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:تيدف ىذه الدراسة إلى
.التعرف عمى الفروق في الضغوط النفسية لمفرق الحاصمة عمى المراكز الثالثة األولى والفرق الحاصمة عمى المراكز الثالثة األخيرة.التعرف عمى الفروق في الضغوط النفسية بين العبات الفرق الثالثة األولى الالعبات الفرق الثالثة األخيرة) العبة من العبات أندية القطر بالكرة الطائرة وتم جمع البيانات باستخدام801 (واجري البحث عمى عينة من تألفت من
:  واستنتجت الباحثة.)0006،مقياس الضغوط النفسية المعد من قبل (الغريري
 بالنسبة لمفرق الثالثة االولى تفوق نادي سنحاريب عمى نادي قره قوش واكاد بدرجة الضغوط النفسية في حين تفوق نادي قره.8
.قوش عمى نادي سنحاريب فقط في درجة الضغوط النفسية
 اما بالنسبة لمفرق الثالثة االخيرة تتقارب درجات الضغوط النفسية لدى الفرق الثالثة االخيرة وىذا ما ادى الى عدم وجود فروق.0
الى مستوى المعنوية في درجة الضغوط
.النفسية
. تميزت الفرق الثالثة االخيرة عمى الفرق الثالثة االولى في درجة الضغوط النفسية وىذا ماانعكس عمى معنوية النتائج بينيما.3
: وأوصت الباحثة بما يأتي
. اعتماد مقياس الضغوط النفسية في تقدير حجم الضغوط النفسية الواقعة عمى كاىل الالعبات.8
. االىتمام بالمشكالت المسببة لمضغوط النفسية والعمل عمى معالجتيا.0

. اجراء اختبارات دورية لتقييم مستوى الضغوط النفسية طوال فترتي االعداد او المنافسات.3

 بانكرة انطائرة- انذية انعراق- انضغوط اننفسية: *الكلمات المفتاحية
Analytic study in psychological stress for female players of Iraq clubs in volleyball
Assist Lecturer. Intethar F. Elyas

Abestract
The Aims of The Study:
- knowing the differences in psychological stress for the difference that take the three first places
.and the difference that take the last three places
- Knowing the differences in psychological stress between female players for the last and three first
teams.
- The research made on data consists of (108) female player from the female players of the country
clubs in volleyball. The data were collected by using the scale psychological stress, which was
prepared by (Al- Ghreary, 2006).
And the researchers concluded:
1. According to the first three teams, Snharib team won at Qara Qosh team and Akad by the degree
of the psychological stress while Qara Qosh team won at Snharib team only in the degree of the
psychological stress.
2. According to the last three teams, the degree of the psychological stress are close for the last
three teams and that led not to exist the differences to the level of intangible in the degree the
psychological stress .
3. The last three teams distinct at the first three teams by the degree of the psychological stress and
that reflected on the intangible of the results between them.
And the researcher recommended the following :
- Depending the scale of psychological stress in evaluating the size of psychological stress that
bear down on female players.
- Take car of the troubles that cause psychological stress, and to work in order to limit the causes
of those troubles.
- Making periodical tests for evaluating the level of psychological stress in the two periods, the
preparations or competitions.
*Keywords: Psychological stress- Iraq clubs - volleyball
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-1التعريف بالبحث:

1-1المقدمة وأىمية البحث :

تعد الضغوط النفسية في حياة الفرد احد الظواىر النفسية التي يتعرض ليا ،والتي قد تؤدي شدتيا والتعرض

المتكرر عمى تأثيرات سمبية عمى صحتو ،وقد يصل األمر إلى االنياك واالجياد النفسي والذىني ،وبعض المشكالت
والمشاعر النفسية التي اليستطيع الفرد تجاىميا او التكيف معيا بسيولة ،ومن ثم فيي مواقف ضاغطة قادرة عمى
تفجير اضطراب سموكي قد يكون حادا ويدوم لفترة طويمة ،وتختمف ىذه المواقف الضاغطة باختالف التركيب النفسي

لمفرد (( ،وتعتبر الضغوط ظاىرة من ظواىر الحياة االنسانية يتعرض ليا االنسان في العديد من المواقف وتتطمب منو
محاولة التوافق مع البيئة))(.عالوي ،محمد حسن )388،0000،و(ابراىيم عبد ربة خميفة )18 ،0000 ،وتقع الفرق

الرياضية غالبا تحت وطأة الضغوط النفسية والسيما خالل فترة المنافسات ويرجع ذلك إلى أسباب آنية وأخرى متراكمة

ناجمة عن خبرات الرياضيين الذين شاركوا في بطوالت سابقة وتتباين الضغوط النفسية ودرجة تحمميا وفقا لألسموب
الذي يعتمده المدرب في اإلعداد النفسي الفردي والجماعي لالعبين ومدى خبرتو الشخصية في التعامل مع ىذه

الضغوط.

"ان الضغوط النفسية في مجال الرياضة ما ىي اال حالة من الخمل النفسي لالعب تجبر الجسم عمى القيام

بواجبات وظيفية لمواجية المتطمبات العقمية او البدنية او النفسية العادة التكيف والتوازن مع البيئة كذلك تعني تعرض
الالعبين الى ازمات نفسية نتيجة شعورىم بعدم قدرتيم عمى اإليفاء بمتطمبات التدريب(".عرب ،وكاظم28 ،0002 ،
)،ورياضة كرة الطائرة من األلعاب الجماعية إذ إن العبة كرة الطائرة تحتاج الى المزيد من المتطمبات والسمات
النفسية والتفاعل والتعاون االيجابي بين الالعبات ،إذ إن العبات كرة الطائرة يتعرض ًن لمعديد من الضغوط النفسية
سواء من المنافسات العميا أم من الجميور حيث انيا فرد من من افراد المجتمع تتأثر بو وتؤثر فيو فالالعبة تتأثر
بالعالقات االجتماعية والمستوى االقتصادي وليذا يجب عمى العبة كرة الطائرة ان يكون لدييا القدرة عمى التكيف
النفسي والثبات االنفعالي .ذكرنا آنفاً يعد البحث الحالي محاولة عممية تعين العاممين في مجال التدريب والتربية
الرياضية عمى تفسير الضغوط النفسية التي تواجو الالعبات وفقا لمحقائق النفسية بغية ايجاد السبل التي بواسطتيا

يمكن الحد من ىذه الضغوط او تقميل مدى االثر الذي تسببو لمفرد الرياضي.
 2-1مشكمة البحث :

المنافسة الرياضية مسرح تمعب فيو الظواىر النفسية أدوا اًر مختمفة وقد تتمون بألوان مختمفة وقد تكون إيجابية

تسيم في زيادة االنجازات الرياضية وتتخذ أشكاالً سمبية تسيم في تدني مستوى أداء الالعبات ،وتتميز المنافسات
الرياضية بوجود أنواع م ختمفة من الضغوط الواقعة عمى كاىل الالعبات لذا فان تحديد أسباب الضغوط وطبيعة
تأثيراتيا عمى نفسية الالعبة ليس باالمر اليين وعميو نجد ان الدراسات المرتبطة بالضغوط النفسية والتي اخذت

الالعبة محور اىتماميا ،عمى حد عمم الباحثة ،كانت تركز عمى جانب ،وتغفل االخر ومن ىنا تتحدد مشكمة البحث
في دراسة الضغوط من اوجو عديدة تاخذ بعين االعتبار الجانب النفسي وذلك من خالل التوصل الى درجة القوى

المسببة ليذه الضغوط عن طريق مقياس نفسي معد ليذا الغرض في ضوء اىمية المواقف التنافسية الضاغطة السائدة
لدى العبات الكرة الطائرة.فضال عن الدراسة التي تناولت العبات الدرجة الممتازة في الكرة الطائرة.من ىنا ىل
تختمف شدة الضغوط النفسية بين الالعبات المشاركات في دوري اندية القطر بالكرة الطائرة؟
 3-1اىداف البحث :
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 1-3-1التعرف عمى الفروق في الضغوط النفسية لمفرق الحاصمة عمى المراتب الثالثةاالولى والفرق الحاصمة عمى

المراتب الثالثة االخيرة.

 2-3-8التعرف عمى الفروق في الضغوط النفسية بين العبات الفرق الثالثة االولى والعبات الفرق الثالثة االخيرة

1ـ  4فروض البحث :

 1-4-1توجد فروق ذات داللة معنوية في الضغوط النفسية لمفرق الحاصمة عمى المراكز الثالثة األولى والفرق
الحاصمة عمى المراكز الثالثة االخيرة.

