠،  الشػرنكبي) ينفسػ إنيػاؾ لدييـ المدرسيف مف % 7١ -%  3بيف ما إف حيث
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 يساعد بؿ ، منخفضة فيجعميا لمفرد المعنكية الركح في يؤثر النفسي اإلنياؾ أف ( 7١١7 )مخيمر خضر ذكر حيث ذلؾ
بػك أ)  األسػرة فػي األسػرية كالصػراعات األزمػات فػي سببنا فيككف لممنزؿ أثره يمتد كقد البدنية االضطرابات بعض ظيكر في

 . ( 73١،  7١١7زيد ، 
كبمػا أف احػد أركػاف  لػيس سػيبلن  تمتع طبلب الجامعة بخصائص الشخصية الناضجة في المجتمعات األخػرل أمػر اف     

لممارسػػي األنشػػطة الرياضػػية  لئلنيػػاؾ النفسػػي بنػػاء مقيػػاس  افالباحثػػ ارتػػ لػػذا  ، اإلنيػػاؾالشخصػػية الناضػػجة ىػػك تحمػػؿ 
حساسػػان اة لمكضػػكع ميػػـ يمكػػف أف يتطػػرؽ إليػػو الجميػػع  جامعػػة المكصػػؿ كجعمػػو نػػك  لطػػبلب مػػا فػػي  بػػاف ىنػػاؾ خمػػبلن  ـمػػني كا 

مػنظـ الفالجيػد البػدني غيػر  مدركسػة ،غير  كأفعاؿ لدل طبلب الجامعة لما يبدك منيـ مف تصرفات كسمكؾ درجة اإلنياؾ
الػدركس النظريػة كالعمميػة لمطالػب  القػدرة عمػى التنسػيؽ بػيف فضػبلن عػفالطالب الممارس  فيمخطط لو تأثير سمبي الكغير 

أف ىػػذه األمػػكر كميػػا  الممػػارس لؤلنشػػطة الرياضػػية كغيرىػػا مػػف األمػػكر األخػػرل التػػي تربػػؾ الطالػػب فػػي عممػػو األكػػاديمي
كمػف  لدل الطمبة الممارسيف لؤلنشػطة الرياضػية فػي جامعػة المكصػؿ درجة اإلنياؾلدراسة  افكغيرىا كانت مؤشرات لمباحث

     . البحثىنا برزت مشكمة 
    أىداف البحث  5ـ6
   المكصؿ جامعة لطبلبرياضية لممارسي األنشطة الاإلنياك النفسي مقياس بناء  6ـ5ـ6
 .جامعة المكصؿ  لطبلبلممارسي األنشطة الرياضية اإلنياك النفسي  درجة ( ) مستكل إلىالتعرؼ  ٢ـ5ـ6
 .   اإلنياك النفسيجامعة المكصؿ بمقياس  لطبلبكضع مستكيات معيارية لممارسي األنشطة الرياضية  5ـ5ـ6
 البحث   مجاالت ٤ـ6
 . جامعة المكصؿ طبلبمف ألنشطة الرياضية ممارسي االمجال البشري /  6ـ٤ـ6
 . 7١٠5 /5/5كلغاية  7١٠5/ ٠ /٠3مف   ابتداءن /  المجال ألزماني  ٢ـ٤ـ6
 . جميعيا كميات جامعة المكصؿ/   المجال المكاني 5ـ٤ـ6
 المصطمحات  تحديد  6ـ6
 اإلنياك النفسي 6ـ6ـ6

 الزائد في التدريب كالمباريات كعدـ كالِحمؿ الضغكط الرياضي نتيجة تصيب حالة أنو " ( : 7١١2عرفو زكي )
 كلآلخريف لنفسو الرياضي نظرة في تؤثر التي ؛ المتعددة المظاىر مف جممة لظيكر يؤدم مما ، معيا التكافؽ عمى القدرة

 قدرات تفكؽ كالتي  الزائدة لمضغكط فعؿ كرد كالبدني كالذىني االنفعالي الجانب في سمبي تأثير ذات شعكرية حالة أنوك 
 الرضا كعدـ كالبلمباالة األداء مستكل خفض عمييا يترتب كاقتصادية كاجتماعية كشخصية مينية ألسباب نتيجة الطالب

 . ( 75،  7١١2) زكي ،  " عف العمؿ
 لؤلنشػػػطةالطالػػب الممػػارس  (المسػػتجيب)الدرجػػػة الكميػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا  أنيػػا : إجرائيــاً  انأمــا تعريــف الباحثــ       

الػذم تكصػؿ الباحثػاف إلػى بنػاءه كفػي حػدكد عينػة مقيػاس الء اسػتجابتيـ لفقػرات ك جامعة المكصؿ فػي ضػ لطبلبالرياضية 
   . التطبيؽ الخاصة بالبحث الحالي 

 
 ـ  أإلطار النظري والدراسات السابقة٢
 أإلطار النظري 6ـ٢
 اإلنياك النفسي مفيوم 6ـ6ـ٢
 ككينػاف بيػنس ذكػر ليػذا  الضػغكط مراحػؿ أعمػى إنػو إذ ؛ الفػرد إليػو يصػؿ أف يمكػف مػا أخطػر مػف النفسػي اإلنيػاؾ ديعػ
(2005) Pines & Keenan  ممػا ، مناسػبة ؽائبطر  معيا التكافؽ كعدـ  الضغكط كثرة نتيجة ينشا النفسي اإلنياؾ أف 
 ، الحيػاة مجػاالت لبػاقي النظػرة تمػؾ يعمـ قد بؿ ، قيمو لو ليس العمؿ بأف كشعكره عممو في المعنى الفرد لفقداف يؤدم قد
 ؛ كبيران  خطران  يمثؿ لو التعرض فإف ، لذلؾ(  Pines & Keenan, 2005 , 629) عممو لترؾ لديو الرغبة يكجد قد مما
 ىػي التػي التعميميػة العمميػة عمػى سمبيان  ذلؾ كينعكس العمؿ نترؾ يجعمنا قد مما ، بيننا تفشى أنو لك نتخيؿ الكضع أف فمنا

 .  أثره يخفى ال مما ، تقدـ أم عصب
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 البػاحثيف قبػؿ مػف تعريفاتػو كلػذلؾ  تتعػدد  العربيػة الدراسػات مجػاؿ فػي السػيما ، نسػبيان  حػديث النفسػي مفيػـك اإلنيػاؾ إف
 النفسػي  أك لئلنيػاؾ البػاحثيف قبػؿ مػف عميػو كاحػد  متفػؽ ريػؼتع ىنػاؾ لػيس أنػو عمػى يػدؿ إنمػا شػيء عمػى دؿ إف كذلػؾ
 عبػد اه كأحمد عسكر عمي : ىؤالء كمف النفسي باالحتراؽ ترجمكه قد بعض   الباحثيف فنجد المصطمح ذلؾ ترجمة حتى

ل   كنشػك   ) 7١١3 ) جػاد اه كعبػد ( ٠٩٩3) اه عبػد كعػادؿ  (٠٩٩١) اليكسػفي كمشػيرة (٠٩22)               
 ( ٠٩٩2 ) إسػماعيؿ كىشػاـ (٠٩٩١( السميع عبد محمد : كمنيـ  النفسي باإلنياؾ ترجمو ثاف   كفريؽ  ) 7١١2 )دردير

 ( الغباشػي سػيير كيمثمػو  النفسػية ترجمػو بالمشػقة ثالػث كفريػؽ ( 7١١3 ) راضػي كفكقيػة ( 7١١٢ ) زيػداف كعصػاـ
 .  ( 73،  7١١2) زكي ، (  7١١٢ ) فتحي أسماء العاطفي  مثؿ الضغط عميو أطمؽ مف ىناؾ إف بؿ ، ) 7١١٠

 المغوية المعاجم في المفيوم 6ـ6ـ6ـ٢
 مػف إنػو العػرب فػي  لسػاف ) ق 2٠٠ ) منظػكر بػف الفضػؿ أبػك ذكػر إذ ؛ الفعػؿ فػي المبالغػة عمػى يػدؿ مغةفي ال اإلنياؾ

 إذا الحػكض مػاء اإلبػؿ كنيكػت منيػكؾ ،  فيػك لحمػو كنقصػت جيدتػو أم الحمػى نيكتػو : كيقػاؿ األمػر فػي بػال  أم نِيؾ
  "النػار لتنيَكنَّيػا أك اأَلعَقػاب َأن ِيك ػكا   "النبػي حػديث كفػي شػتمو بػال   فػي إذا العػرض انتيػؾ كمنػو  فيػو مػا جميع شربت

 ؛ تػاج العػركس فػي ) ق ٠5١٣ ( الزبيدم السيد ذلؾ كأيد  (ق  2٠٠بف منظكر ، أ ) الكضكء أثناء غسميا في م بِالغكأ
 ىػك كالنييػؾ عقكبتػو فػي بػال  السػمطاف أم نيكػو : القائػؿ قػكؿ كمنػو شػيء كػؿ في المبالغة أم النيؾ مف نِيؾ فأ ذكر إذ

ق  ٠5١٣الزبيػدم ،  )  الختػاف استقصػاء فػي تبػالغي ال أم" تنيكػي كال أشػمي " :لمخاتنة  النبي قكؿ كمنو القكم الشيء
) . 
 : كمنيا بعض النقاط في لنفسي اجتمعت  ا لئلنياؾ فإف مجمكعة الباحثيف ذلؾ مف الرغـعمى ك 

 . طاقتو عف كالزائدة المستمرة لمضغكط الفرد تعرض عقب ينتج النفسي اإلنياؾ فا* 
 . اآلخريف نحك سمبية كاستجابة حالة يمثؿ نوا* 
 السمبي لمذات . كالتقييـ الشخصي باإلنجاز الشعكر كنقص االنفعالي كاالستنزاؼ الجسمي لئلجياد يؤدل نوا* 
 .آلخر فرد مف النفسية الطاقة كالختبلؼ الفردية الفركؽ لكجكد نظرا آلخر شخص مف يختمؼ نوا* 
،  7١١2) زكػي ،       . كاالجتماعيػة اإلنسػانية الخػدمات مجػاؿ في العمؿ أم ، بالناس كيتصؿ يعمؿ لمف يحدث نوا* 
5٠ – 57 ) 
 النفسي اإلنياك مستويات  ٢ـ6ـ٢
 ) بػدراف منػى ذكرتػو مػا كمنيػا المتدرجػة المسػتكيات بعػض لػو فػإف ، متعاقبػة مراحػؿ عبػر دثيحػ النفسػي اإلنيػاؾ كاف إذا

 :  مستكيات ثبلثة لو أف ( ٠٩٩2
  . كاإلحباط كالقمؽ التعب مف متكررة نكبات عف ينتج حيث : معتدؿ نفسي إنياؾ .٠
 مػع (األقػؿ عمػى أسػبكعيف( أطػكؿ دةلم تستمر كلكنيا السابؽ المستكل مصادر نفس عف كينتج : متكسط نفسي إنياؾ. 7

 .  بفاعمية مكاجيتيا عمى القدرة عدـ
 الظيػر كآالـ الشػديد  المػزمف الصػداع كنكبػات  ال قػرح مثػؿ الجسػمية المظػاىر بعػض عػف كينػتج : شػديد نفسػي إنيػاؾ.5

 .   ( 32،  ٠٩٩2بدراف ،    ( المزمنة
 النفسي اإلنياك نظريات  5ـ6ـ٢

 تقػؼ التػي مػف االضػطرابات بمجمكعػة الفػرد يصػيب فإنو ليذا ، الضغكط مف متقدمة ةالنفسي مرحم اإلنياؾ ديع
 منيا : النفسي اإلنياؾ تفسير النظريات بعض حاكلت   كأىدافو لذلؾ فقد الفرد أماـ حائبلن 
 :   النفسي التحميل نظرية ٢656

 رؤيػة أف تػرل إذ ، النفسػي نيػاؾاإل إلػى النفسي التحميؿ آخر لرؤية تقسيما تضيؼ ( 7١١3 ) متكلي رجكات إف
 :  ثبلث جيات تتمثؿ في النفسي لئلنياؾ النفسي التحميؿ

 .  الفرد لو يتعرض الذم المتكاصؿ اإلجياد عف النفسي ينتج اإلنياؾ فا* 
 .  الفرد حياة في الداللة ذكم باآلخريف عبلقتيا في األنا كمثالية كظيفة فقداف عف ناتج نوا* 
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ذا  (٣٩، 7١١3متػكلي،)المتعارضػة أك المبلئمػة غيػر لمتفػاعبلت يحػدث الػذم الكػؼ عػف نػاتج نػوا*   لؤلمػكر نظرنػا كا 
 كال الفػرد لػو يتعػرض الػذم المتكاصػؿ اإلجيػاد عػف النفسػي ينػتج اإلنيػاؾ أف النفسػي نجػد لئلنيػاؾ نظرتيػا فػي السػابقة
 & Maslach     1998 )) كلػدبرججك   مػاس الش كلػذلؾ ذكػرت   مقبكلػة إيجابيػة بطريقػة معػو التكيػؼ يسػتطيع

Goldberg  ؛ المػتحمس الفػرد السػيما ، طاقتػو كنفػاذ العمػؿ في الزائد كالضغط اإلجياد نتيجةيحدث  النفسي اإلنياؾ أف 
 الفػرد كال يسػتطيع مسػتمرة تكػكف غالبػا الضػغكط ىػذه ، زائػدة بضػغكط فيَقابػؿ   أىدافػو لتحقيػؽ متحمسػا عممو إنو  يبدأ حيث

 2007)) كىاكػانيف أىػكال ماأيدتػو كذلػؾ (   Maslach & Goldberg, 1998 , 68)سػمبا فيػو ريػؤث ممػا ، مكاجيتيػا
Ahola & Hakanen    فركيدنبرجر  أف ذكر حيث Freudenberg  عمػى يػأتي تدريجيػة عمميػة النفسػي اإلنيػاؾ ديع 

 فإنػو لػذلؾ ، حميػا عمػى رةالقػد عػدـ مػع العمػؿ لضػغكط مرضػي اسػتمرار أنػو عمػى إليػو نظر ليذا ، النفسية الضغكط رأس
 عممػو فػي اإلنجػاز تحقيػؽ مقابػؿ طكيمػة فترة نفسو عمى يضغط المنيؾ الفرد إف حيث ؛ لؤلنا النفسي اإلنياؾ يرجع جكىر

 ؛ عممػو مقابػؿ شػيء أم أنػو يػذيب لدرجػة بػو كييػتـ  عممػو قيمػة مػف يعمػي الفػرد ذلؾ فإف ليذا ، األنا حساب عمى كذلؾ 
 , Ahola,K.& Hakanen, J, 2007)النفسي لئلنياؾ يتعرض حيث طكيبل يستمر ال الكضع ذاكى  فيو نفسو يجد ألنو

105) . 
ذا  فقػدت كأف األنػا  عنػو التخمػي فػي بػدأ بػو يتعمػؽ الػذم الشػخص أف يشػعر عنػدما الفػرد فػإف كػذلؾ األمر كاف كا 

 اإلنيػاؾ بػيف يػربط ، ممػا النفسػي لئلنيػاؾ معرضػا يكػكف فإنػو ، الفرد حياة في الداللة ذكم باآلخريف عبلقاتيا في مثاليتيا
 المنظػكر ذلػؾ كفػؽ عمى النفسي يحدث اإلنياؾ أف  "( 7١١3 ) متكلي رجكات ذكرت حيث ، لمفرد المساندة كفقد النفسي
 لػو كمسػاندتو دكره بػدأ أك ، يياجمػو الداللػة ذم اآلخػر أف انطبػاع الفػرد لػدل يتكػكف حيػث ؛ مباشػرة غيػر بطريقػة التحميمي
 التحمػي نظريػة مبػادئ كفػؽ عمػى النفسػي اإلنيػاؾ آثػار بتقميػؿ الباحثيف بعض اىتـ لقد(  2٣ ، 7١١3متكلي ،  ( "تضعؼ
 حيػث ؛ االنفعػالي التنفػيس : كمنيػا  النفسػياإلنيػاؾ  لمنػع الفنيػات بعػض اسػتخدمكا   (2006 )كآخػريف ىاكانيف أف فنجد
 لعينػة النفسػي اإلنيػاؾ آثػار تقميػؿ اسػتطاعكا كبالفعػؿ لػو المناسػبة ةالعاطفيػة بالطريقػ مشاعره عف ليعبر الفرصة لمفرد نتيح

 نظػرت النفسػي التحميػؿ مدرسػة فػإف كبػذلؾ (  Hakanen,et.al , 2006 , 496) عمػييـ دراسػتيـ أجركا الذيف المعمميف
 يمثػؿ قػد ممػا  عمػؿبال االىتمػاـ مقابػؿ كذلػؾ طكيمػة لمػدة األنػا عمػى ضغط الفرد عممية عف ناتج أنو عمى النفسي لئلنياؾ
 الكبػت عممية عف ناتج أنو أك ، سكية بطريقة الضغكط تمؾ مكاجية عمى الفرد قدرة عدـ ،  مع الفرد لقدرات مستمران  جيدان 
 المككنػات  ينتيػي تمػؾ بيف صراع عنو اينش مما ، الشخصية مككنات في المتعارضة بؿ المقبكلة غير الكؼ  لمرغبات أك
 الػذم كاآلخػر األنػا فجػكة  بػيف كحدكث ليا األعمى المثؿ األنا فقداف عف ناتج أنو أك ، النفسي باإلنياؾ مراحمو أقصى في

 النفسػي التحميػؿ مدرسػة فنيػات بعػض يمكػف اسػتخداـ أنػو كمػا ، ينتظرىػا كاف التي المساندة جانب الفرد كفقداف  بو تعمقت
 . االنفعالي كالتنفيس النفسي اإلنياؾ لعبلج