 3-4-1توجد فروق ذات داللة معنوية في الضغوط النفسية بين العبات الفرق الحاصمة عمى الم اركز الثالثة

االولى والعبات الفرق الحاصمة عمى الم اركز الثالثة األخيرة.
 5-1مجاالت البحث :

 1-5-1المجال البشري :العبات اندية القطر المشاركات بالدوري الممتاز بالكرة الطائرة.
 2-5-1المجال المكاني  :محافظة اربيل وعمى ممعب نادي اكاد عنكاوة الرياضي .
3-5-1المجال ألزماني :أجريت االختبارات النفسية في الفترة( ) 0080/80/02
 6-1تحديد المصطمحات :

 الضغوط النفسية":تعرف عمى انيا حالة نفسية ناش ئة من تفاعل الفرد مع مواقف البيئة الضاغطة والتي تؤدي الىاستنفاد الطاقة االنفعالية والجسدية" ()Kelloway&Barlang,1992,p.291
 -الضغوط النفسية ":وىي مواقف غير سارة تعيد اشباع الحاجات النفسية وتتجاوز قدرة الفرد عمى التكيف ليا ويدركيا

عمى شكل ضييق او ضجر او توتر" ( .عرب ،وكاظم) 12 ،0002 ،
 -0االطار النظري والدراسات السابقة:
 1-2اإلطار النظري

 1-1-2الضغوط النفسية في المجال الرياضي:

ان االنجازات الرياضية تتطمب توفر عدد من العوامل البدنية والمورفولوجي ولكن ىذه العوامل ال تكتمل اال

عند توفر لياقة نفسية عاليو يست طيع من خالليا الفرد الرياضي مواجية المنافسات التي تفرض بطبيعتيا الكثير من

انواع الضغوط سواء البدنية أو النفسية أم االجتماعية إذ إن المجال الرياضي فيو العديد من المثيرات الضاغطة التي
يصادفيا الالعب نظ اًر لتنوع المطالب التي ينبغي عميو الوفاء بيا مثل اإلنجاز العالي واكتساب الميارات الحركية
والقدرات الخططية واالستعداد البدني والنفسي لممنافسة الرياضية والتحكم االنفعالي وادراك وتذكر المسؤوليات الممقاة
عمى عاتقو والتفاعل الجيد مع االخرين وما يرتبط بذلك كمو من الخوف من الفشل أو اليزيمة والخوف من االصابة

والقمق وال توتر واالستثارة التي ترتبط بالمنافسة وغير ذلك من العوامل التي تسيم في رفع مستوى الضغوط لدى
الالعب" (.عالوي 8221،ب ،ص 0)81ومن ىنا فان دراسة الضغوط النفسية في المجال الرياضي اخذت مكاناً
واسعاً وان البحوث صنفت في ثالثة محاور رئيسة االولى وىي استجابات الضغط والثانية الضغط واالداء والثالثة
معالجة الضغط والتي يمكن تصورىا بالشكل االتي:

استجابات الضغط
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الشكل رقم ( )1يوضح التوجيات البحثية في دراسة الضغوط في المجال الرياضي

()Jones & Hardy ,1990 ,P.5
 2-1-2مستويات الضغط النفسي واالداء الرياضي:

ان الرياضيين يعانون من مستويات مختمفة من الضغط النفسي والتي تتخذ مستويات متباينة اذ ربما يعاني

الرياضي من انخفاض مستوى االداء النو ال يمتمك الدافعية الجيدة نحو االنجاز العالي أو تنتابو حالو من الممل وربما
يعاني من انخفاض في مستوى االداء بسبب وقوعو تحت تأثير ضغط كبير مما يؤدي إلى صعوبة التركيز في

الحصول عمى االداء االمثل ومن ثم الفشل وعمى ىذا األساس سيتم شرح العالقة بين مستويات الضغوط واالداء
الرياضي من خالل الشكل االتي:
االداء

انضغوط انمثهى

انمنطقة
انمثهى نألداء
الضغوط الدنيا

انضغوط انعهيا

الشكل رقم ( )2يوضح مستويات الضغط النفسي واالداء الرياضي ()www.amazon.com.2004,p.1
من الشكل يستدل ان الرياضي يمر بثالثة مستويات من الضغوط وىي :

 .8عندما يمتمك الرياضي ضغطاً نفسياً منخفضاً فسيكون اداؤه منخفضاً بسبب ضعف التركيز ونقص الدافعية
واذا بقى واقعاً تحت تأثير ىذه الحالة فسوف ينتابو الممل من ممارسة الرياضة ثم يتخمى عنيا احياناً.

 .0اذا كان الرياضي واقعاً تحت تأثير ضغط نفسي كبير فان اداؤه سوف ينخفض بسبب ظيور اثار الضغط

النفسي عميو مما يعمل عمى زيادة االضطراب في االداء فضالً عن ان المنافسة تشكل تيديدأً مستم اًر

لمرياضي مع مصاحبة االنفعاالت السمبية.

 .3ان المنطقة الوسط من الشكل تمثل مستوى الضغط النفسي المعتدل وىذه الحالة تمثل افضل حالة نفسية يمر
بيا

الرياضي

لموصول

إلى

اعمى

مستوى

الرياضي)www.amazon.com.2004,p.1-2(.
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وال يمكن ان" ينطبق تطبيق مستوى معين من الضغوط عمى جميع الرياضين فقد يصمح مستوى معين عند

العب وال يصمح لالعب االخر ،أي يختمف التأثير من شخص إلى االخر ولذلك فمكل العب في الفريق ضغوطً
تناسبو وىذا يفسر سبب تحمل الالعب المسؤولية لمسيطرة عمى مستوى الضغوط الخاصة بو وبصفة خاصة الموقف

الجماعي"(.باىي وجاد )002، 0002،
2ـ الدراسات السابقة :

 1-2-2دراسة السيد(" )2001بناء مقياس لمتعرف عمى الضغوط النفسية لالعبي كرة السمة"

ىدفت الدراسة إلى بناء مقياس لمضغوط النفسية لالعبي كرة السمة  ،فضال عن التعرف عمى درجة الضغوط

النفسية التي يعاني منيا العبو كرة السمة المشاركون بالدوري الممتاز والدرجة األولى استخدم الباحث المنيج الوصفي
وتكونت عينة البحث من ( )22العبا من المشاركين في دوري الدرجة األولى والممتازة في القطر المصري ،واستخدم
الباحث الوسائل االحصائية المناسبة والتي توصل من خالليا إلى بناء مقياس الضغوط النفسية لالعبي كرة السمة

الذي يتألف من ( )16فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت (الجياز الفني واالداري ومستوى المنافسة والالعبين والجميور
والسمات الشخصية والمستوى البدني والمياري والحالة االجتماعية واالقتصادية) ،وقد استنتج الباحث من خالل نتائج

بحثو أن العبو الدوري الممتاز بكرة السمة بشكل عام يعانون من ضغوط نفسية ،كما الحظ أن العبي الدرجة الممتازة
يعانون من ضغوط النفسية بصورة اكبر من العبي الدرجة االولى( .السيد)01-8 ،0008 ،
 2-2-2دراسة الغريري ( "" )2006تأثير الضغط النفسي والجيد البدني في بعض االستجابات اليرمونية وفقاً لمسمات
الشخصية السائدة لدى العبي كرة السمة"

ىدف البحث إلى :

.8

بناء مقياس لمكشف عن الضغوط النفسية التي يواجييا الالعبون.

.0

الكشف عن الفروق في درجة الضغط النفسي بين(المباراة غير الميمة ،والمباراة الميمة)لدى العبي كرة

السمة.
.3

الكشف عن الفروق في تاثير الضغط النفسي بين (المباراة غير الميمة ،والمباراة الميمة) في بعض

.2

الكشف عن الفروق في تاثير الجيد البدني في بعض االستجابات اليرمونية (البروالكتين ،والكورتيزول،

االستجابات اليرمونية (البروالكتين ،والكورتيز ،والثايرونين ثالثي اليود) لدى العبي كرة السمة.

والثايرونين ثالثي اليود) لدى العبي كرة السمة.

.1

الكشف عن الفروق في تأثير الجيد البدني والضغط النفسي بين (المباراة غير الميمة والمباراة الميمة) في

بعض االستجابات اليرمونية (البروالكتين ،والكورتيزول ،والثايرونين ثالثي اليود) لدى العبي كرة السمة.

.6

التعرف عمى السمات الشخصية السائدة لدى العبي كرة السمة.

استخدم الباحث المنيجين التجريبي وشبو التجريبي لمالئمتيما وطبيعة البحث الحالي وقد اجري البحث عمى عينة
تم اختيارىا بالطريقة العمدية تمثمت بالعبي نادي الموصل بكرة السمة لفئة المتقدمين لمموسم (.)0001-0002وقد

استخدم الباحث التصميم ال قبمي البعدي شبو التجريبي والتصميم القبمي البعدي لمجموعة واحدة وقد تطمب البحث
استخدام االدوات االتية:

 .8مقياس فرايبورج لمشخصية بعد ان تم تعديمو من قبل الباحث.
 .0مقياس الضغوط النفسية الذي تم بناؤه من قبل الباحث.
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 .3اختبار الجيد البدني اليوائي.