  :سموكية ال النظرية ٢65٢
 حيػث ؛ سػكم كػاف غيػر أـ سػكيان  السػمكؾ ذلػؾ كػاف سػكاء مػتعمَّـ أنو كرأت  بالسمكؾ السمككية المدرسة اىتمت لقد

 يمكػف ثػـ كمػف البلسػكية أك سػكاء  السػكية متعممػة أفعالنػا معظػـ أف يػركف السػمككييف أف ( ٠٩٩١ ) مميكػو لػكيس ذكػر
 . مناسػبة بيئػة كتػكفير الحاضػر السػمكؾ عمػى التركيػز مػع ، المبلئمػة ظػركؼال تػكافرت إذا الػتعمـ قػكانيف باسػتخداـ تعػديميا

ذا  المناسػبة غيػر البيئػة ظػركؼ مػع كتفاعمػو الفػرد تعمػـ عمميػة عػف ينػتج كسػمكؾالنفسػي  اإلنيػاؾ فػإف ىكػذا األمػر كػاف كا 
 مع التعامؿ ميارات تعمـ في الفشؿ ىك البلسكم السمكؾ أف (٠٩٩١) مميكو لكيس يرل حيث ، سكم ال سمكؾ فيك كبذلؾ
 السػمككييف أف ( 7١١2 ) الحراممػة أحمػد أضػاؼ كمػا(  57  72 ، ٠٩٩١،  مميكػو ) مناسػب غيػر سػمكؾ كتعمػـ البيئػة

 اإلنياؾ تقميؿ خبلليا أمكف ضبطت   ما إذا مضطربة بيئية كظركؼ عكامؿ عف ناتجة داخمية حالة النفسي اإلنياؾ كفديع
 مػف مسػتكل أعمػى كلتحقيػؽ النفسػي اإلنيػاؾ آثػار مػف لمتخفيؼ السمكؾ راتيجيات تعديؿاست استخداـ فيمكف كلذلؾ  النفسي
 أنػو عمػى ( الػتعمـ عمميػة ضػكء فػي ) النفسػي لئلنيػاؾ تنظػر السػمككية فالنظريػة بػذلؾ( ،  ٢ ، 7١١2الحراممة ،  ) األداء
فييػا    تتػكافر ال مدرسػة فػي يعمػؿ ذمالػ مػثبل فػالمعمـ ، المناسػبة غيػر البيئػة ظػركؼ نتيجػة الفػرد تعممػو سػكم غيػر سػمكؾ

 ، لمػتعمـ دافعيػة صػادقة لػدييـ تتػكافر ال تبلميػذ ككػذلؾ متعػاكنيف غيػر كمعممػيف مدير بيا كيكجد البلزمة التعميمية الكسائؿ
 المحيطة البيئة تحت ذلؾ يدخؿ كؿ ، األسعار في الكبير لبلرتفاع إضافة ، كاألكالد الزكجة قبؿ مف ضغكط عميو تقع بؿ
ذا مناسػبة غيػر الشػكؿ بيػذا البيئة كتمؾ المعمـب  سػكم غيػر سػمككا يػتعمـ قػد فإنػو مقبكلػة  تكيفيػو سػمككيات الفػرد يػتعمـ لػـ كا 
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 المفيػدة السػمككية الفنيػات كمػف المشػكمة تمػؾ لمقابمػة السػمكؾ تعديؿ فنيات استخداـ فيمكف ذلؾ كمعالنفسي  اإلنياؾ يسمى
 عمػى الذاتيػة السػيطرة خػبلؿ مػف الػذاتي كالضػبط لمفػرد الػدعـ كزيػادة يػة التعزيػزفن النفسػي اإلنيػاؾ لمشػكمة التصػدم فػي

   .  الدافئة كأخذ  الحمامات كاالسترخاء  الضغط
 :  الوجودية النظرية ٢655

 :  خبلؿ مف يحدث الكجكدية النظر كجية مف النفسي اإلنياؾ فا
 . لمصدمة يعرضو مما تحقيقيا ويمكن ال عالية كأىداؼ بمثؿ كعممو حياتو يبدأ الفرد فا* 
 يفقد فإنو أىدافو تحقيؽ في عندما يفشؿ كىك غيره مف االجتماعي لمتقدير بحاجة أنو كما الذاتي لمتقدير يحتاج الفرد فا* 

 . لو الناس احتراـ ككذلؾ لذاتو كتقديره نظرتو
 التكيؼ عمى القدرة كفقداف  النفس جسمية الطاقة نقص نتيجة الكجكدم بالفراغ الفرد كيشعر المعنى فقداف يحدث حينئذ* 
 , Langley, A. , 2003  النفسػي اإلنيػاؾ يسػمى بمػا كيصػيبو  الفػرد حيػاة يبػدد ممػا البلمبػاالة مػف لحالػة يػؤدم ممػا ،

108 ) ) . 
 المعنػى الفػرد يفقػد فحينمػا ، حيػاة  الفػرد فػي المعنػى كجكد عدـ عمى يركز النفسي لئلنياؾ الكجكدم المنظكر فا

 الػذم التقػدير مػف كيحرمػو حياتػو أىمية بعدـ يشعر الذم يجعمو الكجكدم الفراغ مف نكعان  يعاني فإنو ، حياتو مف المغزلك 
 كعػدـ  النفسػي اإلنيػاؾ بػيف فالعبلقػة لػذلؾالنفسػي  لئلنيػاؾ يعرضػو ممػا أىدافػويحقػؽ  فػبل ، حياتػو مكاصػمة عمػى يشػجعو

 لفقػداف النفسػي يػؤدم اإلنيػاؾ إف حيػث ( القػكؿ لنػا جػاز إف ) كاحػدة عممػةل كجيػاف فيمػا تبادلية عبلقة بالمعنى اإلحساس
 اإلنيػاؾ مصػطمح أف بالػذكر الجػدير كمػف النفسػي لئلنيػاؾ يػؤدم أف يمكػف المعنػى فقداف أف كما ، الفرد حياة مف المعنى

نمػا  النظريػات كػؿ فػي كاضػح محدد بشكؿ يدرس النفسي لـ  كعمػى  العمػؿ ضػغكطب ربطػو كتػـ  استكشػافية  بصػكرة بػدأ كا 
 عمػى االقتصػار يمكػف فػبل ىػذا مع ، القكؿ سبؽ كما ليا اإلطار العاـ خبلؿ مف النظريات بعض إليو نظرت فقد حاؿ أم

 النفسػية الضػغكط مػف متقدمػة مرحمػةالنفسػي  اإلنيػاؾ إف : فنقػكؿ ، تمػؾ اآلراء بػيف الػدمج يمكػف كلكػف  كاحدة نظر كجية
 الراحػة بعػدـ الفػرد فييػا يشػعر مناسػبة غيػر بيئة تككف حيث ؛ بو المحيطة البيئة مع توكصفا الفرد سمات تفاعؿ عف تنتج
 ، عميػو العبء زيادة ضغكط كانت سكاء يتحمميا ال لضغكط الفرد تعرض فإذاباإلنياؾ  لئلصابة الفرد استعداد مراعاة مع
 الػدعـ قمة عميو كيترتب عممو يترؾ قد بؿ كفاءتو  فستقؿ ، سكية بطريقة معيا التعامؿ يستطع كلـ  العبء قمة ضغكط أـ

 عمػبل كجػد إف العمػؿ لتػرؾ النيػة تكجػد تقػدير أقػؿ عمى أك النفسي ، لئلنياؾ الفرد يعرض مما إنتاجو قمة ككذلؾ لو المقدـ
  . فيو بمف كمو المجتمع فيالنفسي  لئلنياؾ الخطير األثر يبيف مما ، الحالي عممو غير مناسبا

  عب النفسي في المجال الرياضيوالت اإلنياك  ٢6٤
تصيب البلعبيف تككف في معظـ األحياف نتيجة لممبالغة في  ف حالة اإلنياؾ كالتعب النفسي كالبدني التيا

 كالشدة كنتيجة لزيادة الضغكطات النفسية بسبب الفشؿ أك الخسارة بحيث تككف المعبة الحمؿ التدريبي مف حيث الكـ
النفسي قد تصيب البلعب الناش  كقد  ف الرغبة في الفكز كالنجاح أف حالة اإلنياؾ كالتعبالسبب الرئيس لئلحباط بدال م

امتبلكو مقكمات النجاح كالتفكؽ البدني كالميارم كلكنو يفتقد  الرغـ مفكعمى تدفعو إلى االبتعاد عف المعب كالتدريب 
 . التدريب كالمعب كالى الحماس كالدافع كتحقيؽ النجاح الرغبة في مكاصمة

الرياضي مف حيث شدة كطكؿ التدريبات كضعؼ األعداد النفسي كظركؼ الحياة  ف زيادة الضغط بالتدريبا
فأف البلعب يمر بعدة مراحؿ قبؿ ، أكثر البلعبيف تعرضا لئلنياؾ كالتعب النفسي ىـ البلعبيف الناشئيف  الصعبة جعمت

ففي بداية األمر يتعرض ، بة في مكاصمة التدريب كالمعب كالبدني كعدـ الرغ أف يصؿ إلى حالة اإلنياؾ كالتعب النفسي
 ثـ يبدأ بمحاكلة مقاكمة كمكاجية تمؾ الضغكطات المذككرة آنفان ضغط نفسي كبدني كبير ألسباب  البلعب إلى

مف محاكالت البلعب المقاكمة  كاألجيادات التي يتعرض ليا كيحاكؿ استعادة ثقتو بنفسو كتكازنو كفي حالة عدـ الجدكل
كالبدنية غير فاعمة مما يؤدم إلى كصكؿ البلعب إلى  بكجو ىذه الضغكطات تصبح مقاكمة ىذه الضغكطات النفسية

مكانات البلعب كخاصة الصغار كيصبح غير قادر عمى  حالة اإلنياؾ كالتعب النفسي كالبدني التي تستنزؼ قكل كا 
أجيزة الجسـ كلك درسنا  ى األمراض كالعجز كتمؼ بعضالمعب كالتدريب كيمكف الستمرار ىذه الحالة أف يؤدم إل مكاصمة

منيا الحمؿ الزائد لمعمؿ  عدة سبابألالناشئيف نجدىا  أسباب حالة اإلنياؾ كالتعب النفسي التي تصيب البلعبيف كخاصة
 مف خبلؿ الحياة اليكمية كالظركؼ االجتماعية ىي التي تؤدم إلى اإلنياؾ كالتعب كأيضا أك الدراسة كالتدريبات كأعباء

أك اإلدارييف كيككف اإلنياؾ  التدريب الرياضي كالمنافسة الرياضية كالضغكطات التي يتعرض ليا البلعب مف المدربيف
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كاف ىذه الضغكطات تؤدم إلى انسحاب البلعب مف  أيضا بسبب زيادة العبء النفسي كالبدني عمى أجيزة الجسـ
تكل البلعب يككف نتيجة إلى التدريب الزائد كضغكطات حمؿ التدريب ليبكط مس ةاضة لقد ذكرنا أف األسباب الرئيسالري

عطاء البلعب كعند مبلحظة جرعات تدريبية  معظـ المدربيف ىبكط مستكل البلعب فيقكمكف بزيادة الحمؿ التدريبي كا 
في عدـ ىبكط  كيسيـالبلعب كأف المدرب يعكض  منيـ أف زيادة التدريب دائما تؤدم إلى الرفع مف مستكل إضافية ظنان 

باليبكط ألف المزيد مف الجيد كالتدريب يضاعؼ مف زيادة الحمؿ الذم يفكؽ  مستكل البلعب لكف مستكل البلعب يستمر
كنتيجة لضغكطات عدة  البلعب فتبدأ اآلثار السمبية لمتدريب الزائد تظير عمى البلعب كيقؿ أدائو بنسبة اكبر طاقة كقدرة

الذىني كالنفسي كالبدني كيؤدم إلى زيادة الخكؼ مف الفشؿ  زمبلء فيكاجو البلعب اإلنياؾكال الكميةمف المدرب كاألسرة ك 
طكيمة  كاالنفعاؿ كالغضب كعدـ االىتماـ كعند تفاقـ ىذه الحالة السمبية كاستمرارىا لفترة كالقمؽ كضعؼ الثقة بالنفس

كتؤدم  كبدنيان  النتيجة احتراؽ البلعب نفسيان  تككفإلى المزيد مف اإلنياؾ البدني كالنفسي كالذىني ك  يصبح البلعب معرضان 
 بممارسة الرياضة كلكف بمستكل اقؿ بكثير مما كاف عميو أك االنسحاب الكامؿ ىذه الحالة إلى أما أف يستمر البلعب

 . االستمرار في ممارسة الرياضة كالتكقؼ عف
 ( MB Hamner & A Hitri,1992 ,59-63) 

 الدراسات السابقة  ٢ـ٢
 ( ٢992السمادوني والربيعة )دراسة    6ـ٢ـ٢
 " اإلنسانية بمدينة الرياض وعبلقتو ببعض المتغيرات اإلنياك النفسي لدى عينة من العاممين في مجال الخدمات"

اؿ الخدمات اإلنسانية )التدريس كالتمريض تستيدؼ الدراسة الحالية دراسة اإلنياؾ النفسي لدل العامميف في مج       
ية كالديمكغرافية )طبيعة المينة كأيضان العمؿ اإلدارم( في ضكء بعض المتغيرات المين نة األخصائي النفسيكالطب كمي

لئلنياؾ النفسي بعد  ( ماس الش )كعدد سنكات الخبرة( . كقد طبؽ الباحثاف مقياس كالجنس كالعمر كالحالة االجتماعية
عداده ليناسب البيئة السعكدية عمى  فردان مف العامميف كالعامبلت بتمؾ الميف كقد (  57٩ )عينة قكامياأف قاما بتعريبو كا 

أعدا صكرتيف لممقياس إحداىما لممعمـ كاألخرل لباقي العامميف بالميف األخرل . كبعد إجراء التحميبلت اإلحصائية 
 :  اآلتيةالمناسبة تكصمت الدراسة لمنتائج 

رضة لمعديد مف المؤثرات المرتبطة بطبيعة العمؿ كظركفو التي إف العامميف في مجاؿ الخدمات اإلنسانية يككنكف ع *
 تؤدم إلى حالة مف اإلنياؾ النفسي . 

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف العامميف في مجاؿ الخدمات اإلنسانية في درجة تكرار شعكرىـ باإلنياؾ النفسي .  *
 باإلنياؾ النفسي مقارنة بغيرىـ مف العامميف بالميف األخرل .  إف العامميف بمينتي التدريس كالتمريض كانكا أكثر شعكران  *
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف العامميف كالعامبلت في مجاؿ الخدمات اإلنسانية في درجة الشعكر باإلنياؾ  *

 النفسي . 
 ؼ العمر . تختمؼ درجة الشعكر باإلنياؾ النفسي لدل العامميف في مجاؿ الخدمات اإلنسانية باختبل *
 إف العامميف المتزكجيف مف كبل الجنسيف كانكا أكثر شعكران باإلنياؾ النفسي بمقارنتيـ بغير المتزكجيف .  *
تختمؼ درجة الشعكر باإلنياؾ النفسي لدل العامميف باختبلؼ سنكات الخبرة ، كقد كانت فئة المعمميف كاألطباء  *

كقد  سنكات أكثر شعكران باإلنياؾ النفسي بمقارنتيـ بالفئات األخرل .(  ٩-3 )كالممرضات كالخدمة النفسية مف ذكم خبرة
 ( 3  5،  7١١2)السمادكني كالربيعة ،نكقشت تمؾ النتائج في ضكء اإلطار النظرم كنتائج الدراسات السابقة . 

 ( 6444لعبيدي )ادراسة    ٢ـ٢ـ٢
 في محافظة نينوى " " بناء مقياس لبلحتراق النفسي لدى مدرسي التربية الرياضية

ىدفت الدراسة إلى بناء مقياس لبلحتراؽ النفسي لمدرسي كمدرسات التربية الرياضية ، فضبلن عف التعرؼ عمى الفركؽ 
 عمى كفؽ متغيرم الجنس كالعمر.االحتراؽ النفسي  أبعادفي 

 استخدمت الباحثة المنيج الكصفي لمبلئمتو كطبيعة البحث .
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( مدرسان كمدرسة لمتربية الرياضية ، إذ جرل تصميـ المقياس كبناءه عمى عينة  5٣2اشتمؿ مجتمع البحث عمى ) 
 ( مدرسا كمدرسة .757عشكائية بمغت )

اعتمد في عممية البناء عمى عدد مف اإلجراءات العممية ، منيا التحميؿ اإلحصائي لمفقرات بطريقتي االتساؽ الداخمي 
 عاممي لفقرات المقياس .كالمجمكعات المتطرفة فضبلن عف التحميؿ ال

، شممت خطكات البناء المكاصفات العممية لممقياس كالمتضمنة صدؽ الخبراء كصدؽ البناء كالصدؽ المرتبط بالمحؾ 
 كعدد مف التجارب االستطبلعية كالثبات .

شعكر نحك تمبد الك ( فقرة تضمنت ثبلثة أبعاد ) اإلجياد االنفعالي ، ٠2كاشتمؿ المقياس بصكرتو النيائية عمى )
 نقص الشعكر باالنجاز الشخصي ( ك األشخاص ، 

( مدرسا كمدرسة ، كقد استخدمت التحميؿ العاممي المتعدد 3١قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة عشكائية بمغت )
 االتجاه كاختبار ) دنكف ( لداللة الفركؽ بيف المتكسطات عمى كفؽ متغيرم ) الجنس كالعمر ( .

 إلى عدد مف االستنتاجات منيا : تكصمت الباحثة
اف االحتراؽ النفسي كظاىرة عممية ليا بنائيا الخاص كيمكف االستدالؿ عمييا كقياسيا إذا تكفرت األداة المبلئمة  .٠

. 
اليكجد فرقا جكىريا بيف الجنسيف أك بيف األعمار المختمفة باستثناء تكرار االحتراؽ النفسي الذم كاف لمتغير  .7

 ك ( –، ق  ٠٩٩٩لعبيدم ، ا)  العمر دكر فيو . 
 إجراءات البحث  ـ5
 منيج البحث  6ـ5

 . تـ استخداـ المنيج الكصفي باألسمكب المسحي لمبلءمتو كطبيعة البحث
 مجتمع البحث وعينتو ٢ـ5
 مجتمع البحث   6ـ٢ـ5

( ٠٣2٣) عػددىـ  كالبػال        جامعػة المكصػؿ طػبلبمف ألنشطة الرياضية اأشتمؿ مجتمع البحث عمى ممارسي       
 . ذلؾ (٠الجدكؿ )يبيف ك  مكزعيف عمى الكمياتطالب 

 (6جدول)
 يبين تفاصيل مجتمع البحث

عدد الطبلب الممارسين  يةـالكم ت
عدد الطبلب الممارسين   الكمـية ت لؤلنشطة الرياضية

 لؤلنشطة الرياضية
 ٠٢7 التربية الرياضية 66 2٩ الطب 6
 ٠7١ األساسيةالتربية  6٢ ٢3 الطب البيطرم ٢
 ٣٣ الفنكف الجميمة 65 33 طب أألسناف 5
 2٣ التمريض 6٤ 2١ اليندسة ٤
 3٢ الصيدلة 66 ٣2 ىندسة االلكتركنيات 6
 22 البيئة تقانات 61 ٣2 العمـك 1
 2٩ العمـك اإلسبلمية 62 ٩٠ عمـك الحاسبات كالرياضيات 2
 22 العمـك السياسية 63 ٠73 اإلدارة كاالقتصاد 3
 2٣ الزراعة 64 ٠5٣ لتربيةا 4
 23 القانكف ٢9 ٩2 أآلداب 69

 3٤5 المجموع 3٤5 المجموع
 6131 المجموع الكمي
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 عينة البحث أألساسية ٢ـ٢ـ5
، باسػتثناء كميػة التربيػة لمبنػات تػـ  مػف جميػع كميػات جامعػة المكصػؿ ان ( طالبػ٠١٩٣اشتممت عينة البحػث عمػى )   

، أم أف " يختػار الباحػث أفػراد العينػة حسػب  إذ تـ اختيار عينة البحث بطريقػة عمديػو، استبعادىـ لعدـ كجكد طبلب فييا 
كتػـ اختيػار ( 52 ،7١١٠،)طشػطكشحقيػؽ مػراد البحػث " ، لػذلؾ يػتـ اختيػار األفػراد لت ما يراه مناسػبا لتحقيػؽ ىػدؼ معػيف

مػف  ٪(3١كفي العادة يتـ اختيػار نسػبة )  كأستخدـ القسـ الباقي كعينة تطبيؽ  ٪( مف مجتمع البحث كعينة بناء٣3نسبة )
مجتمع البحث كعينة بناء كيستخدـ النصؼ اآلخػر كعينػة تطبيػؽ كمػف المبلحػظ انػو ال يكجػد قػانكف مطمػؽ أك قاعػدة عامػة 

ف ىنػاؾ عػػدة تقاسػيـ مختمفػػة لعينػػة إذ ا ، تضػبط نسػػبة تقسػيـ عينػػة البحػث إلػػى عينػة بنػػاء كعينػػة تطبيػؽ عمػػى ىػذا األسػػاس
، تػـ اسػتخداميا فػي بعػض مػف الدراسػات كالبحػكث السػابقة فػي ىػذا المجػاؿ منيػا دراسػة)عبد  طبيعػة البحػثالبحث بحسب 

 البػػػػػػػػػػػػػاحثيفأف  " كالمحصػػػػػػػػػػػػػمة ( ٠7، 7١١3 ، ألنعيمػػػػػػػػػػػػػيك)  (33 ،7١١7، ( ك)ذنػػػػػػػػػػػػػكف كالعراقػػػػػػػػػػػػػي5٣ ،٠٩22 ، أه
لمعينة، كلكػي يسترشػد عػدد مػف  لـ يضعكا حدا معينا عمى أساس عممي أك إحصائي يحدد الحجـ المناسب كاالختصاصييف

البػػاحثيف بالدراسػػػات السػػابقة أف كجػػػدت فػػي تحديػػػد حجػػـ عينػػػة البحػػػث خاصػػة تمػػػؾ الدراسػػات التػػػي تسػػتخدـ نفػػػس أسػػػمكب 
 : ككما يأتي ( 72٢ ،7١٠١ ،) ممحـ البحكث الذم يريد الباحث استخدامو" 

 
 عينة البناء  6ـ٢ـ٢ـ5

، تػـ اختيػارىـ بطريقػة عمديػو مػف عينػة البحػث  ممارس لؤلنشطة الرياضػية ان ( طالب٠١٩٣اشتممت عينة البناء عمى )      
  ، الفعاليػػة التػػي يمارسػػكنيا( ، المرحمػػة الدراسػػية ) الكميػػة الختيػػاراكقػػد ركعػػي فػػي أثنػػاء   ٪(٣3ألساسػػية كيمثمػػكف نسػػبة )ا

ممػػارس لؤلنشػػطة الرياضػػية مػػف  ان بػػ( طال٠22، إذ تػػـ اختيػػار ) صػػادقان  كذلػػؾ لكػػي تمثػػؿ عينػػة البنػػاء مجتمػػع البحػػث تمثػػيبلن 
صػدؽ البنػاء  ( طالػب إلجػراء2١١ك)  التجػارب االسػتطبلعية لممقيػاس كتػـ اسػتبعادىـ مػف عينػة البحػث إلجراءعينة البناء 

الثبػػات كاسػػتبعدكا كػػذلؾ مػػف عينػػة البحػػث السػػتخراج معامػػؿ  ان ( طالبػػ٠١١))التحميػػؿ أإلحصػػائي لمفقػػرات( )عينػػة التمييػػز( ك
 . لعدـ اإلجابة عمى جميع فقرات المقياس ان ( طالب52ك) استماراتيـ عفلعدـ الحصكؿ  ان ( طالب2١كتـ استبعاد )

 
 عينة التطبيق ٢ـ٢ـ٢ـ5

،  ٪( مػػػف عينػػػة البحػػػث53كيمثمػػػكف نسػػػبة ) ممػػػارس لؤلنشػػػطة الرياضػػػية ان ( طالبػػػ3٩١اشػػػتممت عينػػػة التطبيػػػؽ عمػػػى )     
رح عػػػدد مػػػف المنظػػػريف أف يكػػػكف عػػػدد أفػػػراد العينػػػة الدراسػػػية فػػػي إذ"يقتػػػ ، أف تمػػػؾ النسػػػبة ممثمػػػة لمجتمػػػع البحػػػث بكصػػػؼ

اإلنيػػاؾ لغػػرض تطبيػػؽ مقيػػاس  ، (72٢ ،7١٠١،٪( مػػف أفػػراد مجتمػػع صػػغير نسػػبيا )ممحػػـ7١الدراسػػات الكصػػفية بنسػػبة)
 . ذلؾ (7الجدكؿ )يبيف ك   النفسي
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 (٢جدول )
 يبين تفاصيل عينة البناء والتطبيق

 
 أداة البحث  5ـ5

 اف، قػػاـ الباحثػػ جامعػػة المكصػػؿ لطػػبلبلممارسػػي األنشػػطة الرياضػػية  لئلنيػػاؾ النفسػػيلعػػدـ كجػػكد مقيػػاس  نظػػران  
ف االختبػػارات المنشػػكرة فػػي المراجػػع كالػػدكريات العمميػػة "عنػػدما تكػػك  إذ يػػتـ بنػػاء االختبػػارات كالمقػػاييس ببنػػاء ىػػذا المقيػػاس ،

كالعمػػؿ عمػػى  متاحػػةالمتخصصػػة غيػػر مناسػػبة لمبيئػػة المحميػػة ، اكعنػػدما تكػػكف ىنػػاؾ حاجػػة الػػى تطػػكير كسػػائؿ القيػػاس ال
( Allen and yenإذ يشػير)  (٢٣٠ ،7١١٣ ،رضػكاف  ) ابتكار كسائؿ كادكات جديػدة لبلسػتفادة منيػا فػي البيئػة المحميػة"

 : ىي أم مقياس تمر بأربع مراحؿ رئيسةإلى أف عممية بناء 
 
 

 ت
 العينات

 
 الكمية

 البناء  عينة
عينة 
 التطبيق

العدد 
 الكمي

عينة 
التجارب 
 االستطبلعية

عينة 
صدق 
 البناء

عينة 
 المستبعدون الثبات

 24 ٢٤ 1 6 56 4 الطب .6
 ٤6 6٢ 6 6 ٢9 2 الطب البيطري .٢
 66 61 ٢ 6 ٢6 2 طب األسنان .5
 39 ٢1 6 6 56 4 اليندسة .٤
 12 6٢ 2 6 56 3 ىندسة االلكترونيات .6
 13 65 2 6 56 3 العموم .1
 46 55 6 6 53 69 عموم الحاسبات والرياضيات .2
 6٢6 ٤2 1 6 66 6٢ اإلدارة واالقتصاد .3
 651 65 66 6 69 65 التربية .4
 42 ٤9 6 6 52 69 اآلداب .69
 6٤٢ 66 6٢ 6 19 6٤ التربية الرياضية .66
 6٢9 ٤3 69 6 ٤6 6٢ التربية األساسية .6٢
 11 ٢3 - 6 ٢6 3 ن الجميمةالفنو .65
 21 5٤ 5 6 ٢6 4 التمريض .6٤
 6٤ ٢٢ - 6 ٢9 2 الصيدلة .66
 23 ٢6 ٤ 6 56 4 تقانات ألبيئة .61
 24 59 6 6 59 4 العموم اإلسبلمية .62
 22 ٢٢ 1 6 56 4 العموم السياسية .63
 21 ٢2 6 6 59 4 الزراعة .64
 26 ٢2 ٤ 6 59 4 القانون .٢9

 6131 649 693 699 299 633 المجموع
 6995 565 1،٤5 ٤2.٤5 66.٢5 النسبة المئوية من عينة البحث
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 . التي تغطي فقراتو األبعادالتخطيط لممقياس كذلؾ بتحديد   ػ
 . بعدصياغة فقرات كؿ    ػ
 . تطبيؽ الفقرات عمى عينة ممثمة لمجتمع البحث   ػ
 .( Allen and yen  ,  ,  1979 119-118) أجراء تحميؿ لفقرات المقياس   ػ
 المقياس أبعادتحديد  6ـ5ـ 5
دراسة  منيا ، مف خبلؿ مراجعة أدبيات البحكث كاألطر النظرية كالدراسات السابقة الخاصة بالمكضكع قيد البحث        
كبعد تحميؿ محتكل لتمؾ البحكث كالدراسات  الطبلع عمى المصادر العمميةا عمى فضبلن  ( 7١١2كالربيعة ، السمادكني)

مراجعة البحكث كالدراسات في مكضكع السمة ربما يساعد في تككيف فيـ أكسع لمككنات السمة كعبلقتيا  أف " كالمصادر
 أبعاد (3) تـ تحديد كلذلؾ (2٢ ،7١١٢ ،)النبيافتعريؼ شامؿ مفصؿ ليا "  في المساعدة فضبلن عف بسمات أخرل 

 : ىي كاألبعادالبحث األساسية  أبعادتعبر عف  رئيسو
 لي .اإلجياد االنفعا .٠
 اإلجياد البدني . .7
 نقص المساندة كالدعـ . .5
 سكء العبلقة بالزمبلء . .٢
 الضغكط الدراسية كقمة الرضا عف العمؿ الرياضي . .3

 () أعبله عمى شكؿ استبياف مغمؽ كمفتكح كجو إلى عدد مػف السػادة ذكم الخبػرة كاالختصػاص األبعادثـ عرضت        
حػكؿ مػدل صػبلحية  كطمػب أبػداء الػرأم، أشػار فيػو إلػى ىػدؼ الدراسػة  لتقػكيـاالعمـك الرياضية كمجػاؿ القيػاس ك جاؿ في م

يركنػػػو مناسػػػبا ر آخػػػ بعػػػد، مػػػف خػػػبلؿ )حػػػذؼ أك تعػػػديؿ أك إضػػػافة( أم  مػػػدل مبلءمتيػػػا لعنػػػكاف البحػػػثأعػػػبله ك  األبعػػػاد
اىج كذلػؾ حتػى يتفػؽ يػتـ تحميػؿ الكتػب كالمنػ " ) الغريب( إلى انػو إذ يشير  ، ذلؾ (٠)ؽ الممحيبيف ك  لممكضكع قيد البحث

إلبػداء الػرأم فيمػا ،  أالختبػار ء فػي المػادة العمميػة التػي يغطييػا، مػع استشػارة الخبػرا أالختبار ك مفرداتو مع المػادة العمميػة
كبعػد تحميػؿ أراء السػادة الخبػراء تبػيف أنػو   (٣١٠ ،٠٩23 ،) الغريػب الحكـ عمى مدل صبلحيتيا"ات ك ضع مف مكضكعك 

 . كطبيعة مجتمع البحث كمبلءمتيا األبعادعمى صبلحية  ٪(٠١١ ٪23)بنسبة  اتفاؽقد حصؿ 
 تحديد أسموب صياغة فقرات المقياس ٢ـ5ـ5 
) ليكػػرت( مػػف أكثػػر  إذ تعػػد طريقػػة " الفقػػرات كصػػياغتيا عمػػى أسػػمكب )ليكػػرت( المطػػكر إعػػدادفػػي  افأعتمػػد الباحثػػ     

الكحػدات التػػي  ف قيػاس درجػة المكافقػػة بالنسػبة لكػؿ كحػػدة مػفتتميػػز بأنيػا تحتػكم عمػػى كسػائؿ تمكػف مػػك  ؽ اسػتخداماائػالطر 
( ، إذ يقػػدـ  Multiple Choice( كىػػي شػػبيية بأسػػمكب أالختيػػار مػػف متعػػدد )7٠ ،٠٩2٠،)مكسػػى"  يتضػػمنيا المقيػػاس

  . لممستجيب فقرات كيطمب منو تحديد أجابتو باختيار بديؿ كاحد مف بيف عدة بدائؿ ليا أكزاف مختمفة
 بعدياغة فقرات كل ص   6ـ٢ـ5ـ5

إذ تمػت صػػياغة عػدد مػػف الفقػرات عمػػى كفػػؽ  ، ألكليػػة لممقيػػاساالصػيغة  إعػػدادمقيػػاس تطمػب األبعػاد لم بعػد تحديػػد        
لػػكاردة فػػي البحػػكث كالدراسػػات األسػػس االعتمػػاد عمػػى ا، مػػف خػػبلؿ  المقيػػاس كبمػػا يػػتبلءـ ك طبيعػػة مجتمػػع البحػػث أبعػػاد

لسػابقة كالدراسػات كبعػض المقػاييس ا دبيػات البحػكثكأ االطبلع عمى المصادر العمميةييس ك العممية حكؿ أساليب بناء المقا
                                                 

 

() اصالسادة ذوي الخبرة واالختص أسماء 
 الجامعة الكمية االختصاص االسم

 المكصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي ناظـ شاكر الكتارأ. د  
 المكصؿ تربية الرياضيةال عمـ النفس الرياضي زىير يحيى محمدأ.ـ.د  

 المكصؿ التربية الرياضية القياس كالتقكيـ أ.ـ.د  سبياف محمكد الزىيرم
 المكصؿ التربية الرياضية القياس كالتقكيـ أ.ـ.د  غيداء سالـ عزيز
 المكصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي أ.ـ.د  نغـ محمكد ألعبيدم
 المكصؿ التربية الرياضية نفس الرياضيعمـ ال أ.ـ.د  مؤيد عبد الرزاؽ حسك
 المكصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي ـ.د  رافع إدريس عبد الغفكر
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 بطريقػة عشػؤائية مػكزعيف مػف عينػة البحػث ان طالبػ (٩١)كمػف خػبلؿ تكجيػو اسػتبياف مفتػكح إلػى  ذات العبلقة بمجاؿ البحػث
 أسػئمةعممػو بطػرح  يبػدأ أفسػمة معينػة  قيػاس أداةيمكػف لمطػكر  " ذلػؾ (7الممحػؽ )يبػيف ك  كتـ استبعادىـ مف عينة البحػث
المككنػػػة لمسػػػمة  الرئيسػػػة األبعػػػادكمػػػف ثػػـ يشػػػتؽ  ثػػػـ يقػػـك بتصػػػنيؼ االسػػػتجابات كتحميميػػػا ، مفتكحػػة عمػػػى الفئػػػة المسػػػتيدفة

 سؤاؿ )مفتكح( عمى مجمكعػة مػف الممتحنػيف ، أنياعمى  أكالينصح بطرح الفقرة  " (2٢ ،7١١٢،)النبياف  " المنكم قياسيا
( 22 ،7١١٢،) النبيػػاف الء الممتحنػػيفؤ ىػػ أخطػػاءاشػػتقاؽ الممكىػػات كتطكيرىػػا مػػف خػػبلؿ حصػػر كتحميػػؿ  إلػػى ثػػـ يصػػار

تشػػكؿ  ( فقػػرة إيجابيػػة٠١منيػػا ) ، ( فقػػرة3١) كصػػياغة فقػػرات المقيػػاس بصػػيغتيا األكليػػة مػػف إعػػدادتػػـ التكصػػؿ إلػػى  كبيػػذا
 ٪(3١)ايجابيػػة ك ٪(3١تػػاـ بػاف تكػػكف الفقػرات ) لػيس ىنالػػؾ جػـز ، ٪(2١) تشػكؿ نسػػبة ( فقػرة سػػمبية٢١ك) ٪(7١) نسػبة
 كانػت عػدد الفقػرات ، (٠٩25، بؿ ىنالؾ العديػد مػف الدراسػات كالبحػكث تػـ اخػذ نسػب مختمفػة منيا)دراسػة عثمػاف ، سمبية