وبعد استخدام الوسائل االحصائية المناسبة لمعالجة البيانات اسفرت النتائج عما ياتي:
 .8يعاني العبو كرة السمة من ضغوط نفسية قبل المبارتين الميمة وغير الميمة.
 .0كمما زادت اىمية المباراة زادت درجة الضغوط النفسية.

 .3ترافق زيادة الضغوط النفسية زيادة في معدل استجابة ىرمونات الكورتيزول والبروالكتين والثايرونين ثالثي
اليود وتحديدا قبل المبارتين الميمة وغير الميمة.

 .2تميز العبو كرة السمة بسمتي االجتماعية والقابمية لالستثارة في ترتيبيما عمى بقية السمات الشخصية.
(الغريري)16 ،0006 ،
 -3اجراءات البحث:

 1- 3المنيج المستخدم:استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمالءمتو وطبيعة البحث.
2 -3مجتمع البحث :اشتمل مجتمع البحث اندية العراق بالكرة الطائرة المشارك في بطولة (اندية العراق لمدوري
الممتاز ،)0080،والمقامة في محافظة اربيل لمفترة من ( / 80 /01ولغاية  ،)0080 /88 /3موزعين عمى ()80
نادي رياضيا مشاركا والبالغ عددىن ( )820العبة ،وىم اندية (فتاة نينوى ،وقره قوش ،والقوش ،وبغداد ،وكرمميس،
واوىان ،واالرمني "ىومنتمن" ،واكاد ،وسنحاريب ،وبرايتي ،ورانية ،وسوالف).
 3-3عينة البحث:اشتممت عينة البحث عمى العبات اندية العراق بالكرة الطائرة المشاركات في بطولة (اندية العراق
لمدوري الممتاز ،)0080 ،اذ بمغ عددىن ( )801العبة موزعو عمى االندية الرياضية المشاركة المذكورة انفاً ،اذ

بمغت النسبة المئوية لمعينة المأخوذة من المجتمع ( ،)%16,120اذ تم اختيارىم بالطريقة العمدية من الالعبات
المسجالت في كشوف الالعبات الرسمية والمعتمدة في البطولة ،وكما مبين في الجدول رقم (. )8
الجدول رقم ( )1المعالم اإلحصائية لمتغيرات العمر والعمر التدريبي لدى أفراد عينة البحث
اسم النادي

عدد الالعبات

العمر التدريبي

العمر
س

+ع

س

+ع

.1

أكاد

10

21

7.89

8.2

3.73

.2

قره قوش

12

18

3.08

6.5

3.26

.3

سنحاريب

8

25

3.66

7.7

3.41

.4

برايتي

9

21

2.45

7.2

1.85

.5

رانية

9

19

3.08

4.22

2.16

.6

ىومنتمن"ارمن"

9

21

4.89

5.6

2.00

.7

بغداد

10

28

6.29

10.8

5.86

.8

اوىان

8

20

1.85

6.0

2.77

.9

كرمميس

10

18

1.96

3.7

2.66

سوالف

6

28

6.29

2.0

0.63

10
.
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11
.

12
.

القوش

9

17

1.26

1.8

0.78

فتاة نينوى

8

21

1.85

3.5

2.26

 4-3اداة البحث :استخدمت الباحثة مقياس الضغوط النفسية المعد من قبل (الغريري  )0006 ،كاداة لجمع البيانات.
 5-3المعامالت العممية لممقياس:
1-5-3صدق المقياس:

 2-1-5-3صدق المحكمين (الخبراء) :وىو احد انواع الصدق ،ويعني " مدى تمثيل االختبار لممحتوى المراد قياسو "
(العساف ،)22-23 ، 8221 ،قامت الباحثة بتعديل بعض فقرات المقياس ثم تم عرضيا عمى شكل استبيان وجو

الى عدد من السادة ذوي الخبرة واالختصاص في مجال العموم النفسية ،ومجال القياس والتقويم ،وتخصص لعبة
الكرة الطائرة ،اذ طمب منيم ابداء الرأي حول مدى صالحية مجاالت وفقرات المقياس لتقويميا ،والحكم عمى مدى
مالءمتيا لممجال الذي وضعت الجمو ،واجراء التعديالت المناسبة من خالل (حذف او اعادة صياغة او اضافة

بعض المجاالت) ،وبما يتالءم ومجتمع البحث ،اذ يشير (عويس) الى انو " يمكن ان نعد االختبار صادقا بعد عرضو
عمى عدد من المختصين والخب ارء في المجال الذي يقيسو االختبار ،فاذا اقر الخبراء ان ىذا االختبار يقيس السموك

الذي وضع لقياسو ،يمكن لمباحث االعتماد عمى حكم الخبراء " (عويس  ،)11 ، 8222 ،ويعد ىذا االجراء وسيمة
مناسبة لمتاكد من صدق المقياس ،والممحق ( )8يبين ذلك .وبعد تحميل استجابات ومالحظات السادة الخبراء تم
استخراج صدق الخبراء من خالل النسبة المئوية التفاق الخبراء حول صالحية فقرات المقياس ،اذ تم قبول الفقرات
التي اتفق عمييا ( )%21فاكثر من ا ارء الخبراء ،اذ ان "عمى الباحث ان يحصل عمى نسبة اتفاق لمخبراء في

صالحية الفقرات ،وامكانية اجراء التعديالت بنسبة التقل عن ( )%21فاكثر من تقديرات الخبراء في ىذا النوع من

الصدق" (بموم واخرون  ، )806 ، 8213 ،وبيذا االجراء حصمت فقرات مجاالت المقياس جميعيا عمى نسبة اتفاق
( )%800من اراء السادة الخبراء .

 اسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص
االسم
أ.د .ىاشم احمد سميمان
أ.د .ثيالم يونس عالوي
أ.د .ناظم شاكر الوتار
أ.د .خالد عبد المجيد
أ.د .زىير يحيى محمد
أ.م.د .كامل عبد الحميد
ا.م.د .اسامة حامد محمد
أ.م.د .ضرغام جاسم
ا.م.د ليث محمد داؤد
ا.م.د احمد حامد السويدي
ا.م.د مؤيد عبد الرزاق
أ .م .د نغم محمود محمد
م .نغم خالد

االختصاص
قياس وتقويم
قياس وتقويم
عمم النفس الرياضي
تعمم حركي  /طائرة
عمم النفس الرياضي
قياس وتقويم
قياس وتقويم
قياس وتقويم
طرائق تدريس  /طائرة
تعمم حركي  /طائرة
عمم النفس الرياضي
عمم النفس الرياضي
عمم النفس الرياضي
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الكمية
التربية الرياضية
التربية الرياضية
التربية الرياضية
التربية الرياضية
التربية الرياضية
التربية
التربية
التربية الرياضية
التربية الرياضية
التربية االرياضية
التربية الرياضية
التربية الرياضية
التربية الرياضية

الجامعة
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
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 2-5-3ثبات المقياس:

لغرض الحصول عمى ثبات المقياس استخدمت طريقة التجزئة النصفية ،باسموب الفقرات (الفردية والزوجية)،

ثم قسمت الى نصفين ،النصف االول يمثل الفقرات ذات التسمسالت الفردية ،والنصف الثاني يمثل الفقرات ذات
التسمسالت الزوجية ،بحيث اصبح لكل فرد درجتان (فردية وزوجية) ،وتم استخدام معامل االرتباط البسيط (بيرسون)
بين درجات نصفي المقياس ،فظيرت قيمة (ر) المحتسبة تساوي ( " )0.21ان االرتباط بين درجات كل من نصفي
االختبار يعتبر بمثابة االتساق الداخمي لنصف االختبار فقط وليس لالختبار ككل " (ابو حطب،)886 ،8223 ،
ولكي نحصل عمى تقدير غير متحيز لثبات االختبار بكاممو تم استخدام معادلة (سبيرمان -براون) ،اذ بمغت قيمة

معامل الثبات الكمي ( ،)0.12وىو دال احصائيا مما يدل عمى ثبات المقياس .

 6-3التجربة االستطالعية لممقياس:بعد اج ارء المعامالت العممية لممقياس ،والتاكد من صالحية فق ارت المقياس
ومالئمتيا لعينة البحث ،سبحت التجربة االستطالعية بشكل عشوائي ولم تدخل ضمن التجربة الرئيسة عمما ان عدد
التجربة االستطالعية (تقنين المقياس ) عددىا قواميا ( )80العبة منين( )2العبات من نادي فتاة نينوى الرياضي،
و( )2العبات من نادي القوش الرياضي ،و ( )2العبات من نادي قره قوش الرياضي ،تم تطبيق المقياس قبل موعد

البطولة لمفترة من ( ،)0080/ 80 / 6 -1وكان الغرض من اجراء التجربة االستطالعية ما ياتي :
 .8مدى وضوح الفقرات ودرجة استجابتيم ليا .0 .التأكد من مدى وضوح تعميمات المقياس.
 .3تشخيص المعوقات والسمبيات التي قد تصادف الباحثون .