عػػدد كانػػت  ، (٠٩22،ك) دراسػػة ظػػاىر (٢7، ٠٩2٩ ، )الػػدليمي فقػػرة سػػمبية (53) ، فقػػرة ايجابيػػة (2١) ، منيػػا (٠٠3)
المقيػػاس الخمسػػة  أبعػػادمكزعػػة عمػػى  (٩3ػػػ٠3، ٠٩22،)ظػػاىر فقػػرة سػػمبية (7١فقػػرة ايجابيػػة) (٣٢) منيػػا ، (2٢) الفقػػرات

 : يأتي كصياغة فقرات المقياس ما إعدادكقد ركعي في المذككرة آنفان 
 أف ال تككف الفقرة طكيمة تؤدم إلى الممؿ. -
 (٠5٢ ،٠٩2٩ ،) أبك عبلـ كشريؼالفقرة قابمة لتفسير كاحد  أف تككف -
 . أف تقيس الفقرة أحد أبعاد المقياس كمرتبطة معو -
 . (٩2،  ٠٩٩١ ،) كاظـ الفقرة بصيغة المتكمـ  أف تككف -
 التجربة االستطبلعية األولى  ٢ـ٢ـ5ـ5

مػف )ضػمف عينػة  ان ( طالبػ٩١، مكجػو إلػى ) سػتة أسػئمةلمحصكؿ عمى فقرات المقيػاس تػـ تكزيػع اسػتبياف مفتػكح فيػو        
يمثمػػػكف مجتمػػػع  جامعػػػة المكصػػػؿ كبطريقػػػة عشػػػكائية ،الطػػػبلب الممارسػػػيف لؤلنشػػػطة الرياضػػػية فػػػي عيف عمػػػى البنػػػاء( مػػػكز 

 . ذلؾ (7الممحؽ )يبيف ك   البحث كتـ استبعادىـ مف عينة البحث
 صدق المقياس  5ـ5ـ5

ك"المقيػػاس المقيػػاس الػػذم يتصػػؼ بالصػػدؽ ىسػػايككمترية( فػػي بنػػاء المقػػاييس ك الصػػدؽ ىػػك أحػػد الخصػػائص ) ال إف      
 (   53١، 7١١٣) رضكاف،  مياالذم يحقؽ الكظيفة التي كضع مف أج

(Stanley and Hopkins , 1972 , 101 ) مػف صػدؽ المقيػاس عبػر صػدؽ المحتػكل كالصػدؽ  افكقػد تحقػؽ الباحثػ
 . الظاىرم

 لظاىريالصدق ا 6ـ5ـ5ـ5
عػػدادى( فقػػرة كصػػياغتيا ك 3١فقػػرات المقيػػاس ألبالغػػة ) بعػػد إعػػداد       تػػـ عرضػػيا عمػػى عػػدد مػػف  ألكليػػة ،ابصػػكرتيا  اا 

الحكػػـ عمػػى مػػدل ، لغػػرض تقكيميػػا ك  التقػػكيـك  كالقيػػاس فػػي مجػػاؿ العمػػـك الرياضػػية ()السػػادة ذكم الخبػػرة كاالختصػػاص 

                                                 

 

() اصالسادة ذوي الخبرة واالختص أسماء 
 الجامعة الكمية االختصاص االسم

 المكصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي ناظـ شاكر الكتارأ. د  
 المكصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي حيى محمدزىير يأ.ـ.د  

 المكصؿ التربية الرياضية القياس كالتقكيـ أ.ـ.د  سبياف محمكد الزىيرم
 المكصؿ التربية الرياضية القياس كالتقكيـ أ.ـ.د  غيداء سالـ عزيز
 المكصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي أ.ـ.د  نغـ محمكد ألعبيدم

 المكصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي د  مؤيد عبد الرزاؽ حسكأ.ـ.
 المكصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي ـ.د  رافع إدريس عبد الغفكر

 المكصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي م.د وليد ذوون يووس
 المكصؿ التربية الرياضية القياس كالتقكيـ م.د علي حسيه طبيل
 المكصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي م. محمود مطر علي

 المكصؿ التربية الرياضية القياس كالتقكيـ م. فراس محمود محمد
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جػراءالػذم خصصػت لػو  بعػدصبلحيتيا كمبلءمتيا لم )حػذؼ أك أعػادة صػياغة أك إضػافة  لتعػديبلت المناسػبة مػف خػبلؿا كا 
، أك إضػػافة كتحديػػد  إلجابػة المقترحػػةاعػػف ذكػر صػػبلحية بػػدائؿ  ، فضػػبلن  ات( كبمػا يػػتبلءـ ك مجتمػػع البحػثعػدد مػػف الفقػػر 

 يبػػيفك  مة مناسػػبة لمتأكػػد مػػف صػػدؽ المقيػػاسإلجػػراء كسػػيالممقيػػاس، إذ يعػػد ىػػذا  السػػمـ البػػديؿ لئلجابػػة الػػذم يركنػػو مناسػػبان 
بعد عرضػو عمػى عػدد مػف المختصػيف كالخبػراء  ختبار صادقان ، إذ يشير)عكيس( إلى أنو "يمكف أف نعد أال ذلؾ (5الممحؽ)

، يمكػػف لمباحػػث  فػػي المجػػاؿ الػػذم يقيسػػو أالختبػػار، فػػإذا أقػػر الخبػػراء أف ىػػذا أالختبػػار يقػػيس السػػمكؾ الػػذم كضػػع لقياسػػو
 كيمكػػػف اعتمػػػاد صػػػدؽ المحكمػػػيف نكعػػػا مػػػف الصػػػدؽ الظػػػاىرم" ( "33 ،٠٩٩٩،عػػػكيس )العتمػػػاد عمػػػى حكػػػـ الخبػػػراء" ا
(Ferguson ,  1981 , 104 )يس النفسػية كيسػمى كىػذا اإلجػراء يمثػؿ كسػيمة مػف كسػائؿ إيجػاد الصػدؽ فػي بنػاء المقػاي

كبعػػد تحميػؿ اسػػتجابات كمبلحظػات السػػادة الخبػراء تػػـ اسػتخراج صػػدؽ الخبػػراء  (3٢ ،٠٩23،)عيسػكم بالصػدؽ الظػػاىرم 
فػأكثر  ٪(23اس، إذ تػـ قبػكؿ الفقػرات التػي أتفػؽ عمييػا)مف خبلؿ النسبة المئكية التفاؽ الخبراء حكؿ صبلحية فقرات المقيػ

، إذ يشػػير )بمػػـك كآخػػركف( إلػػى أنػػو"عمى الباحػػث أف يحصػػؿ عمػػى  مػػف أراء الخبػػراء كقػػد تػػـ حػػذؼ كتعػػديؿ بعػػض الفقػػرات
مكانيػةفػاؽ لمخبػراء فػي صػبلحية الفقػرات نسبة أت راء فػأكثر مػف تقػديرات الخبػ ٪(23أجػراء التعػديبلت بنسػبة ال تقػؿ عػف ) كا 

 . ذلؾ (5الجدكؿ )يبيف ك  (٠7٣ ،٠٩25 ،" ) بمـك ك آخركف  في ىذا النكع مف الصدؽ
 (5جدول)
 المقترحة النفسي اإلنياكمقياس  أبعاد يبين نسبة أتفاق الخبراء عمى فقرات

رقم 
 الفقرة

نقص المساندة  اإلنياك البدني اإلنياك االنفعالي
 والدعم

سوء التفاعل 
 يةالضغوط الدراس االجتماعي

عدد 
 الخبراء

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الخبراء

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الخبراء

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الخبراء

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الخبراء

النسبة 
 المئوية

6 ٩٠ ٠١ ٪٠١١ ٠٠ ٪٩٠ ٠١ ٪٩٠ ٠١ ٪٠١١ ٠٠٪ 
٩ ٪٩٠ ٠١ ٪٠١١ ٠٠ ٢ 27٪ ٩٠ ٠١ ٪٠١١ ٠٠٪ 
5 ٩ ٪٩٠ ٠١ ٪٠١١ ٠٠ ٪٩٠ ٠١ 27٪ ٩٠ ٠١٪ 
٩ ٤ 27٪ ٩ 27٪ ٩ 27٪ ٩ 27٪ ٩ 27٪ 
6 ٩ ٪٩٠ ٠١ 27٪ ٩ 27٪ ٩ ٪٠١١ ٠٠ 27٪ 
1 ٩ ٪٩٠ ٠١ 27٪ ٩ ٪٩٠ ٠١ 27٪ ٩٠ ٠١٪ 
2 ٩ 27٪ ٩ ٪٩٠ ٠١ ٪٩٠ ٠١ ٪٩٠ ٠١ 27٪ 
3 ٩ ٪٩٠ ٠١ ٪٩٠ ٠١ 27٪ ٩٠ ٠١ ٪٩٠ ٠١٪ 
4 ٩ ٪٠١١ ٠٠ ٪٩٠ ٠١ 27٪ ٩ 27٪ ٩ 27٪ 
69 ٩ 27٪ ٩ 27٪   ٩ 27٪   
66       ٩ 27٪   
6٩       ٢ 27٪   
كبيػذا   عمػى نسػبة أالتفػاؽ المقبكلػة كالمقػررة حصػمتجميعػا  لـ يػتـ حػذؼ أم فقػرة ألنيػا أنو  :( 5) يتبين من الجدول    

االعتمػاد عمييػا فػي عمميػة  ( ، تػـ٢كمػا مبػيف فػي الممحػؽ ) ، ( فقػرة3١) اإلنيػاؾ النفسػيإلجراء يككف عدد فقرات مقياس ا
 . إلحصائي لمفقراتاالتحميؿ ك  مقياس ستطبلعية لملتجربة االا إجراء
 صدق المحتوى ٢ـ5ـ5ـ5

المقيػاس كمػدل احتكائػو  أبعػادمػف  بعػدفيو ينصب عمى كػؿ  األساس، فاالىتماـ  كيطمؽ عميو الصدؽ بحكـ التعريؼ      
كقػػد تحقػػؽ ىػػذا  (5١٣ ،٠٩2١ ،كمػػدل تغطيتػػو لػػو ) فػػرج بعػػدعمػػى فقػػرات مناسػػبة ككػػذلؾ التصػػميـ المنطقػػي لفقػػرات كػػؿ 

، إذ يشػػير) بعػػدالمقيػػاس ككػػذلؾ تصػػنيؼ فقػػرات كػػؿ  أبعػػاد مػػف بعػػدالصػػدؽ فػػي أداة البحػػث مػػف خػػبلؿ تكضػػيح مفيػػـك كػػؿ 
تمثيػؿ أالختبػار لمحتكيػات  "صدؽ المحتػكل لبلختبػار يعتمػد بصػكرة أساسػية عمػى مػدل أمكانيػة           الحكيـ( إلى أف 

كذا معنكيػة عاليػة لتحقيػؽ اليػدؼ الػذم كضػع مػف  كمتجانسػان  صػادقان  قيسػيا تمثػيبلن ككذلؾ المكاقؼ كالجكانب التي ي عناصره
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 إلػى صػدؽ المحتػكل عبػر إطبلعػو كتحديػده كتعريفػو تكصػمكاأنو قػد  اف( كيعتقد الباحث75 ،7١١٢،أجمو أالختبار" ) الحكيـ
تعتمػد عمػى االجتيػاد الشخصػي")  المقيػاس كصػياغة فقراتػو " بعػد أف أعتمػد عمػى التحميػؿ كىػك أسػاس عمميػة منطقيػة أبعاد

 ( .3٣، ٠٩2٩ ،ثكرندايؾ ك ىيجف 
 لممقياس )الثانية(  التجربة أالستطبلعية   ٤ـ5ـ5

التعميمػات الخاصػة  إعػدادكبعػد   األبعػادمػف  بعػدلتجنػب تػأثر المجيػب بػنمط كػؿ  عشػؤائيان  بعد تكزيع فقرات المقياس تكزيعػان 
تعػػد التجربػػة  " ، إذ ممػػارس لؤلنشػػطة الرياضػػية ان ( طالبػػ٩2) امػػى عينػػة قكاميػػبػػو بصػػكرتيا األكليػػة ، تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس ع

 االختبػػػػػاراتأثنػػػػػاء أجػػػػػراء فػػػػػي أالسػػػػػتطبلعية تػػػػػدريب عمميػػػػػا لمباحػػػػػث لمكقػػػػػكؼ عمػػػػػى السػػػػػمبيات كااليجابيػػػػػات التػػػػػي تقابمػػػػػو 
 : ككاف الغرض مف أجراء التجربة االستطبلعية ما يأتي ( ٠١2 ،٠٩٩١،لتفادييا")المندالكم

 كضكح الفقرات ك درجة استجابتيـ ليا.مدل  -
 التأكد مف مدل كضكح تعميمات المقياس. -
 إلجابة عف التساؤالت ك االستفسارات.ا -
 الصكرة النيائية لمفقرات. إعداد -
 .افتشخيص المعكقات ك السمبيات التي قد تصادؼ الباحث -
 إلجابة لممقياس.ابدائؿ  مبلئمةمدل  -
 . المقياس عفإلجابة تغرقو المختبر في االكقت الذم يس إلجابة كااحتساب زمف  -

كقػػد بمػػ  معػػدؿ الكقػػت المحػػػدد   كقػػد أظيػػرت نتيجػػة التجربػػة أالسػػتطبلعية عػػدـ كجػػكد أم غمػػكض حػػكؿ فقػػرات المقيػػاس
 ( دقيقة .7١( دقيقة كبمعدؿ) 73 – ٠3فقرات المقياس بيف)  عفلئلجابة 

 صدق البناء ) التحميل اإلحصائي لمفقرات ( 6ـ5ـ5
 ختبػار لتكػػكيف فرضػي أك سػػمة معينػػةالاكيقصػد بػػو مػدل قيػػاس  بصػدؽ المفيػػـك أك الصػدؽ التكػػكينيسػمى أيضػػا يك        

 ،7١١7 ،لنظريػػة معينػػة . ) الظػػاىر كآخػػركف  كتػػتمخص طريقػػة إيجػػاده فػػي تحديػػد األبعػػاد التػػي يتكػػكف منيػػا المفيػػـك طبقػػان 
نمػا يسػتدؿ عمييػا مػف السػمككيات كيمثؿ البناء سػمة سػيككلكجية أك صػفة أك خاصػية ال ي (٠5٣ – ٠53 مكػف مبلحظتيػا كا 

 : إذ تـ الكشؼ عف صدؽ البناء بأسمكبيف ( ،5٠٩ ،7١٠١ ،المرتبطة بيا )ممحـ
 أيجاد صدق المفردة عن طريق حساب قوة التمييز لمفقرات -     

تػرح عمػى التفريػؽ بػيف الختبػار المققػدرة ا " جراء التحميؿ أإلحصائي لفقراتػو لمعرفػةامف مكاصفات المقياس الجيد  
ألفراد الذيف يتمتعكف بدرجة مرتفعة مف السمة أك القدرة مف ناحية كبيف أألفراد الػذيف يتمتعػكف بدرجػة منخفضػة مػف السػمة ا

اـ أسػػػمكب خاصػػية التمييػػػز لكػػؿ فقػػػرة باسػػتخد إيجػػاد( ، إذ تػػػـ 7٢٢ ،7١١٣،أك القػػدرة مػػػف ناحيػػة أخػػػرل") رضػػكاف نفسػػيا 
الػػػػكاط  ، مػػػػف  اإلنيػػػاؾكذكم  اليالعػػػػ اإلنيػػػاؾألفػػػػراد ذكم اكأف قػػػدرة الفقػػػػرة عمػػػى التمييػػػػز بػػػيف  المجمػػػكعتيف المتضػػػػادتيف

 . المؤشرات الدالة عمى صدؽ المقياس
 يدعى باالتساق الداخمي لممقياس  والذي لفقرات والدرجة الكمية لممقياس بين ا العبلقةأيجاد قوة  -
كتػػـ ألتأكػػد  ( 52٣ ،٠٩٩٩ ،) عػػكدة شػػرات إحصػػائية لصػػدؽ البنػػاء"مؤ  إذ تعػػد ىػػذه الطرائػػؽ أك يسػػمى بصػػدؽ الفقػػرات " 

أف معامؿ التمييز يفيد في معرفة مدل الفركؽ في األداء بيف األفراد فػي الصػفة  "ذلؾ مف خبلؿ حساب معامؿ التمييزمف 
 ( ، فضػػبلن  ٠٠3 ، ٠٩٩١ ،مػػف صػػدؽ االختبػػار الػػداخمي كالخػػارجي" ) اإلمػػاـ كآخػػركف افعػػف تأكػػد الباحثػػ المقاسػػة فضػػبلن 

عف تمتع المقيػاس باالتسػاؽ الػداخمي بػيف الفقػرات كفيمػا يػأتي كصػؼ ألسػاليب التحميػؿ اإلحصػائي المسػتخدمة فػي التحقػؽ 
 مف صدؽ بناء المقياس .

 أسموب المجموعتين المتضادتين أو المتطرفتين  6ـ6ـ5ـ5
كلتحديػػد  اإلنيػػاؾ النفسػػيزة فػػي بنػػاء مقيػػاس تػػـ اسػػتخداـ أسػػمكب المجمػػكعتيف المتضػػادتيف لمكشػػؼ عػػف الفقػػرات المميػػ     

بمراجعػػة أدبيػػات البحػػكث كبعػػض الدراسػػات السػػابقة الخاصػػة ببنػػاء  افحجػػـ العينػػة المناسػػبة لتحميػػؿ الفقػػرات ، قػػاـ الباحثػػ
( ، لػػكحظ أف عػػدد  2٠ ، 7١١٣ ،( ،) الطػػائي 35 ، 7١١3،( ) طبيػػؿ  ٢5 ، 7١١٠،المقػػاييس ، منيػػا دراسػػة) الزىيػػرم

"اليكجػػد قػػانكف مطمػػؽ أك قاعػػدة عامػػة تضػػبط الحػػد األدنػػى  فػػأكثر ، إذ انػػو ( فػػردان  5١ة التمييػػز تباينػػت فكانػػت ) أفػػراد عينػػ
نسػبيا مػف  ا"كبيػر  ا"لعدد الممتحنيف مف اجؿ إجراء دراسة تحميؿ الفقرات بؿ ىناؾ اتفاؽ عمى أف تحميؿ الفقرات يتطمػب عػدد

أف يتػراكح عػدد الممتحنػيف  "(Nunn ally ,1978) يكصػي ننػالي كبشػكؿ عػاـ"(7٠١ ، 7١١٢ ،) النبيػاف  المفحكصػيف"
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كىنػاؾ عػدد مػف اآلراء ، إذ يػرل الػبعض  (7٠١ ، 7١١٢ ،) النبياف " بيف خمسة إلى عشرة أمثاؿ عدد الفقرات كحد أدنى
ك الػذم إف حجـ المجتمع ىك الػذم يحػدد حجػـ العينػة ، فػي حػيف يػرل الػبعض األخػر أف اإلجػراء المسػتخدـ فػي التحميػؿ ىػ

( ، عمػى عينػة ٢إذ تـ تطبيؽ المقياس بصػكرتو األكليػة كمػا فػي الممحػؽ ) ، ( 2٢ ، 7١١3 ،) الككاز  يحدد حجـ العينة "
 "تقسػػػيـ أفػػراد العينػػػة إلػػػى مجمػػػكعتيف ( طالػػب ممػػػارس لؤلنشػػػطة الرياضػػػية فػػي الكميػػػات ، تػػػـ 5١١التمييػػز البػػػال  قكاميػػػا )

) مف األعمػى إلػى األدنػى (  تنازليان  كلتحقيؽ ذلؾ نرتب درجات الممتحنيف ترتيبان  ااخذ مجمكعتيف متطرفتيف منيك  متساكيتيف
٪( مػػػػػف الػػػػػدرجات العميػػػػػا 72) إذ اختيػػػػػرت نسػػػػػبة،( 5٢٣ ، 7١٠١ ،ثػػػػػـ نقسػػػػػميا إلػػػػػى مجمػػػػػكعتيف متسػػػػػاكيتيف" ) ممحػػػػػـ 

لػب ممػارس لؤلنشػطة ( طا 2٠كقػد تضػمنت كػؿ مجمكعػة) ا لتمػثبل المجمػكعتيف المتطػرفتيفالدني٪(مف الدرجات 72نسبة)ك 
كاعتمػػػدت قيمػػػة اختبػػػار) ت (  ضػػػكء إجابػػػاتيـ عمػػػى فقػػػرات المقيػػػاسفػػػي  تنازليػػػان  الرياضػػػية بعػػػد أف رتبػػػت درجػػػاتيـ ترتيبػػػان 

كذلػػؾ  دنيا لكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المقيػػاسالمحتسػػبة الختبػػار داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات إجابػػات المجمػػكعتيف العميػػا كالػػ
 ذلؾ . (  ٢الجدكؿ ) يبيف ك  (Ebel,1976,399) ، (SPSS)الػلمعركؼ بباستخداـ البرنامج اإلحصائي ا

 (٤جدول )
 يبين نتائج أالختبار التائي لحساب التمييز

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

 داللة
 الفروق

 معنوي ٢.592 ٤9 معنوي 64،5 ٢2 معنوي 66٢،٤ 6٤ معنوي ٢،66 6
 معنوي ٤٤٤،٢ ٤6 معنوي ٢2،٢ ٢3 معنوي 246،5 66 معنوي 11،6 ٢
 معنوي 364،6 ٤٢ معنوي 4٤6،6 ٢4 معنوي 5.69 61 معنوي 16،6 5
 معنوي ٢.94 ٤5 معنوي 6.2 59 معنوي ٤56،٢ 62 معنوي 66،5 ٤
 معنوي 6.32 ٤٤ معنوي 5,5 56 معنوي 36،5 63 معنوي ٢،٤٢5 6
 معنوي ٢.63 ٤6 معنوي ٤3،٢ 5٢ معنوي ٤.2٢6 64 معنوي 166،6 1
 معنوي ٢.٤4 ٤1 معنوي ٤22،٢ 55 معنوي 5.96 ٢9 معنوي ٢٢،٢ 2
 معنوي 5.26 ٤2 معنوي 6,٤ 5٤ معنوي ٢5،٤ ٢6 معنوي ٤1،5 3
 معنوي ٤.94 ٤3 معنوي 34،6 56 معنوي 5٤،٢ ٢٢ معنوي ٢،556 4
 معنوي 5.66 ٤4 معنوي 6.46 51 معنوي 526،٤ ٢5 معنوي 436،6 69
 معنوي 666،٢ 69 معنوي ٤.٢6 52 معنوي 6.26 ٢٤ معنوي 6،32٤ 66
    معنوي 6.44 53 معنوي 6.162 ٢6 معنوي ٤26،5 6٢
    معنوي 1٢٤،5 54 معنوي 33٤،٢ ٢1 معنوي ٢،4٢6 65

 ، 643٤ ،) الــراوي(6.1٤6( الجدوليــة تســاوي)t(، قيمــت)619وأمــام درجــة) (9.96) ≥معنـوي عنــد مســتوى معنويــة 
٤61 .) 

ـــين الجـــدول )   ( t( كعنػػػد الرجػػػكع إلػػػى قيمػػػة ) ٢.273 – ٠.٣3 )بػػػيف تقتػػػربأف القػػػيـ التائيػػػة لفقػػػرات المقيػػػاس  : (٤يب
كفػػي ضػػكء ذلػػؾ يتضػػح  (٠.٣٢3( نجػػد أنيػػا تسػػاكم )١.١3) ≥كأمػػاـ مسػػتكل معنكيػػة  ( ٠٣١الجدكليػػة أمػػاـ درجػػة حريػػة )

كبمػا أف   ( المحتسػبة مػع قيمتيػا الجدكليػةt، تـ االستدالؿ عمييا مف خبلؿ مقارنػة قيمػة ) ( فقرة أثبتت قدرة تمييزية3١أف )
 . ضعيفة التمييزلعدـ كجكد فقرة   أم فقرةتـ حذؼ لـ ي( الجدكلية ، t( المحتسبة أقؿ مف قيمة )tقيمة )

 يالداخمأسموب معامل أالتساق   ٢ـ6ـ5ـ5
) صػػػػكؿ عمػػػػى تقػػػػدير لصػػػػدقو التكػػػػكيني" أك معامػػػػؿ تجانسػػػػو إلػػػػى الح يػػػػؤدم فحػػػػص االتسػػػػاؽ الػػػػداخمي لممقيػػػػاس ، إذ "  

فػػي فقراتػػو بحيػػث تقػػيس  متجانسػػان  "يقػػدـ لنػػا مقياسػػان  ف ىػػذا األسػػمكبإذ ا كتػػـ اسػػتخراج معامػػؿ االتسػػاؽ، (53 ،٠٩٩٩،بػػاىي
 التػػػرابط بػػػيف فقػػػرات المقيػػػاس" عػػػف قدرتػػػو عمػػػى إبػػػراز فضػػػبلن  س ككػػػؿ،و المقيػػػاكػػػؿ فقػػػرة البعػػػد السػػػمككي نفسػػػو الػػػذم يقيسػػػ

 (5١١) معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقيػاس لػنفس عينػة التمييػز البالغػة إيجاد، تـ  (٠١٠ ،٠٩٩١،)كاظـ
ياسو مػف خػبلؿ حسػاب إذ يتـ ق ، بصدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس كيسمى"  لؤلنشطة الرياضية في الكميات طالب ممارسان 
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كقػػد تػػـ اسػػتخداـ  (٣2 ،7١١٠، الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس" )فرحػػات ، لؤلبعػػادالرتبػػاط بػػيف المفػػردة كالمجمػػكع الكمػػي امعامػػؿ 
 . ذلؾ (3) الجدكؿيبيف ك  Spss) باستخداـ البرنامج اإلحصائي ) ، لتحقيؽ ذلؾ )بيرسكف( الرتباط البسيطامعامؿ 

 (6جدول)
 أسموب االتساق الداخمي باستخدام اإلنياك النفسيبين الفقرات والدرجة الكمية لمقياس يبين معامل أالرتباط 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

المستو 
 ى

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

المستو 
 ى

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

المستو 
 ى

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

المستو 
 ى

 معنوي 66،9 ٤9 عنويم 356،9 ٢2 معنوي 52٤،9 6٤ معنوي ٤٤6،9 6
 معنوي 511،9 ٤6 معنوي ٢22،9 ٢3 معنوي 4٤،9 66 معنوي ٢6.9 ٢
 معنوي 16،9 ٤٢ معنوي ٤1٢،9 ٢4 معنوي 12٢،9 61 معنوي ٢53،9 5
 معنوي 9.٢٤٤ ٤5 معنوي ٤65،9 59 معنوي ٢4،9 62 معنوي 52،9 ٤
 معنوي 9.554 ٤٤ معنوي 634،9 56 معنوي ٢٢4،9 63 معنوي 6٤5،9 6
 معنوي 9.٤٤ ٤6 معنوي 1٤5،9 5٢ معنوي ٢4٤،9 64 معنوي 644،9 1
 معنوي 642،9 ٤1 معنوي 566،9 55 معنوي 53٢،9 ٢9 معنوي ٤26،9 2
 معنوي 6٢3،9 ٤2 معنوي 612،9 5٤ معنوي 9.66 ٢6 معنوي 36،9 3
 معنوي 9.٢2 ٤3 معنوي 665،9 56 معنوي ٤٢،9 ٢٢ معنوي ٤٤.9 4
 معنوي ٢41،9 ٤4 معنوي ٢46،9 51 معنوي 9.54 ٢5 معنوي ٢26،9 69
 معنوي 9.542 69 معنوي 642،9 52 معنوي ٤21،9 ٢٤ معنوي 543،9 66
    معنوي 5٢6،9 53 معنوي ٢65،9 ٢6 معنوي 9.6٢ 6٢
    معنوي ٤64،9 54 معنوي 9.64 ٢1 معنوي 646،9 65

 ،( )الــراوي6٢4،9الجدوليــة تســاوي)( Rقيمــة) (،٢43( وأمــام درجــة حريــة)9.96) ≥معنــوي عنــد مســتوى معنويــة 
643٤ ،٤15  .) 
 –٠2٩،١)  أف قػيـ معامػؿ االرتبػاط بػيف فقػرات المقيػاس كالدرجػة الكميػة لممقيػاس تراكحػت بػيف : (6) يبين الجدول       
نجػد أف  ( ١.١3 )≥كأمػاـ مسػتكل معنكيػة( 7٩2كعند الرجكع إلى جداكؿ داللػة معامػؿ االرتبػاط عنػد درجػة حريػة) (١.٩٢

تػػـ االسػػتدالؿ عمييػػا مػػف   ، فقػػرة أثبتػػت قػػدرة تمييزيػػة (3١) كفػػي ضػػكء ذلػػؾ يتبػػيف أف (٠7٩،١(الجدكليػػة تسػػاكم)Rيمػػة)ق
تـ لػػـ يػػ ، ( الجدكليػػةR) ( المحتسػػبة أقػػؿ مػػف قيمػػةR) كبمػػا أف قيمػػة الجدكليػػة(المحتسػػبة مػػع قيمتيػػا R) خػػبلؿ مقارنػػة قيمػػة

ا يصػػبح المقيػػاس بصػػكرتو النيائيػػة بعػػد عمميػػة التحميػػؿ اإلحصػػائي كبيػػذ ضػػعيفة التمييػػز أم فقػػرة لعػػدـ كجػػكد فقػػرةحػػذؼ 
 . (3) كما مبيف في الممحؽ ، فقرة (3١) لفقراتو مؤلؼ مف

 ثبات المقياس  51ـ5
 ،) رضػكاف "أف الثبات يشير إلى مدل الدقة كاإلتقػاف أك االتسػاؽ الػذم يقػيس بػو االختبػار الظػاىرة التػي كضػع مػف اجميػا "

الدقػػة فػػي تقػػدير العبلمػػة  " كيعنػػي  (Gronback , 1960 , 126) جاـ أك االتسػػاؽ فػػي النتػػائج""االنسػ (٩2 ،7١١٣
كلغػرض الحصػكؿ عمػى ثبػات المقيػاس   (٠٩٢ ،٠٩٩7، الحقيقية لمفرد عمػى السػمة التػي يقيسػيا االختبػار")عكدة كممكػاكم

 : افأستخدـ الباحث
 تطبيقو االختبار واعادةطريقة   6ـ1ـ5ـ5

بمعنػػى أف  ، ذه الطريقػػة لتقػػكيـ الخطػػأ المػػرتبط بتطبيػػؽ االختبػػار مػػرتيف مختمفتػػيف بالنسػػبة لكقػػت التطبيػػؽتسػػتخدـ ىػػ      
 افالثبات في ىػذه الطريقػة يسػتخدـ المعاينػة الزمنيػة لتسػجيؿ درجػات االختبػار فػي المقيػاس فػي فتػرتيف زمنيتػيف. قػاـ الباحثػ

عادة ت  ( طالبػان ٠١١طبيقو ، إذ تػـ تطبيػؽ المقيػاس عمػى عينػة مؤلفػة مػف )بحساب درجة الثبات لممقياس بطريقة االختبار كا 
كأعيػػد تطبيػػؽ المقيػػاس مػػرة ثانيػػة بعػػد مػػركر أسػػبكعيف مػػف  اء كتػػـ اسػػتبعادىـ مػػف عينػػة البحػػثكتطبيػػؽ أكلػػي مػػف عينػػة البنػػ

 ، 7١١7 ،كآخػركف  ( يكمػا" )الظػاىر7١ػػ٠١"تتػراكح المػدة عػادة بػيف االختبػاريف ) نفسػيا مكعد التطبيؽ األكلي عمى العينة
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( Rباسػػتخداـ معامػػؿ االرتبػػاط البسػػيط )بيرسػػكف( ، فظيػػرت قيمػػة ) كبعػػد جمػػع االسػػتمارات تػػـ معالجتيػػا إحصػػائيان  (٠٢٠
 مما يدؿ عمى ثبات المقياس . ( كىك داؿ إحصائيان ١.2٠المحتسبة تساكم )

 طريقة التجزئة النصفية ٢ـ1ـ5ـ5
( اسػػتمارة شػػممت عينػػػة 3١الفقػػرات )الفرديػػػة كالزكجيػػة( ، إذ تػػـ تصػػحيح )اسػػتخدمت طريقػػة التجزئػػة النصػػفية ، بأسػػمكب  

الثبػػات ، بعػػد أف حػػذفت الفقػػرات غيػػر المميػػزة مػػف المقيػػاس ، ثػػـ قسػػمت إلػػى نصػػفيف ، النصػػؼ األكؿ يمثػػؿ الفقػػرات ذات 
رجتػػػاف )فرديػػػة التسمسػػػبلت الفرديػػػة  كالنصػػػؼ الثػػػاني يمثػػػؿ الفقػػػرات ذات التسمسػػػبلت الزكجيػػػة ، بحيػػػث أصػػػبح لكػػػؿ فػػػرد د

( كتػػـ اسػػتخداـ 2٣،  7١١3كزكجيػػة( ، عممػػا انػػو قػػد اسػػتخدمت ىػػذه الطريقػػة فػػي بعػػض الدراسػػات منيػػا دراسػػة  )الكػػكاز ، 
( ، " أف االرتبػاط بػيف ١.2٣( المحتسػبة تسػاكم )Rمعامؿ االرتباط البسػيط بػيف درجػات نصػفي المقيػاس ، فظيػرت قيمػة )

ة االتسػاؽ الػداخمي لنصػؼ المقيػاس فقػط كلػيس لممقيػاس ككػؿ " )أبػك حطػب ، درجات كؿ مف نصفي المقياس يعتبػر بمثابػ
بػراكف( ، إذ  -( كلكي نحصؿ عمى تقدير غير متحيز لثبػات المقيػاس بكاممػو تػـ اسػتخداـ معادلػة )سػبيرماف٠٠٣،  ٠٩٩5

 ( كىك داؿ إحصائيان مما يدؿ عمى ثبات المقياس .١.22بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمي )
 صف المقياس وتصحيحوو   2ـ5ـ5
ييػػدؼ إلػػى تػػكفير أداة قيػػاس صػػادقة  ، جامعػػة المكصػػؿ لطػػبلبلممارسػػي األنشػػطة الرياضػػية  اإلنيػػاؾ النفسػػيمقيػػاس     

 أبعػاد (ةمكزعػة عمى)خمسػ ، فقػرة (3١) ، تألؼ المقياس بصكرتو النيائية مػف كدرجة اإلنياؾ النفسيكثابتة لقياس مستكل 
 عمػػػػػػػى مقيػػػػػػػاس ليكػػػػػػػرت الخماسػػػػػػػي اس مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ خمسػػػػػػػة بػػػػػػػدائؿ مرتبػػػػػػػة تنازليػػػػػػػان فقػػػػػػػرات المقيػػػػػػػ عػػػػػػػفكتػػػػػػػتـ اإلجابػػػػػػػة 

  ( درجػة3،٢،5،7،٠تعطػى ليػا األكزاف ) السػمبيةالفقرة  ، كتككف األكزاف تبعا لمضمكف الفقرة  (،أبدان ،نادران ،أحيانان ،غالبان )دائمان 
، أمػا  درجػة (73١) ة العميا لممقياس ىػيدرجة كتككف الدرجة الكمي (٠،7،5،٢،3) االيجابيةكالعكس صحيح بالنسبة لمفقرة 

 . ( درجة3١) الدرجة الكمية الدنيا لممقياس فيي
 
   اإلنياك النفسيالتطبيق النيائي لمقياس  ٤-5

 الرياضػية مػف كميػات جامعػة المكصػؿلؤلنشػطة  ان ممارسػ ان ( طالبػ3٩١تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة التطبيؽ البالغػة )      
كذلػؾ  المقيػاس عػفشػرح طريقػة اإلجابػة  كتػـ المقيػاسكزعػت عمػييـ كراسػات  المقياس عفجابة د كقت ثابت لئلكدكف تحدي