 7-3اعداد تعميمات تصحيح المقياس :لحساب الدرجة التي يحصل عمييا المستجيب من خالل اجابتو عمى فقرات
المقياس فقد وضعت الدرجات المناسبة لكل الفقرات موزعة عمى بدائل المقياس الخمسة التي تم تحديدىا في ضوء

االطالع عمى الدراسات السابقة التي تناولت الضغوط النفسية .

الجدول رقم ( )2بدائل االجابة واوزان الفقرات
تواجيني بدرجة

بدائل

اإلجابة

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

وزن الفقرة

5

4

3

قميمة
2

قميمة جدا
1

(الغريري)12 ،0006 ،

1-7-3الكشف عن درجة انسجام االجابات :يتم التعرف عمى درجة انسجام االجابات من خالل تكرار مجموعة من
الفقرات وذلك لمتعرف عمى الثبات او التذبذب في االستجابات ومن اجل ذلك تم اختيار ( )1فقرات وبواقع فقرة لكل
مجال وقد كررت ىذه الفقرات مع تغي ير في صياغتيا دون المساس في المعنى والجدول االتي يبين الفقرات المكررة
وتسمسميا في المقياس.
الجدول رقم ( )3يبين الفقرات المكررة وتسمسميا في المقياس
ت

الفقرات الحقيقية

التسمسل في المقياس

التسمسل المكرر

1

اعاني من التعب الذىني قبل المنافسات

6

37

2

اشعر باني غير مييا بدنيا لمواجية الخصم

12

25

3

ابتعد عن الالعبين قدر االمكان

23

33

4

يضايقني اسموب االدارة السمطوي

34

41
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5

10

يمومني اصدقائي عمى اخطائي فيالمنافسات

44

طريقة ايجاد الدرجة تتم وفقا لما ياتي:

ايجاد الفرق المطمق بين الوزن الذي اعطتو الالعبة لمفقرة لممرة االولى والوزن الذي اعطاه ليا عندما وردت

مكررة ويستخرج ىذا الفرق لمفقرات الخمس ثم تجمع ىذه الفروق فتحصل كل العبة عمى درجة تمثل عدم االنسجام
في اجاباتو عمى المقياس.

يستخرج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع الالعبات فتقبل استمارة الالعبة الذي تكون درجة

االنسجام في اجاباتيا عمى الفقرات الخمس (بين الصفر والوسط الحسابي +انحراف معياري واحد) وتستبعد االستمارة
التي تزيد درجة عدم االنسجام فييا عن ذلك وقد استخدمت ىذه الطريقة في دراسات عديدة اجريت عمى البيئة العراقية

منيا دراسة(.الكناني ) 8222،ودراسة(الربيعي )0008 ،ويضيف الباحث انو في حدود البحث وتحديدا في التطبيق
النيائي لممقياس عمى عينة البحث وبعد التحميل اإلحصائي لالستمارات لم ترفض اية استمارة النيا وقعت ضمن

درجة االنسجام في االجابة.

 -2-7-3وصف المقياس وتصحيحو:يتكون مقياس الضغوط النفسية بصورتو النيائية من ( )26فقرة موزعة عمى

خمسة مجاالت ىي (الطاقة النفسية واالستعداد البدني ونمط الشخصية والضغوط االدارية والضغوط االجتماعية)
ويصحح المقياس من خالل خمسة بدائل وقد يتراوح الحد االعمى لمجموع الدرجات التي يحصل عمييا المفحوص

عمى المقياس ىي ()030درجة بينما الدرجة الدنيا ىي ( )26درجة .وقد اضيفت خمس فقرات ال تدخل في مجال
حساب درجة المقياس بل لمكشف عن درجة انسجام اجابات المفحوص عن المقياس(*) (الممحق .)3
الجدول رقم ( )4توزيع فقرات المقياس عمى مجاالتو
المجاالت
الطاقة النفسية
االستعداد البدني
نمط الشخصية
الضغوط االدارية
الضغوط االجتماعية

الفقرات
49 ،45،36 ،31 ،26 ،21 ،16 ،11 ،6 ،1
50 ،46 ،42 ،32 ،27 ،22 ،17 ،12 ،7 ،2
47 ،43 ،38 ،28 ،23 ،18 ،13 ،8 ،3
39 ،34 ،29 ،24 ،19 ،14 ،9 ،4
51 ،48 ،40 ،35 ،30 ،20 ،15 ،10 ،5

المجموع

المجموع
10
10
9
8
9
46

3ـ  8التطبيق النيائي لممقياس:تم تطبيق المقياس في المباراة االولى وتحديداً قبل اداء عممية االحماء في الممعب

بنصف ساعة وذلك لضبط تأثير او لضمان توحيد تاثير الموقف التنافسي لجميع الفرق (لضمان عدم تعرض الفرق
لخسارة او فوز او انسحاب او اصابة).إذ تم تطبيق مقياس الضغوط النفسية عمى عينة البحث البالغة ( )801العبة
المشاركة خالل بطولة اندية العراق بالكرة الطائرة المقامة في محافظة اربيل وعمى ممعب نادي اكاد عنكاوة الرياضي

لمفترة من ( ،)0080 / 80 / 02وتم شرح طريقة االجابة عن المقياس ،وذلك بوضع عالمة (

) امام كل فقرة

وتحت البديل الذي تراه مناسبا ،وتم التأكيد عمييم لإلجابة عن جميع فقرات المقياس بكل دقة وأمانة ،عمما أن اإلجابة

تكون عمى كراسة المقياس نفسيا ،ثم تم جمع استمارات المقياس ،وتم تصحيحيا ،وبيذا تكون درجة الالعبة عمى
المقياس ىي مجموع درجاتيا عمى فقرات المقياس جميعا.بعد انتياء البطولة قامت الباحثة التعرف عمى نتائج الفرق
(*) ارقام الفقرات التي ال تدخل ضمن حساب درجة المقياس ىي( )44،41،37،33،25من اجل المقياس بصورتو النيائية.
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دراست حتليليت للضغوط النفسيت.............

ومن ثم قامت الباحثة بتصنيف درجات الضغوط النفسية في ضوء اىداف البحث التي من ضمنيا الفرق الثالثة

االولى والثالثة االخيرة.
3ـ  9الوسائل االحصائية:استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية:

ـ الوسط الحسابي.ـ االنحراف المعياري.ـ االختبار التائي لمعينة واحدة.ـ تحميل التباين باتجاه واحد .ـ معامل االرتباط

البسيط .ـ معادلة (سبيرمان براون) ـ

 L . S . Dاختبار اقل فرق معنوي ـ النسبة المئوية

 1-4عرض ومناقشة النتائج:

الجدول رقم ()5الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) المحسوبة بين المتوسط الفرضي لممقياس واجابات إفراد
عينة البحث
المعالم اإلحصائية

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط الفرضي
(*)

قيمة (ت)
المحسوبة

النتيجة

143.222

6.075

138

3.376

معنوي*

المتغيرات
الضغوط النفسية

* معنوي عند نسبة خطأ  0.05وأمام درجة حرية ( )107قيمة (ت) الجدولية =1.98

من الجدول ( ) 1يتبين انو يوجد فروق ذات داللة معنوية في الضغوط النفسية لدى افراد العينة المتمثمة
باالندية والمتوسط الفرضي لممقياس وذلك الن قيم (ت) المحسوبة ىي اكبر من قيمتيا الجدولية ولمصالحة (افراد

العينة) وتستدل الباحثة بانو يوجد فروق ذات داللة معنوية.

الجدول رقم ()6اختبار تحميل التباين إليجاد الفروق بين اكاد وقره قوش وسنحاريب في الضغوط النفسية(المراكز الثالثة
االولى) في المنافسات النيائية

مصدر التباين

المتغيرات
الضغوط النفسية

بين المجاميع

داخل المجاميع
المجموع

درجات الحرية
D .f
2
27
29

مجموع المربعات
S.S.R
4558.95
4257,75
8816,7

متوسط مجموع
المربعات M.S.R
2279.475
157،694

قيمة (ف)
المحسوبة
14.455

النتيجة
معنوي*

* معنوي عند نسبة خطأ  0.05وامام درجة حرية ( )27، 2قيمة(ف) الجدولية = 3.3541

(*) المتوسط الفرضي لممقياس=

المقياس

اعمى قوة في المقياس  xعدد فقرات المقياس +ادنى قوى في المقياس  xعدد فقرات
2

يتبين من الجدول رقم ( ) 6بأنو يوجد فروق ذات داللة معنوية في الضغوط النفسية بين أكاد وقره قوش
وس نحاريب الن قيمة (ف) المحسوبة ىي اكبر من قيمتيا الجدولية وبغية التحقق لصالح من كانت ىذه الفروق
لجأت الباحثة إلى استخدام اختبار قيمة اقل فرق معنوي ( )L.S.Dوكما يأتي

الجدول رقم ()7داللة الفروق في األوساط الحسابية في الضغوط النفسية بين اكاد وقره قوش وسنحاريب باستخدام اختبار
()L.S.D

المعاليم اإلحصائية

اكاد

قره قوش

س=141

س=144.75
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سنحاريب

س= 150.5
قره قوش
س= 144.75

*9.5

*5.75

*3.75

-

1.126

* الفرق المعنوي

من الجدول رقم ( )2يتبين ما يأتي :
في الضغوط النفسية وذلك الن قيمة الفرق بين

.8

إن الفرق معنوي بين الع بات سنحاريب والعبات اكاد

.0

إن الفرق معنوي بين العبات سنحاريب والعبات قره قوش في الضغوط النفسية وذلك الن قيمة الفرق بين

.3

إن الفرق معنوي بين العبات قره قوش والعبات اكاد في الضغوط النفسية وذلك الن قيمة الفرق بين

الوسطين الحسابيين تساوي ()2.1وىذه القيمة اكبر من قيمة ( )L.S.Dولمصمحة العبات سنحاريب .