جميػع فقػرات المقيػاس  عػفكتػـ التأكيػد عمػييـ لئلجابػة   ( أماـ كؿ فقرة كتحػت البػديؿ الػذم تػراه مناسػبان  بكضع عبلمة ) 
تػـ جمػع كراسػات المقيػاس مػف المختبػريف ، إذ تػـ  أف اإلجابة تككف عمى كراسة المقياس نفسػو ، ثػـ بكؿ دقة كأمانة ، عممان 

 ( اسػػتمارة لػػـ يػػتـ الحصػػكؿ عمييػػا ٣2ك)( اسػػتمارات لعػػدـ تصػػحيحيا  ٠٠5كاسػػتبعدت ) ( اسػػتمارة ٢٠١الحصػػكؿ عمػػى )
 . كبيذا تككف درجة المختبر عمى المقياس ىي مجمكع درجاتو عمى فقرات المقياس جميعان 

 الوسائل اإلحصائية  6ـ5   
 االنحراؼ المعيارم  - المنكاؿ  -سط الحسابي المتك   -
 معامؿ االرتباط البسيط لػ)بيرسكف(   - معادلة معامؿ االلتكاء لػ)كارؿ بيرسكف (   -
 . (727 - ٠١٠ ، ٠٩٩٩ ،)التكريتي كالعبيدم  اختبار)ت(  -
 ( .٠٢٣ ،٠٩٩2 ،المتكسط الفرضي )عبلكم   -
 ( .٩١-22 ، 7١١٠ ، كآخرافالنسبة المئكية )عمر   -
 ـ عرض النتائج ومناقشتيا٤
جامعػػة  لطػػبلبة الرياضػػية لممارسػػي األنشػػطاإلنيــاك النفســي مػػف خػػبلؿ ىػػذه الدراسػػة ببنػػاء مقيػػاس  افقػػاـ الباحثػػ       

 . كبذلؾ تحقؽ اليدؼ األكؿ مف البحث بلؿ إجراءات خاصة ببناء المقياس كقد تـ ذلؾ مف خ المكصؿ
 اإلنياك النفسيس عرض نتائج عينة البحث لمقيا 6ـ٤

 مبلئمػػةمػػف  التأكػػدتطبيقػػو عمػػى عينػػة التطبيػػؽ ، تػػـ الػػذم تػػـ  اإلنيــاك النفســي مػػف صػػبلحية مقيػػاس  افبعػػد أف تأكػػد الباحثػػ
التكزيػػع  كمنحنػػى ) كػػارؿ بيرسػػكف ( المقيػػاس لعينػػة البحػػث كاف التكزيػػع طبيعػػي )معتػػدؿ( عػػف طريػػؽ معادلػػة معامػػؿ االلتػػكاء

 ( ذلؾ .٣) الجدكؿف يبيك  الطبيعي )أالعتدالي( 
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 (1) جدول

البحث في  عينة إلجاباتيبين المتوسط الفرضي و المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمنوال ومعامل االلتواء 
 اإلنياك النفسيمقياس 

المعالم            
  اإلحصائية

 المقيـاس  
وحدة  العينة

 القياس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
معامل  المنوال المعياري

 النتيجة االلتواء

 طبيعي* 52،١ ٠32 ٠٠.7 ٠٣7.57 درجة ٢٠١ اإلنياك النفسي
 – ٢9٤ ، 6439،( )االطرقجـي 6 ±لمعينـة إذا وقـع معامـل االلتـواء بـين )  مبلئمـةواالختبـارات  لتواء طبيعيـاعد اال ي *

٢91  ). 
 لدى عينة البحثاإلنياك النفسي عرض نتائج التعرف عمى مستوى  ٢ـ٤
مقارنتػػو ك  بإيجػػاد المتكسػط الفرضػي لممقيػاس افعنػد عينػػة البحػث ، قػاـ الباحثػاإلنيــاك النفسـي ألجػؿ تقػكيـ مسػتكل        

نيػاؾ عػالي  إنياؾ إلىاإلنياك النفسي صنؼ يكسكؼ  بالمتكسط الحسابي لدييـ  عمػى أسػاس أف متكسػط العينػة  كاطػ  كا 
ضػمف حػدكد  إنيػاؾمعنكيػة الفيما تمثؿ القيمة غيػر  ،عالي إنياؾالذم يفكؽ المتكسط الفرضي لممقياس بصكرة معنكية ىك 

 . ذلؾ (2الجدكؿ)يبيف ك كاط   إنياؾأما القيـ األدنى مف المتكسط الفرضي فتمثؿ  ، المتكسط الفرضي
 (2) جدول

 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي لعينة البحث في
 اإلنياك النفسيمقياس 

المعالم             
  اإلحصائية

 المقياس   
المتوسط  العينة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

( tقيمة )
 المحتسبة

 *72.77 ٠3١ ٠٠.7 ٠٣7.57 ٢٠١ اإلنياك النفسي
 (.٤61، 643٤،() الراوي 6.1٤6(الجدولية)tقيمة) (،٤94(، وأمام درجة حرية)9.96) ≥معنوي عند مستوى معنوية *
قػد اإلنيـاك النفسـي فقػرات مقيػاس  عػفأف قيمة المتكسط الحسابي إلجابات عينػة البحػث  : (2) يتبين من الجدول       
كالمتكسػػط   كعنػػد اختبػػار معنكيػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػط درجػػات العينػػة  (٠٠.7 )كبػػانحراؼ معيػػارم قػػدره  (٠٣7.57 )بمػػ 

، عنػػد  (72.77) المحتسػبة (tالتػائي لعينػة كاحػػدة بمغػت قيمػػة )كباسػتخداـ االختبػػار   (٠3١) البػػال  )*( الفرضػي لممقيػاس
، مما يدؿ عمى أف الفػرؽ معنػكم لصػالح  ( ٠.٣٢3) الجدكلية البالغة (tكىي اكبر مف قيمة )  (١.١3) ≥ مستكل معنكية
درجػة بف كىذا يدؿ عمى أف الطبلب الممارسيف لؤلنشطة الرياضية فػي جامعػة المكصػؿ بصػكرة عامػة يتمتعػك   عينة البحث

 . لؤلداء كالعطاء في المجاؿ الرياضي ان دافعك  حافزان  ككفيقد  كاط  إنياؾ
ذا  ظػركؼ عمػى كبيػر حػد إلػى تعتمػد التػي الػتعمـ عمميػة عػف نػاتج ، سػكم ال سػمكؾ أنػو نجػد النفسػي اإلنيػاؾ إلى نظرنا كا 

 بعػض ككجػكد ، النفسػي الػدعـ مػةكق التعزيػز كػنقص مناسػبة غيػر ظػركؼ فييػا تتػكافر البيئػة كتمػؾ ، الفػرد حػكؿ البيئػة
 يتفاعؿ حيث ؛ ما حد إلى بالتساكم البلعبيف عمى ةزعمك  الضغكط كىذه ، يفبكالمدر  الزمبلء ِقبؿ مف الخاطئة السمككيات

  . النفسي اإلنياؾ في الفردية ؽك الفر  يذيب قد مما ، ـشخصيتي في تؤثر أحداث مف فييا بما البيئة تمؾ مع كبلىما
                                                 

 
   : مقياس( المتوسط الفرضي لم*)

 (٩٤٦ ،٩٩٩٨ ،)عبلوي  عدد البدائل  ÷عدد الفقرات ×  البدائل أوزان= مجموع 
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 ، النفسي اإلنياؾ حدكث في تسيـ أخرل ضغكط فيناؾ فقط البلعبيف طبيعة عمى يتكقؼ ال فسيالن اإلنياؾ إف
 مػف مجمكعػة يقػابمكف قػدك كميػاتيـ  بػاختبلؼ البلعبػيف عمػى نفسػية ضػغكطا تشػكؿ عامػة بصػفة العمػؿ طبيعػة يجعػؿ ممػا

 فػي يعيشػكف إذ ؛ عامػة الحيػاة ضػغكط كمنيػا ، النفسػي اإلنيػاؾ لمرحمػة كصػكليـ فػي سػببا كتكػكف تتشػابو التػي الضػغكط
 . المجتمع ذلؾ داخؿ يعيش مف كؿ تشمؿ التي الثقافة كمنيا ، العمكميات مف مجمكعة تجمعو مجتمع

 أمػا عينػة البحػث لػدل تتشػابو ضػغكط كميػا كىػذه ، كالبيت ، كالزمبلء ، الكمية قبؿِ  مف ضغكط عمييـ تقع ككذلؾ
 .باإلنياؾ كتصيبو المدرب كاىؿ عمى تقع التي ثيرةالك الضغكط مف نكعا فتمثؿبالبلعبيف  العبلقة

 منيػا مجػاؿ أم فػي ضػغط أم فػإف ليػذا ، مترابطػةكافػةن  الحيػاة جكانػبك  كالبيت العمؿ في البلعب أدكار أف كما
 فإنػو أدكاره أحػد فػي الفػرد يقابػؿ الػذم الضػغط أف إلػى ) 7١١7 ) غػبلب محمػكد أشػار حيػث ؛ المجػاالت بػاقي فػي يػؤثر
) غػبلب ،  المشػكبلت ظيػكر عمػى كيسػاعد ، األسػرم التفاعػؿ عبلقػات عمػى النيايػة فػي يػؤثر ممػا ، األدكار قيلبػا ينتقػؿ

7١١7  ،72٢ – 7٩١   ) 
 اإلنياك النفسيعرض المستويات المعيارية لنتائج عينة البحث في مقياس   5ـ٤

بكضػع مسػتكيات معياريػة  افخاـ قاـ الباحثكنتيجة لعدـ كضكح الرؤيا مف خبلؿ الدرجات ال استكماال ألىداؼ البحث      
لعينػػة البحػػث ، لغػػرض تقكيميػػا ، " أف تسػػاعد ىػػذه المسػػتكيات فػػي تفسػػير الػػدرجات الخػػاـ كتعطييػػا معنػػى لػػو داللػػة ممػػا 

 ككما يأتي :   (٠١7 ،٠٩٩2 ،يجعميا أكثر مكضكعية في أثناء استخداميا في عممية التقكيـ " ) الجكادم 
 (3جدول )

مقياس  يات المعيارية وعدد الطبلب الممارسين لؤلنشطة الرياضية والنسبة المئوية لعينة البحث فييبين المستو 
 اإلنياك النفسي

 النسبة المئوية الطبلبعدد  المستوى المعياري الدرجة الخام
 ٤.35 ٢9 ضعيف جدا فأكثر 632
 4.615 14 ضعيف 626-631
 59.٢5 6٢٤ مقبول 615-62٤
 ٢2.65 666 متوسط 666-61٢
 ٢95 3٢ جيد 653-669
 65 ٤ جيد جداً  فاقل652
 6995 ٤69 66.٢ع =±  61٢.5٢ّس =
 : يتبين ما يأتي (66ومن الجدول )

( فقػػد  ضػػعيؼ أمػػا المسػػتكل ) ، ٪(٢.2كبنسػػبة مئكيػػة مقػػدارىا ) ( تكػػرار7١عمػػى ) ( ضػػعيؼ جػػدان حصػؿ المسػػتكل )      
كبنسػػبة مئكيػػة تكػػرار  (٠7٢( عمػػى )مقبػػكؿكحصػػؿ المسػػتكل ) ٪(٩.٠٣كبنسػػبة مئكيػػة مقػػدارىا)( تكػػرار ٣٩) حصػػؿ عمػػى

( جيػػػدكحصػػؿ المسػػػتكل ) (٪٠.72( تكػػػرار كبنسػػبة مئكيػػػة )٠٠٠عمػػى ) )متكسػػػط (كحصػػػؿ المسػػتكل  ( ٪5١.7 مقػػدارىا)
٪( ٠كبنسػبة مئكيػة مقػدارىا) تكػرار (٢جػدا( عمػى) جيػدكحصػؿ المسػتكل ) ٪(7١كبنسػبة مئكيػة مقػدارىا) تكرار  (27عمى )

كيمثمػػكف النسػػبة نشػػطة الرياضػػية فػػي جامعػػة المكصػػؿ  ممػػارس لؤل طػػبلب (٢٠١ؾ مػػف مجمػػكع العينػػة المتككنػػة مػػف)كذلػػ
 ٪( .٠١١) المئكية

 ـ   االستنتاجات و التوصيات   6
 االستنتاجات  6ـ6

 : ما يأتي افمف خبلؿ ما تـ عرضو لنتائج البحث الحالي استنتج الباحث
 لعينة البحث .النفسي  اإلنياكتـ التكصؿ لبناء مقياس * 
 . كاط بإنياك نفسي لؤلنشطة الرياضية في جامعة المكصؿ بصكرة عامة يتمتعكف  الممارسكفالطبلب * 
 . اإلنياك النفسيبمقياس  لعينة البحثمستكيات معيارية  إلى التكصؿتـ * 
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 التوصيات   ٢ـ6
كصؿ عمى مقاكمة الضغط كمنع الكصكؿ إلى * تدريب الطبلب الممارسيف لؤلنشطة الرياضية في كميات جامعة الم

 اإلنياؾ النفسي مف خبلؿ إقامة برامج تدريبية مناسبة لكؿ كمية 
التأكيد عمى أىمية رفد الطبلب الممارسيف لؤلنشطة الرياضية في جامعة المكصؿ بكافة المستمزمات مف اجؿ  *

 .بطكالت التي تقيميا جامعة المكصؿلمدر رئيس نكاة ميمة كمص بكصفيـالمشاركة في المنافسات الداخمية كالخارجية 
كانعكاساتو عمى مجمؿ العمؿ الرياضي كدرجة اإلنياك النفسي  أبعادالعمؿ عمى تنشيط عممية البحث العممي في  *

 كتحسيف أدائو الفني كتطكيرف ذلؾ خمؽ اإلنساف العممي الناجح كالمحافظة عميو كاليدؼ م . فيواإلنياك النفسي 
يجاد الس   . ئلنياك النفسيل بؿ العبلجيةكا 

 الجامعاتتقنينو عمى لطبلب كالعبي جامعة المكصؿ ك اإلنياك النفسي  درجة في قياس المعداستخداـ المقياس  *
 . األخرل العراقية

 ادرــــــالمص
مطباعػة ق ( . لسػاف العػرب ، دار صػادر كدار بيػركت ل 2٠٠. أبف منظكر ، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ) ٠

 ( ، بيركت . 7كالنشر ، المجمد ) 
(.االحتػػػػػراؽ النفسػػػػػي لػػػػػدل عينػػػػػة مػػػػػف معممػػػػػي التعمػػػػػيـ الثػػػػػانكم كعبلقتػػػػػو بػػػػػبعض 7١١7. أبػػػػػك زيػػػػػد، خضػػػػػر مخيمػػػػػر)7

 (،جامعة دمشؽ ، سكريا  7(،العدد)  ٠7المتغيرات،مجمة كمية التربية،المجمد) 
، دار العمػػػـ 7لفػػركؽ الفرديػػػة كتطبيقاتيػػا التربكيػػػة ، ط ا .( ٠٩2٩رجػػاء محمػػػد ك شػػريؼ ، ناديػػػة محمػػػكد) أبػػك عػػػبلـ ،. 5

 لمطباعة كالنشر ، الككيت .
، دار الطميعػة لمطباعػة كالنشػر ٠الكسػائؿ التطبيقيػة فػي الطػرؽ اإلحصػائية ، ط  .( ٠٩2١االطرقجػي ، محمػد عمػي ) . ٢

 ، بيركت .
 باعة كالنشر،بغداد.التقكيـ كالقياس،دار الحكمة لمط.(٠٩٩١اإلماـ،مصطفى محمكد كآخركف). 3
 المعامبلت العممية بيف النظرية كالتطبيؽ ، مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة . .( ٠٩٩٩باىي ، مصطفى حسيف ) . ٣
االحتػراؽ النفسػي لػدل معممػػي المرحمػة الثانكيػة كعبلقتػو بػبعض المتغيػرات الشخصػػية) .(٠٩٩2. بػدراف،منى محمػد عمػي)2

 ية التربية،جامعة القاىرة ، مصر .دراسة ميدانية (،رسالة ماجستير،كم
تقيػػيـ تعمػػيـ الطالػػب التجميعػػي كالتكػػكيني ، ترجمػػة محمػػد أمػػيف المفتػػي كآخػػركف ،  . (٠٩25بمػػـك ، بنيػػاميف كآخػػركف ) . 2

 دار ماكركىيؿ ، القاىرة .
بيػة الرياضػية ، التطبيقػات اإلحصػائية فػي بحػكث التر  .( ٠٩٩٩ػ التكريتي ، كديع ياسيف كالعبيػدم ، حسػف محمػد عبػد ) ٩

 دار الكتب لمطباعة كالنشر ، جامعة المكصؿ .
القيػػػاس كالتقػػػكيـ فػػػي عمػػػـ الػػػنفس كالتربيػػػة ، ترجمػػػة عبػػػد اه زيػػػد  .( ٠٩2٩ػػػػ ثكرنػػػدايؾ ، ركبػػػرت كىػػػيجف ، إليزابيػػػث ) ٠١

  الكيبلني كعبد الرحمف عدس ، مركز الكتاب األردني ، عماف
بنػػػاء بطاريػػػة اختبػػػار الميػػػارات اليجكميػػػة بكػػػرة اليػػػد لطػػػبلب كميػػػة التربيػػػة  . (٠٩٩2ػػػػ الجػػػكادم ، عبػػػد الكػػػريـ قاسػػػـ ) ٠٠

 .الرياضية ، جامعة المكصؿ ، أطركحة دكتكراه غير منشكرة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المكصؿ 
الحتراؽ عبلقػػػة مفيػػػـك الػػػذات كبعػػػض المتغيػػػرات الديمكغرافيػػػة بػػػا .(  7١١2. الحراممػػػة ، احمػػػد عبػػػد الػػػرحمف عمػػػي ) ٠7

النفسػػي لػػدل معممػػي المرحمػػة الثانكيػػة فػػي مدينػػة الريػػاض ، رسػػالة ماجسػػتير ، كميػػة الدراسػػات العميػػا ، الجامعػػة األردنيػػة ، 
   عماف .

االختبػػارات كالقيػػاس كاإلحصػػاء فػػي المجػػاؿ الرياضػػي ، كزارة التعمػػيـ العػػالي  .( 7١١٢الحكػػيـ ، عمػػي سػػمـك جػػكاد ) . ٠5
 قادسية ، دار الطيؼ لمطباعة ، القادسية .كالبحث العممي ، جامعة ال

قياس المسؤكلية االجتماعية لدل طمبة الجامعة في مرحمة مػا بعػد الحػرب  .( ٠٩2٩الدليمي ، حسف حمكد إبراىيـ ) . ٠٢
   . ، رسالة ماجستير غير منشكرة كمية اآلداب ، جامعة بغداد

بنػاء مقيػاس لمكفايػات القياديػة لممشػرؼ الرياضػي ، بحػث  .( 7١١7نكف ، راشػد حمػدكف كالعراقػي ، نجػـ عبػد اه ) ذ. ٠3
كميػة التربيػة الرياضػية ، جامعػة المكصػؿ  ،( 5٠)       ( ، العدد 2منشكر في مجمة الرافديف لمعمـك الرياضية ، المجمد ) 

. 
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 . المدخؿ إلى اإلحصاء ، مديرية مطبعة الجامعة ، جامعة المكصؿ .( ٠٩2٢د ) ك الراكم ، خاشع محم. ٠٣
، مركػػز الكتػػاب ٠المػػدخؿ إلػػى القيػػاس فػػي التربيػػة البدنيػػة كالرياضػػية ، ط  .( 7١١٣رضػػكاف ، محمػػد نصػػر الػػديف )  .٠2

 لمنشر ، مصر ، القاىرة .
 ( ، القاىرة الخيرية المنشاة بجمالية مصر . 2تاج العركس ، الجزء )  .ق (  ٠5١٣. الزبيدم ، محمد مرتضى ) ٠2
اإلنيػػاؾ النفسػػي كعبلقتػػو بػػالتكافؽ ألزكاجػػي كبعػػض المتغيػػرات الديمكغرافيػػة لػػدل  .(  7١١2. زكػػي ، حسػػاـ محمػػكد ) ٠٩

عينة مف معممي الفئات الخاصة بمحافظة آلمينا ، رسالة ماجستير ، جامعة آلمينا ، كمية التربيػة ، قسػـ الصػحة النفسػية ، 
 القاىرة .

س لمتصػػػرؼ الخططػػػي لمميػػػارات المفتكحػػػة كالمغمقػػػة بنػػػاء مقيػػػا .( 7١١٠محمػػػكد احمػػػد شػػػياب )  افيسػػػبالزىيػػػرم ، .7١
بػػػالنفس كعبلقتػػػو بالػػػذكاء كعػػػدد مػػػف مظػػػاىر االنتبػػػاه ، أطركحػػػة دكتػػػكراه غيػػػر منشػػػكرة ، كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية ، جامعػػػة 

 المكصؿ .
كعبلقتػػػػو بػػػػبعض  التػػػػك حػػػػدييف األطفػػػػاؿ كأميػػػػات آبػػػػاءالنفسػػػػي لػػػػدل  اإلنيػػػػاؾ .(  7١١٢عصػػػػاـ محمػػػػد )  زيػػػػداف ، .7٠
( ، كميػػة التربيػػة ، جامعػػة  ٠( ، العػػدد )  ٠٩، مجمػػة البحػػكث النفسػػية كالتربكيػػة ، السػػنة )  كاألسػػريةمتغيػػرات الشخصػػية ال

 المنكفية .
اإلنيػػاؾ النفسػػي لػػدل عينػػة مػػف العػػامميف فػػي مجػػاؿ  .(  7١١2إبػػراىيـ كالربيعػػة ، فيػػد بػػف عبػػد اه ) . السػػمادكني ، 77

( ، جامعػػػة  3ض كعبلقتػػو بػػبعض المتغيػػػرات ، مجمػػة مركػػز البحػػكث التربكيػػة ، العػػدد ) الخػػدمات اإلنسػػانية بمدينػػة الريػػا
 الممؾ سعكد ، كمية التربية ، قسـ عمـ النفس ، الرياض 

مصادر الضغكط لدل عينة مف أعضاء ىيئػة التػدريس بالجامعػة كعبلقتيػا بػاالحتراؽ  .(  7١١٠نادية ) ،  الشرنكبي. 75
 ( ، جامعة األزىر ، القاىرة . ٩2يمكجرافية ، مجمة كمية التربية ، العدد ) النفسي كبعض المتغيرات الد

تقػػػكيـ الميػػػارات القياديػػػة فػػػي ضػػػكء الرضػػػا الػػػكظيفي لػػػدل أعضػػػاء  .( 7١١٣الطػػػائي ، بثينػػػة حسػػػيف عمػػػي أكحيػػػد )  .7٢
يػػة التربيػػة الرياضػػية ، جامعػػة الييئػػات اإلداريػػة كالمػػدربيف فػػي أنديػػة المنطقػػة الشػػمالية ، أطركحػػة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة ، كم

 المكصؿ .
بنػػاء اختبػػار التفكيػػر الخططػػي فػػي الثمػػث اليجػػكمي كعبلقتػػو بالػػذكاء  .( 7١١3طبيػػؿ ، عمػػي حسػػيف محمػػد احمػػد )  .73

 لبلعبي الدرجة الممتاز بكرة القدـ ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المكصؿ .
 أساسيات المعاينة اإلحصائية،دار الشركؽ لمنشر،عماف..(7١١٠حمد)طشطكش،سميماف م. 7٣
، الػػػدار العمميػػػة كالدكليػػػة  ٠مبػػػادئ القيػػػاس كالتقػػػكيـ فػػػي التربيػػػة ، ط .( 7١١7كآخػػػركف )  ،الظػػػاىر ، زكريػػػا محمػػػد  .72

 لمنشر كالتكزيع كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف .
قارنػػة لممسػػؤكلية االجتماعيػػة بػػيف الشػػباب المنتمػػيف كغيػػر المنتمػػيف إلػػى ( . دراسػػة م٠٩22. ظػػاىر ، كػػاظـ بطػػيف ) 72

 مراكز الشباب ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة بغداد.
بنػػاء مقيػػاس لمتكيػػؼ االجتمػػاعي لطمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػة ، رسػػالة ماجسػػتير  .( ٠٩22ػػػ  عبػػد اه ، فيصػػؿ نػػكاؼ ) 7٩

 التربية ، جامعة بغداد . غير منشكرة ، كمية
( . بناء مقيػاس لبلحتػراؽ النفسػي لػدل مدرسػي التربيػة الرياضػية فػي محافظػة  ٠٩٩٩. ألعبيدم ، نغـ محمكد محمد ) 5١

 نينكل ، رسالة ماجستير غي منشكرة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المكصؿ .
 ، دار المعارؼ لمطباعة كالنشر ، القاىرة . 5، ط مدخؿ عمـ النفس الرياضي .( ٠٩٩2ػ  عبلكم ، محمد حسف ) 5٠
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة . 7اإلحصاء التعميمي في التربية البدنية كالرياضية ، ط .( 7١١٠ف ) اػ  عمر ، كآخر 57
 (.القياس كالتقكيـ في العممية التدريسية،جامعة اليرمكؾ،عماف.٠٩٩٩. عكدة،احمد سميماف) 55
أساسػيات البحػث العممػي فػي التربيػة كالعمػـك اإلنسػانية ،  .( ٠٩٩7د سػميماف كممكػاكم ، فتحػي حسػيف ) عكدة ، احمػ. 5٢
 ، مكتبة الكتاني لمتكزيع ، األردف . ٠ط

 دليؿ البحث العممي ، دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر ، القاىرة . .( ٠٩٩٩ػ  عكيس ، خير الديف عمي احمد ) 53
،  القيػػػاس كالتجريػػػب فػػػي عمػػػـ الػػػنفس كالتربيػػػة ، دار المعرفػػػة الجامعيػػػة .( ٠٩23ف محمػػػد ) ػػػػ  عيسػػػكم ، عبػػػد الػػػرحم5٣

 . القاىرة
 التقكيـ كالقياس النفسي كالتربكم،مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة ..(٠٩23ػ  الغريب،رمزية)52
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 لػدل كاالكتئػاب كالقمؽ كاجيألز  الرضا مف ككؿ العمؿ ضغكط بيف العبلقة ( .7١١7. غبلب ، محمكد عبد الرحيـ ) 52
(  ٠7)  المجمػد ، النفسػية لمدراسػات المصػرية الجمعيػة ، النفسػية لمدراسػات المصػرية المجمػة ، كالزكجات األزكاج مف عينة

 ( . 52، العدد ) 
 القياس النفسي ، دار الفكر العربي لمنشر ، القاىرة . .( ٠٩2١ػ  فرج ، صفكت ) 5٩
 ،مركز الكتاب لمنشر، القاىرة .٠القياس المعرفي الرياضي، ط.(7١١٠ػ  فرحات، ليمى السيد)٢١
بنػػاء مقيػػاس مقػػنف لمفيػػـك الػػذات لػػدل طمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػة ، رسػػالة ماجسػػتير  .(٠٩٩١ػػػ  كػػاظـ ، عمػػي ميػػدم ) ٢٠

 غير منشكرة ، كمية التربية األكلى ، جامعة بغداد .
التغييػػر التنظيمػػي فػػي ضػػكء القػػيـ اإلداريػػة فػػي األنديػػة الرياضػػية مقارنػػة  .( 7١١3ػػػ  الكػػكاز ، عػػدم غػػانـ محمػػكد ) ٢7

 لممنطقة الشمالية في العراؽ ، أطركحة دكتكراه غير منشكرة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المكصؿ .
االحتػػراؽ النفسػػي لػػدل عينػػة مػػف المحػػاميف كعبلقتػػو بػػبعض المتغيػػرات  .(  7١١3. متػػكلي ، رجػػكات عبػػد المطيػػؼ ) ٢5
 ، جامعة المنيا . اآلدابلنفسية كالمينية ، أطركحة دكتكراه ، كمية ا

 منشػػػر كالتكزيػػػعل  ، دار المسػػػيرة ٣فػػػي التربيػػػة كعمػػػـ الػػػنفس ، ط منػػػاىج البحػػػث .( 7١٠١ػػػػ  ممحػػػـ ، سػػػامي محمػػػد ) ٢٢
 . عماف ، األردف،  كالطباعة

 دار القمـ ، الككيت .العبلج السمككي كتعديؿ السمكؾ ،  .(  ٠٩٩١. مميكو ، لكيس كامؿ ) ٢3
األسػس التدريبيػة لفعاليػة العػاب القػكل ، مطػابع التعمػيـ العػالي ، بغػداد  .( ٠٩٩١ػ  المندالكم ، قاسـ حسػف كآخػركف ) ٢٣
. 

 بحكث في عمـ النفس التربكم،مكتبة الخانجي، القاىرة ..(٠٩2٠ػ  مكسى،عبد اه عبد الحي)٢2
 القياس كالتقكيـ في العمـك السمككية ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ، عماف .أساسيات  .( 7١١٢ػ  النبياف ، مكسى ) ٢2
بنػػػاء مقيػػػاس لتقيػػػيـ عمػػػؿ الطػػػب الرياضػػػي مػػػف كجيػػػة نظػػػر األطبػػػاء  .( 7١١3ػػػػ  ألنعيمػػػي ، ضػػػرغاـ جاسػػػـ محمػػػد ) ٢٩

كميػػػة التربيػػػة  ،( ٢7( ، العػػػدد ) ٠7)     المتخصصػػػيف ، بحػػػث منشػػػكر فػػػي مجمػػػة الرافػػػديف لمعمػػػـك الرياضػػػية ، المجمػػػد 
 الرياضية ، جامعة المكصؿ .

ضػغكط الحيػاة المكجبػة كالسػمبية كضػغكط عمػؿ المعمػـ كمتنبػ  لمتكافػؽ ،  .(  ٠٩٩١. اليكسفي ، مشيرة عبد الحميػد ) 3١
 ( ، كمية التربية ، جامعة المنيا . ٢(، العدد )  5مجمة البحث في التربية كعمـ النفس،المجمد) 

51 - Ahola, K. & Hakanen, J. ( 2007 ) . Job strain, burnout, and depressive symptoms: A 

prospective study among dentists . Journal of Affective Disorders . 

52 - Allen, M and Yen, W.M.(1979) . Introduction to measurement theory, Brook/Cole California. 

53 - Ebel ,Robert  L .(1976) .  Essentials of Educational Measurement. 2end, ed. New York, Oxford 

University Press . 

54 - Ferguson, George ( 1981 ) . Statistic analysis in psychology and education, McGraw Hill, New 

York. 

55- Gronback, L.J ( 1960 ). Essentials of psychological testing Harper and row, publishers, New 

York. 

56 - Hakanen, J., Bakker, B., , Schaufeli, B. ( 2006 ) . Burnout and work 

engagement among teachers . Journal of School Psychology , 43 , 

57. Hamner & A Hitri.(1992) . Plasma beta-endorphin levels in post-traumatic stress disorder: a 

preliminary report on response to exercise-induced stress, Department of Psychiatry, Medical 

College of Georgia, Augusta, J Neuropsychiatry Clin Neurosci,  

58- Langley, A. (2003) . Burnout – Existential meaning and possibilities of prevention . European 

psychotherapy, 4 (1) . 

59 -Maslach, C. & Goldberg, J. (1998 ) . Prevention of burnout : New 

perspectives . Applied and Preventive Psychology , 7(1). 

60- Pines, M. & Keenan, G. ( 2005 ) . Stress and burnout: The significant 

difference. Personality and Individual Differences , 39  . 

61- Stanly, Hopkins, ( 1972 ) . Educational and  Psychology:  iced  Measurement and  Educational,  

Prentice, Hell  Fran  Seller-New  Jerky. 

 



 .......مقياس اإلنهاك النفسي ملمارسي األنشطة الرياضية لطالب بناء

522 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (6) الممحق

 جامعة الموصل      
 رياضيةكمية التربية ال   

 اإلنياك النفسيمقياس  أبعاداستبيان أراء السادة الخبراء حول صبلحية يبين 
 

 .......................المحترم……………..……… الدكتورحضرة 
 : بعد التحية
 . جامعة المكصؿ " لطبلبلممارسي األنشطة الرياضية اإلنياك النفسي في النية إجراء البحث المكسـك " بناء مقياس          
 التكافؽ عمى القدرة الزائد في التدريب كالمباريات كعدـ كالِحمؿ الضغكط الرياضي نتيجة تصيب حالة أنو " : إلنياك النفسيابكيقصد         

 يف سمبي تأثير ذات شعكرية حالة أنوك  كلآلخريف لنفسو الرياضي نظرة في تؤثر التي ؛ المتعددة المظاىر مف جممة لظيكر يؤدم مما ، معيا
 كاقتصادية  كاجتماعية  كشخصية  مينية ألسباب نتيجة الطالب قدرات تفكؽ كالتي الزائدة لمضغكط فعؿ كرد كالبدني كالذىني االنفعالي الجانب
 . " عف العمؿ الرضا كعدـ كالبلمباالة األداء مستكل خفض عمييا يترتب
يرجػى تفضػمكـ بقػراءة  كالقيػاس كالتقػكيـ ، يػة كالنفسػية  كالعمػـك الرياضػية العمػـك التربك  كبصفتكـ مػف ذكم الخبػرة كاالختصػاص فػي مجػاؿ       

كبعػػض  ات السػػابقة  كالمصػػادر العمميػػة كالدراسػػ خػػبلؿ اإلطػػبلع عمػػى أدبيػػات البحػػكث كالتػػي تػػـ اختيارىػػا كتحديػػدىا مػػف  المرفقػػة طيػػا  األبعػػاد
جراء عممية مسح ليا ، فضبلن   لئلنياؾ النفسيالتعريفات المتعددة     .كمبلءمتيا لعنكاف البحث  تيا عف أبداء الرأم حكؿ مدل صبلحي كا 

 مـع الشكـر والتقديـر  
 التوقيع :

 المقب العممي :
 االختصاص :

 الكمية :
 التاريخ :

 يصمح بعد التعديل ال يصمح يصمح األبعاد ت

              االنفعالي  بعد : اإلجياد .6
حس لمطالب النفسي الوضع استنزاف  التـي المزمنـة االنفعاليـة لممشـقة أداء أعمالـو الرياضـية المطموبـة منـو بصـورة جيـدة وىـو اسـتجابة عن مما يعوقو باإلرىاق اسووا 
 االنفعالي . اإلجياد إلى تؤدي

 البديل المقترح :
       البدني اإلجياد بعد :    .٢

 مجموعـة ظيـور فـي يساىم مما ، قدرتو تفوق والتي عاتق الطالب الممارس لؤلنشطة الرياضية عمى ةوالممقا  والمستمرة الزائدة والمتطمبات األعباء نتيجة تحدث حالة
 األداء سـمبيا ويضـعف لياقتـو البدنيـة وىبـوط الطالـب صـحة فـي يـؤثر مقبولـة ممـا بطريقـة معيـا التكيـف يسـتطيع ال السـمبية ، التـي والجسـدية النفسـية المظـاىر مـن

 . الجسمي
 البديل المقترح :

    والدعم المساندة بعد : نقص .5
 وعـدم  العمـل مطالـب زيـادة عن تنتج لحالة أكبر وىي وصف ومساندة  أقل ضغطا فييا يجد آخر أو فعالية أخرى عمل   عن والبحث الرياضيعممو  ترك الطالب يحاول

 يـنجم عنـو ممـا ، القـدرات توظيـف وسـوء  الطالـب قـدرات عـن الرياضـيلعمـل ا مسـتوى انخفـاض وكـذلك  لمطالـب بالمطالـب الموكلمـة الوفاء عمى القدرة وعدم  المساندة
 نفسية . اضطرابات

 البديل المقترح :
    بالزمبلء العبلقة بعد : سوء .٤

الرياضـية)الزمبلء( والكـادر الطـبلب الممارسـين لؤلنشـطة  نحـو السـمبي الشـعور معيم ، أي يتعامل والزمبلء وبمن بالطبلب عبلقاتو في سمبي بشكل لنفسو طالبال تقييم
 . بيم عبلقاتو في اإلنساني التفاعل دفء يفقد العبلقات حيث في بقيمتيم  والجمود اإلحساس وعدم التدريبي

 البديل المقترح :
    عن العمل الرياضي الرضا الدراسية وقمة بعد : الضغوط .6

  الفعاليـة متبرمـا مـن متعبـا الغالـب فـي الطالـب فيصـبح ، لـو مشبع وغير ميدد مؤذ شيء ة التي يزاولياالفعالي أن يتوىم الطالب ، أن العمل الرياضي في التكيف عدم
 البلشعوري مقصده ىي الفعالية نوعية تغيير الغالب في ويكون

 البديل المقترح :
 مبلحظة : يرجى بيان رأيكم حول :  

 كتحت البديؿ الذم تراه مناسبا لمبعد   اماـ كؿ بعد(  كذلؾ بكضع عبلمة )  اعبله  مدل صبلحية االبعاد  -     
 ) يصمح ، ال يصمح ، يصمح بعد التعديؿ ( ، مف خبلؿ حذؼ اك تعديؿ البعد ، اك إضافة البديؿ المقترح .