الوسطين الحسابيين تساوي ()1.21وىذه القيمة اكبر من قيمة ( )L.S.Dولمصمحة العبات سنحاريب.

الوسطين الحسابيين تساوي ()3.21وىذه القيمة اكبر من قيمة ( )L.S.Dولمصمحة العبات العبات قره قوش .وتعزو

الباحثة ىذه النتائج تفوق الفروق لصالح نادي سنحاريب عمى ناديي اكاد ونادي قره قوش من خالل نتائج الجداول (،1

 ) 2 ،6تبين لمباحثة انو كمما زادت أىمية المباراة زادت الضغوط النفسية التي يعاني منيا الالعبات وفي ىذا الصدد

يشير) (Weinberg& Gouldالى ان اىمية الحدث الذي ان يمر بو الفرد الرياضي يعد من المصادر التي تعمل
عمى زيادة استشارة الضغوط النفسية (Weinberg & Gould, 1999 p.78) .وتتفق نتائج ىذه الدراسة الحالية مع

نتائج دراسة (السيد  ) 0008 ،اذ توصل الى ان العبي كرة السمة في الدوري الممتاز يعانون ضغوطا نفسية مختمفة.
(السيد ،0008 ،ص)02
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة تقارب المستوى بين الفريقين (اكاد ،وقره قوش) وكذلك بين (قره قوش وسنحاريب) لعب
دو ار كبي ار في جعل ىذه المباراة ميمة بالنسبة لالعبات .ان نتيجة المباراة ليا اىمية كبيرة لدى الالعبات النيا سوف

تضع الفري ق عمى الطريق الصحيح في تحقيق االىداف المرسومة وبث روح التنافس والثقة بالنفس لمفوز بالمباريات

االخرى.وتباين المستوى بين نادي اكاد وقره قوش اذ يعد االخير من الفرق التي تنافس عمى المراكز االولى لبطولة
الدوري فضال عن انو لم يتعرض إلى اية خسارة في ىذه المرحمة بالتحديد .الى ان المجال الرياضي بو العديد من
المثيرات الضاغطة التي تصادفيا الالعبة نظ ار لتنوع المطالب التي ينبغي عمييا الوفاء مثل االنجاز العالي واكتساب

الميارات الحركية والقدرات الخططية واالستعداد البدني والنفسي لممنافسة الرياضية والتحكم االنفعالي وادراك وتذكر
المسؤوليات الممقاة عمى عاتقيا والتفاعل الجيد مع االخرين وما يرتبط بذلك كمو من الخوف من الفشل او اليزيمة
والخوف من االصابة والقمق والتوتر واالستثارة التي ترتبط بالمنافسة الرياضية وغير ذلك من العوامل التي تسيم في

رفع مستوى الضغوط لدى الالعبة مما يجعل ليذه الضغوط اثا ار سمبية تتمثل بصورة رئيسة في ظاىرة االنياك النفسي
والتي تؤثر بشكل فعال في ظيور بعض الظواىر السمبية لدى الالعبة من حاالت الالمباالة ونقص الدافعية وبالتالي

الستطيع الالعبة ان تقيم نفسيا في ضوء قدراتيا وامكانياتيا ،االمر الذي ينعكس سمبا عمى مستوى انجازىا ،وىذه

النتيجة تتفق مع ما ذكره ( محمود عنان،)8222،و( ابراىيم ربيع ،)0000 ،و (احمد قطب )0001 ،حيث اشارو الى
"ان الضغوط النفسية تعمل عمى نقص الدافعية وانو كمما انخفضت الضغوط النفسية كمما زادت الدافعية لدى الالعبين"

 .ويؤكد ذلك ( اسامة راتب )8222 ،نقال عن "مارتنز" ( " )Martensان سمة القمق المنافسة الرياضية تعني الميل
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الدراك المواقف التنافسية كتيديد واالستجابة ليذه المواقف بمشاعر الخوف والتوتر ،فالرياضيون الذين يتسمون بسمة
قمق المنافسة يدركون عدد اكبر من التيديدات ويشعرون بقمق عالي المستوى في المواقف عند مقارنتيا بالرياضيين
االخرين" كما تعزو الباحثة تمك النتيجة الى ان الضغوط النفسية تؤدي الى زيادة حدة القمق والتوتر لدى الالعبة
وتجعميا غير قادرة عمى توقع االحداث بحيث تدركيا ادراكا ايجابيا ،فمن الطبيعي كمما زاد التوقع الالعبة تجاه أي

حدث مستقبمي كمما انخفضت حدة القمق لديو ومن ثم ينعكس ذلك بصورة ايجابية عمى مستوى ادائيا وعمى ماتتوقع
الالعبة لنفسيا مستقبال ،و تتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من (بينجامن وديفيد ،Benjamen&David

 )82 ،1997و (غادة عبد الحميد ) 31 ، 0000،التي اشارت الى "ان الضغوط النفسية ليا تاثير سمبي عمى مستوى
القمق لدى الرياضيين"
الجدول رقم ( ) 8اختبار تحميل التباين إليجاد الفروق لمثالثو االفرق االخيرة في الترتيب العام وىم الفتاة وسوالف والقوش
في الضغوط النفسية
المتغيرات
الضغوط
النفسية

مصدر التباين
بين المجاميع

داخل المجاميع
المجموع

درجات الحرية
D .f
2
24
26

مجموع
المربعاتS.S.R
3174.5
19785.5
22960

مجموع قيمة (ف)
متوسط
المحسوبة
المربعات M.S.R
1587.2
824.3

1.925

النتيجة
غير
معنوي

* غيرمعنوي عند نسبة خطأ( )0.05وامام درجة حرية ( )2،24قيمة(ف) الجدولية =()3.3041

يتبين من الجدول رقم ( )1بأنو يوجد فروق ذات داللة معنوية في الضغوط النفسية بين نادي الفتاة وسوالف

والقوش الن قيمة (ف) المحسوبة ىي اصغر من قيمتيا الجدولية.ان نتيجة ىذه المباراة غير مؤثرة عمى ترتيب فريق

نادي( الفتاة وسوالف والقوش) في بطولة الدوري وذلك الن الفريق قد تعرض إلى ثالث خسارات لمفتاة وسوالف وفوز
واحد لفريق القوش يعود السبب الى ذلك إلى ان الفرق الثالثة االخيرة قمة المشاركات المحمية .ترى الباحثة ىذه
النتيجة عمى أنيا مؤشر سمبي تظير بأن عموم الالعبات يعانون من ضعف في اإلعداد النفسي وىذا بدوره يعطي

داللة عمى غياب البرامج النفسية من المناىج التدريبية المعدة من قبل الكوادر المشرفة عمى العممية التدريبية ليذه
المعبة وىذا يعني إن اغمب الالعبات ال يمرون بحالة الطاقة النفسية المثمى إذ يؤكد كل من (باىي وجاد ) إلى "أن

الطاقة البشرية النفسية أو البدنية ينبغي توجيييا إلى جانب التحكم فييا ،فأنت تدرب الرياضيين عمى تجنب إىدار
الطاقة البدنية في أفعال غير ضرورية وتقوم بتوجيو تمك الطاقة"(.باىي وجاد ،)02، 0002،ويضيف (الغر يري ) قد
تتعمق مصاد ار لطاقة النفسية السمبية بالسمات الشخصية التي ال تتوفرعند الالعب أو ال تتناسب مع السمات
الشخصية التي تفرضيا طبيعة المعبة الممارسة(.الغر يري)81، 0006 ،

وترى الباحثة ان الضغوط التي يعانييا الرياضي تعود إلى أسباب عديدة قد تكون (بدنية) تمثل الفشل في

االستعداد البدني الجيد الذي يؤىل الالعب لمواجية المتطمبات البدنية لمعبة التي يمارسيا ،اوقد تكون (نفسية) تتمثل
بمصادر الطاقة النفسية السمبية التي يش عر بيا الالعب قبل الدخول في المنافسات الرياضية ،اوقد تكون متعمقة
(بالسمات الشخصية) التي ال تتوفر عند الالعب أو التتناسب مع السمات الشخصية التي تفرضيا طبيعة المعبة

الممارسة ،وقد تكون ضغوطاً في المجال االداري الذي يتمثل في فشل االدارة في تييئة المناخ االداري المالئم الدارة
شؤون الالعبين واخي اًر قد التتوفر الرعاية االجتماعية سواء من العائمة أو الكادر التدريبي أو االداري في احتضان

الالعبات بحيث ليشعرن بنوع من الدعم االجتماعي في التدريب أو في المنافسات الرياضية.
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ان السيطرة عمى المواقف لم ترتق إلى مستوى المعنوية أيضا وترى الباحثة ىذه النتيجة قد تكون منطقية

وذلك الن المنافسات الرياضية في طبيعة الحال ال يمكن التنبؤ بمواقفيا إذ تؤثر عمييا عدة عوامل دخيمة من شانيا
إن تؤثر عمى أداء الالعبات منيا (تغير مواقف المعب ،وعدم تحقيق التكامل واالتزان بين اإلعداد البدني والمياري

والنفسي ،والظروف المحيطة بالفرد كالمشاكل العائمية ،وضعف الدعم االجتماعي والمادي والمعنوي ،والجميور ،سوء
التحكيم).
الجدول رقم ( )9اختبار ( )tالفروق بين الفرق الثالثة االولى و الفرق الثالثة االخيرة
المعالم اإلحصائية
المتغيرات
الضغوط النفسية

الفرق الثالثة األخيرة

الفرق الثالثة األولى
س

ع

س

ع

97,785

8,152

119,652

9,874

قيمة ()T
المحسوبة
3,854

*معنوي عند نسبة الخطأ  0,01ودرجة حرية وأمام ( )22وقيمة ت الجدولية (.)0.08
يتبين من الجدول رقم ( )2أنو توجد فروق ذات داللة معنوية في الضغوط النفسية بين الفرق الثالثة األولى

والفرق الثالثة االخيرة ولصالح الفرق الثالثة االولى حيث ان كان المتوسط الحسابي اقل يعني انو الضغوط النفسية
قميمة وىي حالة ايجابية .وتعزو الباحثة ذلك الى ان الفرق الثالثة األولى يتميزن بقدر كبير من الخبرة من خالل

المشاركات والمنافسات المتواصمة باالضافة الى المناىج التدريبية العدة من قبل الكوادر المشرفة عمى تمك الفرق اذ
تعتمد عمى االسموب العممي واالنتظام في التدريب وبقاء الالعبة في نادي معين يؤدي الى تكوين صداقات بو ،وىذا
يؤدي الى التخمص من القمق واالكتئاب ومن ثم يؤدي الى خفض الضغوط النفسية لدييم .حيث اشار كل من(

محمود عنان (،)8222،ابراىيم ربيع ،)0000 ،و (احمد قطب )0001 ،حيث اشارو الى "ان الضغوط النفسية
تعمل عمى نقص الدافعية وانو كمما انخفضت الضغوط النفسية كمما زادت الدافعية لدى الالعبين" .واذ يؤكد كل من

(باىي وجاد ) إلى "أن الطاقة البشرية النفسية أو البدنية ينبغي توجيييا إلى جانب التحكم فييا ،فأنت تدرب
الرياضيين عمى تجنب إىدار الطاقة البدنية في أفعال غير ضرورية وتقوم بتوجيو تمك الطاقة" .

(باىي وجاد )02، 0002،

 1-5االستنتاجات:
 .8نسبة لمفرق الثال ثة االولى تفوق نادي سنحاريب عمى نادي قره قوش واكاد بدرجة الضغوط النفسية في حين
تفوق نادي قره قوش عمى نادي سنحاريب فقط في درجة الضغوط النفسية.
 .0اما بالنسبة لمفرق الثالثة االخيرة تتقارب درجات الضغوط النفسية لدى الفرق الثالثة االخيرة وىذا ما ادى الى
عدم وجود فروق الى مستوى المعنوية في درجة الضغوط النفسية.
 .3تميزت الفرق الثالثة االخيرة عمى الفرق الثالثة االولى في درجة الضغوط النفسية وىذا ماانعكس عمى
معنوية النتائج بينيما.
 1ـ  2التوصيات
 .2اعتماد مقياس الضغوط النفسية في تقدير حجم الضغوط النفسية الواقعة عمى كاىل الالعبات.
 .1االىتمام بالمشكالت المسببة لمضغوط النفسية عمى الحد من اسباب تمك المشكالت.
 .6اجراء اختبارات دورية لتقييم مستوى الضغوط النفسية طوال فترتي االعداد او المنافسات.
المصادر العربية واالجنبية:
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 ابراىيم ريبع شحاتة ( : )0000الضغوط النفسية وعالقتيا ببعض الجوانب الدافعية واالنفعالية لدى
ناشئي كرة القدم بمحافظة المينا،مجمة عموم الرياضة ،المجمد الثالث عشر كمية التربية
الرياضية،جامعة المينا.

 ابراىيم عبد ربة خميفة ( : )0000التطبيقات الحديثة في عمم النفس الرياضي ،القاىرة ،االصدار
الثاني.
 احمد محمد قطب ( :)0001الضغوط النفسية وعالقتيا ببعض الجوانب الدافعية واالنفعالية لدى
العبي المنتخبات بمحافظة المينا،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة المينا.

 اسامة راتب ( :)8222قمق المنافسة(ضغوط الحياة ـ احتراق الرياضي) ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 اسامة راتب ( :)0000عمم نفس الرياضة المفاىيم – التطبيقات ،ط ،3دار الفكر العربي ،القاىرة.

 باىي ،مصطفى حسين ( : )8222المعامالت العممية بين النظرية والتطبيق ،مركز الكتاب لمنشر،
القاىرة .
 باىي ،مصطفى حسين ( : )0002مقياس االنياك لمرياضيين ،مجمة عموم الرياضة  ،العدد الثاني،
كمية التربية الرياضية ،جامعة المينا.

 باىي ،مصطفى حسين وجاد  ،سمير عبد القادر ( : )0002المدخل الى االتجاىات الحديثة في
عمم النفس الرياضي  ،الدار العالمية لمنشر والتوزيع  ،القاىرة ،مصر .

 بموم ،بنيامين واخرون ( : )8213تقييم تعميم الطالب التجميعي والتكويني  ،ترجمة محمد امين
المفتي واخرون  ،دار ماكرو ىيل  ،القاىرة .
.80 

حسانين ،محمد صبحي ( :)8221التقويم والقياس في التربية الرياضية ،الجزء

االول ،ط ،3دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،عمان.
 الربيعي ،فاضل جبار جودة ( : )0008الضغوط النفسية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لطمبة
الدراسات العميا في جامعة بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورة كمية التربية /ابن الييثم  ،جامعة

بغداد.

 السيد ،عادل حسني ( :)0008بناء مقياس لمتعرف عمى الضغوط النفسية لالعبي كرة السمة ،مجمة
اسيوط لعموم وفنون التربية الرياضية ،تصدر عن كمية التربية الرياضية لمبنين ،جامعة اسيوط،
العدد  ،0الجزء الثاني.

 العساف  ،صالح بن حمد ( : )8221المدخل الى البحث في العموم السموكية ،ط ،8مطبعة شركة
العبيكان لمطباعة والنشر الرياضي ،السعودية.

 عالوي ،محمد حسن (8221أ) :مدخل في عمم النفس الرياضي،ط ،8مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة.
 عالوي ،محمد حسن (8221ب) :سيكولوجية االحتراق لالعب والمدرب الرياضي ،مركز الكتاب
لمنشر ،القاىرة ،مصر.

 عالوي ،محمد حسن ( 8221ج) :موسوعة االختبارات النفسية لمرياضيين،ط ،8مركز الكتاب
لمنشر ،القاىرة.
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 عالوي ،محمد حسن (8221د) :سيكولوجية الجماعات الرياضية،ط ،8مركز الكتاب لمنشر،
القاىرة.
 عالوي ،محمد حسن وراتب ،اسامة كامل ( :)8222البحث العممي في التربية الرياضية وعمم
النفس الرياضي ،ط ،0دار الفكر العربي ،القاىرة.

 عالوي ،محمد حسن ورضوان ،محمد نصر الدين ( : )0001القياس في التربية الرياضية وعمم
النفس الرياضي ،دار الفكر العربي لمطباعة والنشر ،القاىرة.

 عويس ،خير الدين عمي احمد ( : ) 8222دليل البحث العممي ،دار الفكر العربي لمطباعة والنشر،
القاىرة .