 
 

 الباحـثان
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ( ٢الممحق ) 

 جامعة الموصل      
 كمية التربية الرياضية   

 ول عمى فقرات المقياساستبيان مفتوح لمعينة لغرض الحص

 عزيزي الطالب
 تحية طيبة :    

ــاء مقيــاس اإلنيــاك النفســي لممارســي األنشــطة الرياضــية          ــان إجــراء البحــث الموســوم " بن ــروم الباحث  لطــبلبي
 جامعة الموصل " .

كمػػف  معػػة المكصػػؿ.يقػػـك الباحثػػاف بدراسػػة لئلنيػػاؾ النفسػػي لػػدل الطػػبلب الممارسػػيف لؤلنشػػطة الرياضػػية فػػي جاك         
أرجػك التفضػؿ  . باعتبػارؾ احػد طػبلب الجامعػة ، اجؿ التعرؼ مػف كجيػة نظػركـ عمػى الظػكاىر السػمككية الدالػة عمػى ذلػؾ

 مع التقدير. األسئمة التاليةباإلجابة عمى 
 ؟ النفسي اإلنياؾ يعني ماذا تصكرؾ . في٠     

* 
 ؟ النفسي باإلنياؾ يشعر الطالب الذم يجعؿ .ما7
* 
 ؟ التدريب كالمعب عممية عمى كتؤثر عميؾ تقع التي الضغكط أىـ ا. م5
* 
 مع نفسؾ كاآلخريف ؟  عبلقتؾ عمى الرياضي عممؾ يؤثر .كيؼ٢
* 
.  مػػػا ىػػػي الظػػػكاىر السػػػمككية الدالػػػة عمػػػى اإلنيػػػاؾ النفسػػػي التػػػي يجػػػب أف يمارسػػػيا الطالػػػب       الجػػػامعي الخاصػػػة 3

 باألنشطة الرياضية؟
* 
ىر السػػػمككية الدالػػػة عمػػػى ضػػػعؼ اإلنيػػػاؾ النفسػػػي كالتػػػي يجػػػب أف يمتنػػػع الطالػػػب الجػػػامعي الممػػػارس ىػػػي الظػػػكا . مػػػا ٣

 لؤلنشطة الرياضية عف ممارستيا؟
 تعاونكم معنا ينشاكر                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 انالباحث
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 االـػعاؾي  اإلجفادأوال : بعد 

 تصؾح بعد اؾتعدقل ال تصؾح تصؾح اؾػؼـرات ت

    ـتقجة مماردة اؾعؿل اؾرقاضي  ـوؿي أثـاء يف ؿشؽالت ؿن أعاـي أصبحت ٩

    . اؾتحؿل عؾى ؼدرتي تػوق اؾرقاضي اؾعؿل يف ؾضغوط أتعرض ٢

    اذعر باؾتوتر عـد اؾؾعب ؿع اؾػرق اؾؼوقة . ٣

    أتردد باختاذ اؾؼرار املـادب يف اؾوؼت املـادب . ٤

     املؾعب .قـتابين اخلجل عـدؿا أخطا يف ٥

    ـظرات زؿالئي تػؼدـي اؾسقطرة عؾى ـػسي . ٦

    ارتبك عـدؿا قشافدـي اآلخرقن . ٧

    ؾدي ؼؾق ؿستؿر عؾى رول ػرتة املباراة . ٨

    أحادب ـػسي دائؿا عـدؿا أخطا وال أـسى ذؾك ؾػرتة روقؾة . ٩

    ال ادتطقع حتؿل فػوات اآلخرقن ؿفؿا ؽاـت صغرية . ٩١

 اؾبدـي اإلجفاداـقا : بعد ث

 تصؾح بعد اؾتعدقل ال تصؾح تصؾح اؾػؼـرات ت

    . اؾرقاضي  مماردة اؾعؿل ؿـذ اؾبدـقة ؿشؽالتي زادت ٩

    . اؾتدرقبقة أعبائي زقادة قضاقؼين ٢

     اؾرقاضقة األـشطة بعض ملؿاردة ؽاف وؼت توػري عؾي قصعب ٣

    ـشطة اؾرقاضقة .أعاـي ؿن عدم ؼدرتي عؾى مماردة األ ٤

    مل ادتطع اؾتؿققز بني اؾتعب واإلرفاق . ٥

    أتدرب ؾػرتات روقؾة ألجل اؾوصول إىل حتؼقق أفدايف . ٦

    قـتابين ذعور عدم اؾؼدرة عؾى اؾرتؽقز يف اؾؾعب . ٧

    ادتسؾم إىل اؾتعب بسرعة . ٨

    قتوؼف تػؽريي عـد حصول اؾتعب . ٩

    حتى ؾو عاـقت باؾدوار . ادتؿر باؾؾعب ٩١

 واؾدعم املساـدة ـؼصثاؾثا : بعد 

 تصؾح بعد اؾتعدقل ال تصؾح تصؾح اؾػؼرات ت

    . املؾعب  يف جلفدي ؿؼدرة غري اإلدارة ٩

    . اجملتؿع يف ملؿاردي اؾرقاضة ؿتدـقة اجتؿاعقة ـظرة توجد ٢

    . اؾشفرة واؾتؼدم  ػرص تـؼصه عؿؾي ٣

    ادتحؼه . ال اؾذي االجتؿاعي اؾتؼدقر دارةاإل متـحين ٤

    . اؾتعؾقؿقة واؾتدرقبقة  ؾؾعؿؾقة اؾالزؿة املطاؾب إال دارة تؾيب ٥

    عؿؾي . إجناز ؿن قعقؼين ؿؽاـا إال دارة ؾي توػر ٦

    إال دارة . ؿن عؿؾي يف اؾواعقة غري اؾتدخالت بعض تضاقؼين ٧

    آرائي . عن ؾؾتعبري قةاؾؽاػ اؾػرص إال دارة ؾي تتقح ٨

    االجتؿاعي ؾؾرقاضي . اؾوضع بتدـي أذعر ٩
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 حمن الرحيمر بسم اهلل ال
 ( 5الممحق ) 

 لموصلجامعة ا    
 كمية التربية الرياضية

 استبيان آراء السادة الخبراء حول صبلحية فقرات مقياس اإلنياك النفسي
 حضرة الدكتور ............................................................. المحترم

 تحية طيبة :    
ــاء مقيــاس اإلنيــاك          ــان إجــراء البحــث الموســوم " بن ــروم الباحث  لطــبلبالنفســي لممارســي األنشــطة الرياضــية ي

 جامعة الموصل " .
الزائـد فـي التـدريب والمباريـات  والِحمـل الضـغوط الرياضـي نتيجـة تصـيب حالـة "أنـوكيقصػد باإلنيػاؾ النفسػي :         
 لنفسـو ضـيالريا نظـرة في تؤثر التي ؛ المتعددة المظاىر من جممة لظيور يؤدي مما ، معيا التوافق عمى القدرة وعدم

 . " ولآلخرين

 باؾزؿالء اؾعالؼة دوءرابعا : بعد  

 تصؾح بعد اؾتعدقل ال تصؾح تصؾح اؾػؼرات ت

    ؿن زؿالئي . قؼربين ألـه عؿؾي عن أرضى ٩

    . اؾتدرقب  عن أتغقب عـدؿا باؾراحة أذعر ٢

    .بطرحفا  أؼوم اؾيت ملالحظاتاألؿور وا زؿالئي قفؿل ٣

    احتقارقة يف اؾتدرقب . داعات أضاػقة عؿل جيفدـي ٤

    زؿالئي . ؿع اؾتعاؿل يف صعوبة أجد ٥

    .اؾتدرقب خارج أرافم عـدؿا زؿالئي أجتافل ٦

    . اإلجناز عؾى تساعدـي بطرقؼة قستوعبون ال زؿالئي ٧

    زؿالئي .عؾي  إجيابقا تأثريا ؾي أن أعتؼد ٨

    ؿشاعر زؿالئي . ػفم يف دفوؾة أجد ٩

    .  ؿؼابؾيت ؿن زؿالئي قتفرب ٩١

    تؼدقر. ؿن أدتحق ؿا زؿالئي ميـحين 00

    . بزؿالئي  عالؼيت ؾتحسني قػقدـي ال املدرب دور 03

 عن اؾعؿل اؾرضا اؾدرادقة وؼؾة اؾضغوطخاؿسا : بعد 

 عد اؾتعدقلتصؾح ب ال تصؾح تصؾح اؾػؼرات ت

    عؿؾي . ضغوط ـتقجة اؾدم ضغط ارتػاع ؿن أعاـي ٩

    . أحقاـا ؿتأخرا ؾؾتدرقب اؾذفاب أتعؿد ٢

    . ػورا اؾتدرقب واؾؾعب ؾرتؽت ؿـادبة أخرى ؿفـة وجدت ؾو ٣

    . غري جقدة  حقاة ؾي حتؼق ؿفـيت ٤

    . ؾي أتقح اؾذي اؾوحقد اؾعؿل فو اؾرقاضي عؿؾي ٥

    . تدرقب عـدي قؽن مل وؾو حتى املؾعب يف اؾبؼاء ؼينقضاق ٦

    واجباتي اؾدرادقة تعقق ؿن ادتؿراري يف األـشطة اؾرقاضقة ٧

    أغقب عن احملاضرات الـشغاؾي باؾؾعب . ٨

    ال ميؽـين اؾتوػقق بني اؾدرادة ومماردة املوفبة . ٩
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كفػي مجػاؿ العمػـك التربكيػة كالنفسػية كالعمػـك الرياضػية  ايػة عمميػة فػي بنػاء المقػاييس كنظران لما تتمتعكف بو مف خبرة كدر    
كالتػي تػـ الحصػكؿ  مػدل صػبلحية الفقػرات المرفقػة طيػاكمجاؿ القياس كالتقكيـ ، فقد تـ اختياركـ كأحد الخبراء لمحكـ عمػى 

عػػف االطػػبلع عمػػى المصػػادر  خػػبلؿ تكجيػػو اسػػتبياف مفتػػكح لعينػػة عشػػكائية مختػػارة مػػف مجتمػػع البحػػث ، فضػػبلن عمييػػا مػػف 
كالدراسػات كالمقػاييس السػابقة الخاصػة بالمكضػكع قيػد البحػث ، راجػيف تفضػمكـ بقػراءة االسػػتبياف  العمميػة  كاألطػر النظريػة 
 كاإلجابة عمى ما يأتي :

 

 أبداً  نادراً  اً أحيان غالباً  دائماً  الفقرات ت
      من زمبلئي . يقربني ألنو عممي عن أرضى 6
نتيجة ممارسة العمل  نومي أثناء في مشكبلت من أعاني أصبحت ٢

 الرياضي 
     

      . الرياضي  ممارسة العمل منذ البدنية مشكبلتي زادت 5
      . الممعب  في لجيدي مقدرة غير اإلدارة ٤
      عممي . ضغوط نتيجة الدم طضغ ارتفاع من أعاني 6
      . التدريب  عن أتغيب عندما بالراحة أشعر 1
      . التحمل عمى قدرتي تفوق الرياضي العمل في لضغوط أتعرض 2
      . التدريبية أعبائي زيادة يضايقني 3
      . المجتمع في لممارسي الرياضة متدنية اجتماعية نظرة توجد 4
      . أحيانا متأخرا لمتدريب ابالذى أتعمد 69
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( أمػػاـ كػػؿ فقػػرة  كتحػػت البػػديؿ الػػذم تػػراه مناسػػبان لمفقػػرة ) تصػػمح ، ال تصػػمح ، تصػػمح بعػػد التعػػديؿ  كضػػع عبلمػػة )   -
 مف خبلؿ )حذؼ أك أعادة صياغة أك إضافة عدد مف الفقرات( .

 و .الذم كضعت ألجم بعدمدل مبلئمة الفقرة لم  -
( ، كتعطػى  أبػدان ، أحيانػان ، نػادران ،  ،غالبػان  ( بػدائؿ )دائمػان 3مدل صبلحية بدائؿ اإلجابة لفقػرات المقيػاس ، عمػى كفػؽ )  -

 .   االيجابيةكبالعكس لمفقرات  السمبية( عمى التكالي لمفقرات  ٠، 7،  5،  ٢،  3ليا األكزاف  ) 
ذا لم تحصل الموافقة فما ىو السمم ال        بديل برأيكم ؟وا 

 شاكرين تعاونكم العممي المبارك
 

 التوقيع:
  المقب العممي:
 االختصاص:

 الجامعة والكمية : 
 التاريخ :

 
 
 

      عممي . إنجاز من يعيقني مكانا إال دارة لي توفر ٢4
      . تدريب عندي يكن لم ولو حتى الممعب في البقاء يضايقني 59
      . اإلنجاز عمى تساعدني بطريقة يستوعبون ال زمبلئي 56
      ارتبك عندما يشاىدني اآلخرين . 5٢
      ينتابني شعور عدم القدرة عمى التركيز في المعب . 55
      إال دارة . من عممي في الواعية غير بلتالتدخ بعض تضايقني 5٤
      واجباتي الدراسية تعيق من استمراري في األنشطة الرياضية 56
      عمي زمبلئي . إيجابيا تأثيرا لي أن أعتقد 51
      لدي قمق مستمر عمى طول فترة المباراة . 52
      استسمم إلى التعب بسرعة . 53
      آرائي . عن لمتعبير الكافية الفرص إال دارة لي تتيح 54
      أغيب عن المحاضرات النشغالي بالمعب . ٤9
      مشاعر زمبلئي . فيم في سيولة أجد ٤6
      أحاسب نفسي دائما عندما أخطا وال أنسى ذلك لفترة طويمة . ٤٢
      يتوقف تفكيري عند حصول التعب . ٤5
      عي لمرياضي .االجتما الوضع بتدني أشعر ٤٤
      ال يمكنني التوفيق بين الدراسة وممارسة الموىبة . ٤6
      .  مقابمتي من زمبلئي يتيرب ٤1
      ال استطيع تحمل ىفوات اآلخرين ميما كانت صغيرة . ٤2
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      . بزمبلئي  عبلقتي لتحسين يفيدني ال المدرب دور 69

 ال  تصلح  تصلح  

 انالبـاحـث
 
 
 
 
 
 
 

 تث
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 (٤) الممحق

 جامعة الموصل    
 كمية التربية الرياضية

 األوليةبصورتو  مقياسال يبين
 عزيزي الطالب 

 تحية طيبة:
 كتحػت البػديؿ الػذم تػراه مناسػبا،(أمػاـ كػؿ فقػرة  √كذلؾ بكضػع عبلمػة)  المقياس باإلجابة عمى فقراتتفضمؾ  كرجن      

 . أف اإلجابة تككف عمى كراسة المقياس نفسو بكؿ دقة كأمانة خدمة لمبحث العممي،عممان 
 شاكرين تعاونكم معنا

 : المرحمة الدراسية
 : الكمية والقسم

 : الممارس النشاط
 : العمر 
 البـاحـثان                                                                : يخ التار 

 
 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (6) الممحق
 جامعة الموصل    

 كمية التربية الرياضية
 مقياس بصورتو النيائيةاليبين 

 الطالبعزيزي 
 تحية طيبة :

كتحػػت البػػديؿ الػػذم تػػراه  ( أمػػاـ كػػؿ فقػػرة √كذلػػؾ بكضػػع عبلمػػة )   المقيػػاس تفضػػمؾ باإلجابػػة عمػػى فقػػرات نرجػػك       
 أف اإلجابة تككف عمى كراسة المقياس نفسو . مناسبا ، بكؿ دقة كأمانو ، عممان 

 شـاكرين تعـاونكم معنـا
 : المرحمة الدراسية
 الكمية والقسم    :

 : الممارس النشاط
 العمر             :

 :    التاريخ       
 

 انثالبـاحـ
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      من زمبلئي . يقربني ألنو عممي عن أرضى 6

٢ 
نتيجة ممارسة العمل  نومي أثناء في مشكبلت من أعاني أصبحت
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      . الرياضي  ممارسة العمل منذ البدنية مشكبلتي زادت 5
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      . لي أتيح الذي الوحيد العمل ىو الرياضي عممي ٢6
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