 غادة محمد عبد الحميد ( :)0000دراسة مقارنة السباب واعرض الضغوط لدى مدربي العاب
القوى في ضوء العمر التدريبي لممدربين ،نظريات وتطبيقات ،الخامس واالربعون ،كمية التربية
الرياضية لمبنين ،بابي قير ،جامعة االسكندرية.
 الغريري ،مؤيد عبد الرزاق (" :)0001تأثير الضغط النفسي والجيد البدني في بعض االستجابات
اليرمونية وفقا لمسمات الشخصية السائدة لدى العبي كرة السمة " اطروحة دكتوراه غير منشورة،
كمية التربية الرياضية ،جامعة الموصل.

 الكناني ،ابراىيم عبد الحسن ( ) 8222بناء مقياس لدافع االنجاز الدراسي لدى طمبة المدارس
االعدادية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة بغداد .

 محمد جسام عرب ،حسين عمي كاظم ( :)0002عمم النفس الرياضي  ،دار الضياء لمطباعة
والتصميم ،ط ،8النجف االشرف.
 Benjamin james& David Collins )1997(:Self presentational sours of
competitive stress during performance, journal of sport exercise
psychology,vo1 82, Mar.
 Kelloway, K. E. and Barlang, J (1992): Job characteristic roles stress and
mental health, Journal of Occupational Psychology,64, 291-309.
 Jone, J., Graham and Hardy, Lew (1990): Stress and performance in sport,
Wiley Publishers, London.
 Weinberg, Robert S. and Gould Danical (1999): Foundations of Sport and
Exercise Psychology, 2nd ed., Human Kinetics.
 www.amazon. com, (2004): Stress, Anxiety and arousal
جامعة انموصم
كهية انتربية انرياضية
انذراسات انعهيا

الممحق ()1

نموذج استبيان آراء السادة الخبراء حول صدق مقياس الضغوط النفسية لالعبات الكرة الطائرة
م /صدق المقياس

األستاذ الفاضل ………………………………………………………المحترم
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تقوم الباحثة بإجراء البحث الموسوم " دراسة تحميمية في الضغوط النفسية لدى العبات اندية العراق بالكرة الطائرة"

نظ ار لشمولية الدراسة عمى قياس الضغوط النفسية لذا سوف تستخدم الباحثة مقياس الضغوط النفسية والمعد من قبل
(الغريري ) 2006 ،والذي يتضمن خمسة ابعاد (:االستعداد البدني ،الطاقة النفسية ،نمط الشخصية ،الضغوط االدارية،
الضغوط االجتماعية )

وتعرف الضغوط النفسية في المجال الرياضي " :انيا حالة انفعالية مؤلمة او بغيظة يحاول الالعب تجنبيا وتؤثر

عمى االدء بصورة سمبية عن طريق التوتر العضمي الزائد عن الحد كما انيا تعمل عمى تضيق بؤرة انتباه الالعب وتؤثر

بصورة سمبية عمى تركز انتباىو"(عالوي)402 ،1998،

شاكرين تعاونكم معنا خدمة لمبحث

العممي

االسم الثالثي :
المقب العممي :

الباحثة

االختصاص:

مدرس مساعد

التاريخ:

انتظار فاروق

التوقيع:
(( -1مجال انطاقة اننفسية))
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ت

الفقرة

1

اخشى من عدم التوفيق بالمباراة

2

اعاني من التعب الذىني قبل المنافسات

3

احس بجفاف الفم قبل المنافسة

4

انا من النوع الذي يستسمم بسيولة

5

ينتابني شعور بترك الرياضة

6

يزداد التوتر النفسي كمما اقترب موعد البطولة

7

افكر في عواقب خسارة المباراة

8

ينتابني التوتر من اىمية المنافسة

9

اعاني من االكتئاب قبل المنافسات

10

تستثيرني اصوات الجميور

11

يضايقني التعارض بين افكاري وافكار مدربي

12

اصاب باالحباط في ممعب الخصم

13

اشعر بصعوبة الفوز في ظروف لعب متغيرة

14

اشعر بتسارع ضربات قمبي قبل المنافسات

15

احس برغبة البكاء كمما كثرت اخطائي

16

اشعر بالخمول والنعاس فور دخولي الممعب

17

اشعر بان معنوياتي منخفضة

18

اشعر بالحزن كمما كثرت اخطائي

19

اشعر بانني غير مبالي الدائي

20

اشعر بالخوف من الفشل

21

اجد صعوبة في الشعور باالسترخاء

تصمح

ال تصمح

تصمح بعد التعديل

(( -2مجال االستعذاد اننفسي))
تصمح

ت

الفقرة

1

االصابة البدنية البسيطة تعيق ادائي

2

اعاني من الم في مؤخرة الراس

3

افقد القدرة عمى التركيز في تحميل حركات الخصم

4

اجد من الصعوبة اتقان الميارات الحركية المعقدة

5

يصعب عمي التحكم بجسمي عند اداء الحركات الصعبة

6

اعاني من اضطرابات بالوزن قبل المنافسات

7

اشعر بان جسمي مشدود قبل المباراة
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تصمح بعد التعديل
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8

الجا الى المنشاطات لزيادة مستوى ادائي

9

اشعر بانني غير مييا بدنيا لمواجية الخصم

10

اصاب بالتعب واالنياك في بداية الباراة

11

اصاب باالمراض قبل المنافسات

12

افقد االحساس بالحركة المثالية في ممعب الخصم

13

اشعر بصعوبة النوم ليمة المباراة

14

يقمقني قمة التجييزات ووسائل األمان في التدريب

15

تسوء حالتي النفسية جراء التدريب غير المنتظم .

16

يصعب عمي استعادة نشاطي بعد منافسة قوية

17

اشعر بالممل من طول فترة المنافسات

(( -3مجال نمظ انشخصية))
ت

الفقرة

1

اتضايق من جسمي بصورتو الحالية

2

اؤمن بالحظ في تحقيق االنجازات الرياضية

3

اشعر بانني شخص عصبي

4

اشعر بصعوبة التكيف مع ظروف المنافسات

5

اجد صعوبة في تحمل مسؤولية قيادة الفريق

6

اكون عدوانيا كمما اقترب موعد المنافسة

7

افقد اليدوء في االوقات الحرجة من المباراة

8

يزداد قمقي بمجرد الدخول في اجواء المنافسات

9

اشعر بنقص الدافع لالنجازات الرياضية

10

اخسر المباريات التي تتسم بتقارب المستوى

11

ابتعد عن الالعبين قدر االمكان

12

اجد صعوبة في التفاعل مع الرياضيين االخرين

13

انتقد نفسي كمما انخفض أدائي .

13

اشعر بضعف الشخصية بوجود الالعبين االساسيين

14

افتقد الى االصرار عمى المعب

15

تنقصني الثقة بالنفس وروح التنافس

16

تنقصني الثقة بالنفس وروح التنافس

تصمح
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تصمح بعد التعديل
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(( -4مجال انضغوط االدارية))
ت

الفقرة

1

يزعجني اىتمام ادارة النادي ببعض الالعبين

2

اشعر ان االدارة تيتم بالنتائج فقط

3

اشعر بصعوبة التعامل مع بعض ق اررات االتحاد المركزي

4

اغضب عند تحيز الحكم

5

يضايقني تدخل بعض االداريين في شؤون المدرب

6

اعاني من تعامل مسؤول الفريق معي

7

يضايقني سوء توزيع مبالغ العقود بين الالعبين

8

اشعر بالخوف من بعض قوانين ادارة المنافسات

9

يضايقني اسموب االدارة السمطوي

10

اشعر بضعف الييكل االداري

11

اشعر بانني مجبر عمى االنتماء الى ىذا النادي

12

تيددني ادارة النادي باستبعادي من الفريق

13

احس ان رئيس النادي غير مقتنع بقدراتي

14

تؤثر خالفات االدارة سمبا في مسيرة الفريق

15

اشعر ان ق اررات االدارة تتسم بالغموض وصعوبة التطبيق

16

ضعف التحكيم يجعمني اتوقع الخسارة

ال تصمح

تصمح

تصمح بعد التعديل

(( -5مجال انضغوط االجتماعية))
تصمح

ت

الفقرة

1

اشعر بضعف اىتمام مدربي بحالتي النفسية

2

تزعجني نظرة المجتمع الى الرياضة التي امارسيا

3

أعاني من ضعف اىتمام عائمتي لما احققو من انجازات رياضية

4

اشعر بضعف االثابة اثناء التدريب

5

اتعرض الى السخرية من بعض الالعبين

6

يمومني اصدقائي عمى اخطائي في المنافسات

7

ثقتي باالخرين ضعيفة

8

افتقد التشجيع المادي والمعنوي

9

ادائي ينخفض بحضور الشخصيات اليامة

10

لدي شعور باالنعزال عن االخرين

11

عالقتي مع معظم الالعبين سيئة
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تصمح
التعديل

بعد
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12

تؤثر مشكالتي العائمية سمبا في ادائي

13

تضايقني ادارة النادي في اىتماميا بالعاب اخرى

14

ينتقد اقاربي مقدرتي بالمعب

15

اجد صعوبة في التعامل مع من يرشدني لحل مشاكمي

جامعة الموصل

الممحق رقم ()2مقياس الضغوط النفسية لالعبات الكرة الطائرة بعد األخذ بارآء السادة الخبراء

كمية التربية الرياضية
الدراسات العميا

م /استمارة استبيان

عزيزتي الالعبة المحترمة.............................................

تقوم الباحثة باجراء دراسة حول موضوع الضغوط النفسية التي تواجو الالعبات قبل الدخول في المنافسات الرياضية وبغية
تحقيق اىداف البحث وجب بناء مقياس لمضغوط النفسية مصمم ليذا الغرض .نرفق لك طيا المقياس راجين االجابة عمى

فقراتو بكل دقة وامانة وصراحة وذلك بوضع عالمة ( )أمام كل فقرة وتحت البديل الذي ترينو مناسبا لكي عمما بان النتائج
الغراض البحث العممي فقط

شاكرين تعاونك معنا
اسم الالعبة الثالثي:
المعبة الممارسة:

الباحثة

العمر الزمني:

العمر التدريب:

مدرس مساعد

التحصيل الدراسي:

انتظار فاروق

ت

الفقرة

1

اعاني من التعب الذىني قبل المنافسات

2

االصابة البدنية البسيطة تعيق ادائي

3

افقد القدرة عمى التركيز في تحميل حركات الخصم

4

اتضايق من جسمي بصورتو الحالية

5

ضعف التحكيم يجعمني اتوقع الخسارة

6

يزعجني اىتمام ادارة النادي ببعض الالعبيين

7

أشعر بضعف اإلثابة أثناء التدريب .

8

اعاني من اضطرابات الوزن قبل المنافسات

9

اومن بالحظ في تحقيق االنجازات الرياضية

تواجيني بدرجة

كبيرة
جدا
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متوسطة

قميمة

قميمة
جدا
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10

ينتقد أقاربي مقدرتي بالمعب

11

اشعر ان االدارة تيتم بالنتائج فقط

12

اشعر بضعف اىتمام مدربي بحالتي النفسية

13

افتقد االصرار عمى المعب

14

تستثيرني اصوات الجميور

15

الجا الى المنشطات لزيادة مستوى ادائي

16

اشعر بانني شخص عصبي

17

يضايقني تدخل بعض االداريين في شؤون المدرب

18

تزعجني نظرة المجتمع الى الرياضة التي امارسيا

19

ينتابني شعور بترك الرياضة

20

اصاب باالحباط في ممعب الخصم

21

اشعر بانني غير مييا بدنيا لمواجية الخصم

22

اجد صعوبة في تحمل مسؤولية قيادة الفريق

23

اعاني من تعامل مسؤول الفريق

24

اعاني من ضعف اىتمام عائمتي لما احققو من انجازات رياضية

25

اشعر بتسارع ضربات قمبي قبل المنافسات

26

احس بجفاف الفم قبل المنافسة

27

اصاب بالتعب واالنياك في بداية المباراة

28

اكون عدوانيا كمما اقترب موعد المنافسة

29

اشعر بالخوف من بعض قوانين ادارة المنافسات

30

اتعرض الى السخرية من بعض الالعبين

31

اشعر بالحزن كمما كثرت اخطائي

32

يصعب عمي التحكم بجسمي عند اداء الحركات الصعبة

33

اشعر بصعوبة النوم ليمة المباراة

34

اشعر بنقص الدافع لالنجازات الرياضية

35

يضايقني اسموب االدارة السمطوي

36

افتقد التشجيع المادي والمعنوي

37

اشعر بالخمول النعاس فور دخولي الممعب

38

يقمقني قمة توفر التجييزات ووسائل االمان في التدريب

39

ينتابني التوتر من اىمية المنافسة

40

ابتعد عن الالعبين قدر االمكان

41

اشعر بانني مجبر عمى االنتماء الى ىذا النادي
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42

ادائي ينخفض بحضور الشخصيات اليامة

43

ثقتي باآلخرين ضعيفة

44

يموموني أصدقائي عمى أخطائي في المنافسات

45

اجد صعوبة في الشعور باالسترخاء

46

تسوء حالتي النفسية جراء التدريب غير المنتظم

47

اجد صعوبة في التفاعل مع الرياضيين االخرين

48

تيددني ادارة النادي باستبعادي من الفريق

49

احس بان رئيس النادي غير مقتنع بقدراتي

50

تؤثر مشكالتي العائمية سمبا في ادائي

51

اشعر بالخوف من الفشل

52

يصعب عمي استعادة نشاطي بعد المباراة

53

انتقد نفسي كمما انخفض أدائي

54

اعاني من االكتئاب قبل المنافسات

55

أفكر في عواقب خسارة المباراة

56

اشعر ان ق اررات االدارة تتسم بالغموض وصعوبة التطبيق

57

اشعر بانني غير مبالي الدائي

58

اشعر بالممل من طول فترة المنافسات
جامعة الموصل

الممحق رقم()3مقياس الضغوط النفسية لالعبات بصورتو النيائية

كمية التربية الرياضية

عزيزتي الالعبة المحترمة...............................................
بين يديك مجموعة من الفقرات تمثل شعورك قبل الدخول في المنافسات الرياضية لذا يرجى قراءة كل فقرة بتمعن

ثم وضع عالمة ( )أمام كل فقرة وتحت البديل الذي ترينو مناسبا لك عمما بان النتائج الغراض البحث العممي فقط
شاكرين تعاونك معنا

اسم الالعبة الثالثي:
المعبة الممارسة:

الباحثة

العمر الزمني:

مدرس مساعد

العمر التدريب:

التحصيل الدراسي:

ت

انتظار فاروق

تواجيني بدرجة

الفقرة
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كبيرة
جدا
1

افكر في عواقب خسارة المباراة

2

االصابة البدنية البسيطة تعيق ادائي

3

اتضايق من جسمي بصورتو الحالية

4

يزعجني اىتمام ادارة النادي ببعض الالعبين

5

اشعر بضعف اىتمام مدربي لحالتي النفسية

6

اعاني من التعب الذىني قبل المنافسات

7

اعاني من اضطرابات بالوزن قبل المنافسات

8

اومن بالحظ في تحقيق االنجازات الرياضية

9

اشعر ان االدارة تيتم بالنتائج فقط

10

يمومني اصدقائي عمى اخطائي في المنافسات

11

تستثيرني اصوات الجميور

12

اشعر بانني غير مييا بدنيا لمواجية الخصم

13

اشعر بانني شخص عصبي

14

يضايقني تدخل بعض االداريين في شؤون المدرب

15

اشعر بضعف االثابة اثناء التدريب

16

اصاب باالحباط في ممعب الخصم

17

الجأ الى المنشطات لزيادة مستوى ادائي

18

اجد صعوبة في تحمل مسؤولية قيادة الفريق

19

العاني من تعامل مسؤول الفريق

20

أعاني من ضعف اىتمام عائمتي لما أحققو من انجازات رياضية

21

اشعر بتسارع ضربات قمبي قبل المنافسات

22

اصاب بالتعب واالنياك في بداية المباراة

23

ابتعد عن الالعبين قدر االمكان

24

تيددني ادارة النادي باستبعادي من الفريق

25

اشعر بانني استنزف طاقتي البدنية بسرعة

26

اشعر بالحزن كمما كثرت اخطائي

27

اشعر بصعوبة النوم ليمة المباراة

28

اكون عدوانيا كمما اقترب موعد المنافسة
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جدا

دراست حتليليت للضغوط النفسيت.............
29

اشعر بانني مجبر عمى االنتماء ليذا النادي

30

تزعجني نظرة المجتمع الى الرياضة التي امارسيا

31

اشعر بالخمول والنعاس فور دخولي الممعب

32

تقمقني قمة التجييزات ووسائل االمان في التدريب

33

اجد صعوبة في التعامل مع الالعبين

34

يضايقني اسموب االدارة السموطي

35

اتعرض الى السخرية من بعض الالعبين

36

اجد صعوبة في الشعور باالسترخاء

37

اشعر بشرود الذىن قبل المباريات

38

انتقد نفسي كمما انخفض ادائي

39

اشعر بالخوف من بعض قوانين ادارة المنافسات

40

افتقد التشجيع المادي والمعنوي

41

يزعجني الكادر االداري في تفرده باتخاذ الق اررات

42

تسوء حالتي النفسية جراء التدريب غير المنتظم

43

اشعر بنقص الدافع لالنجازات الرياضية

44

ينتقدني االخرون عندما اخطئ في المباريات

45

اشعر بالخوف من الفشل

46

يصعب عمي استعادة نشاطي بعد المباراة

47

اجد صعوبة في التفاعل مع الرياضيين االخرين

48

تؤثر مشكالتي العائمية سمبا في ادائي

49

اشعر بانني غير مبالي الدائي

50

اشعر بالممل من طول فترة المنافسات

51

ادائي ينخفض بحضور الشخصيات اليامة

67

