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ملخص البحث :
  ة إلى:تهدف هذه الدراس

تصمیم برنامج باستخدام الحاسوب لقیاس الضغوط النفسیة لدى العبي كرة السلة  .١

. التعــرف علــى الفــروق بــین المتوســط النظــري وٕاجابــات أفــراد عینــة البحــث فــي كــل محــور مــن ٢

محاور مقیاس الضغوط لنفسیة (االستعداد البدني، الطاقة النفسیة، نمـط الشخصـیة، الضـغوط 

وط االجتماعیة ) لدى العبي كرة السلة. اإلداریة، الضغ

) العب یمثلون منتخب جامعة الموصل بكرة ١٢واجري البحث على عینة من تألفت من(

).٢٠٠٦الســلة وتــم جمــع البیانــات باســتخدام مقیــاس الضــغوط النفســیة المعــد مــن قبــل (الغریــري، 

واستنتج الباحثان:

كرة السلة . يوط النفسیة لدى العب. فاعلیة استخدام البرنامج المعد لقیاس  الضغ١

. یعاني العبو كرة السلة من ضغوط االستعداد البدني والطاقة النفسیة.٢

وأوصى الباحثان:

اعتمـاد البرنــامج المعــد فـي تقــدیر درجــة الضـغوط النفســیة المختلفــة الواقعـة علــى كاهــل العبــي  .١

كرة السلة .

یة لتقییم درجة الضـغوط النفسـیة التـي یعـاني منهـا . إجراء اختبارات نفسیة وبصورة مستمرة ودور ٢

  .ةالعبو كرة السل
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Designing a Program Using Computers for the measurement
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Abstract:
This study aims at:

1. Designing a program using computers for the measurement of

psychological of basketball players.

2. Revealing the differences between theoretical means of scales and

sample response on psychological stress scales (physical preparation,

psychological energy, personality type، administrative stress, social

stress) of basketball players.

The sample of the study was consisted of (12) players who play in

Mousl university basketball team, and the data was collected through the

psychological stress inventory was adapted from (Al Goreary 2006 )

The Researchers concludes :

1. Efficiency of the program designed in the measurement of the

psychological stress of basketball players.

2. basketball players suffer from stress physical of preparation and

psychological energy stress.

The researchers recommends the following:

1. Using the program designed to estimate the degree of various

psychological stress of basketball players.

2. the application of psychological tests , periodically to estimate the

degree of psychological stress on basketball players.
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التعریف بالبحث : -١
:المقدمة وأھمیة البحث١-١

تعد الضغوط النفسیة هي احد الموضوعات التي حظیت باهتمام متزاید مـن جانـب العدیـد 

في مجاالت متنوعـة وعلـى األخـص مجـال علـم الـنفس الریاضـي فـي دول العـالم وقـد  نمن الباحثی

بات ومصــادر تلــك الضــغوط والعمــل علــى تمثــل هــذا االهتمــام فــي محاولــة تحدیــد مكونــات ومســب

وضع األسالیب واالستراتجیات المالئمة إلدارتها والتعامل معها " وقد أسفرت بعض نتائج البحوث 

علـى أن الضـغوط النفســیة تجعـل األفـراد یعملــون تحـت ظـروف خارجــة عـن إرادتهـم ال یســتطیعون 

أكثـر قلقـا ویضـعف تركیـزهم  ما یجعلهـحدود االحتمال مم زالتحكم فیها وتحملهم أعباء زائدة تتجاو 

ویقــل مــن أدائهــم عــن المتوقــع كمــا یــؤثر علــى تــوافقهم ممــا قــد یــودي إلــى حالــة الشــعور النفســي 

) ویؤكــد هنــا (عــالوي) إن ٢، ٢٠٠١،مــن الریاضــیة " (الســید مالســلبي وربمــا یــودي إلــى انســحابه

 بســواء فــي عملیــة التــدریبعــض الالعبــین قــد یعــانون المزیــد مــن الضــغوط الواقعــة علــى كــاهلهم 

في المنافسات الریاضیة الهامة أو من ناحیة أعمالهم أو وظائفهم أو دراسـتهم  كالریاضي واالشترا

مواجهة العدیـد مـن الضـغوط  نعالقتهم االجتماعیة باآلخرین وال یستطیعو أو من ناحیة أسرهم أو

نخفض ألقل درجة ویشـعرون بعـدم أو التغلب علیها أو مواجهتها ویتأثر مستویاتهم بدرجة كبیرة وت

 ١٩٩٨، (عـالوي الریاضیة وقد یؤدي إلى تقاعـدهم كالعبـین ةقدرتهم على االستمرار في الممارس

   )١١ أ،

إن القیاس النفسي یشهد خطوات كبیرة من التقدم بشكل عام وفي المجال الریاضي بشكل 

قیاس ودقة التقدیر الكمـي فـي ال أسالیبمن المسلم به انه كلما تقدمت خاص إذ یشیر(بركات) إن 

 ىر األخـوم كان مظهرا من مظاهر رقـي هـذا العلـم وتقدمـه وارتفـاع مكانتـه بـین العلـوم لعلم من الع

ــم البــاحثین وفــي حــدود اطالعهــا علــى  )١٩٨٣،١٣ ،(بركــات إال أننــا وفــي المقابــل وعلــى حــد عل

ابین عملیـــة القیـــاس النفســـي العربیـــة إن هنـــاك افتقـــارا" كبیـــرا" فـــي البحـــوث التـــي تـــربط مـــ تالدراســـا

واسـتخدام الحاســوب اآللـي وخاصــة فــي تشـخیص الضــغوط النفسـیة ومــن هنــا تكمـن أهمیــة البحــث 

الحالي كونه یواكب التطـورات التقنیـة الحدیثـة فـي الـربط مـابین عملیـة تشـخیص النفسـي واسـتخدام 

د فــي معالجــة اختصــار الوقــت والجهــ يالحاســوب اآللــي فضــال عــن انــه الحاســوب اآللــي یســاعد فــ

.سواء مدربین أو باحثین ةعلى العملیة التدریبی نالمعلومات وأعطاها للقائمی



مؤید عبد اللرزاق وسیف خالد

٤

:مشكلة البحث٢-١
الذي فتح  ةالعلوم التكنولوجیعلى الرغم مما نشهده من التقدم العلمي الهائل في مجال 

حدث أتخدام القیاس النفسي باسموضوع أن إالواسعة للباحثین من معطیات ذلك التقدم  أفاقا

یأخذالذي لم العدید من العلماء والباحثین كان وال یزال موضع اهتمام  ةاألجهزة والوسائل الحدیث

اإلنسان بشكل عام ىوتأثیراتها علالضغوط النفسیة وخاصة في قیاس سبیله على نطاق واسع 

لضغوط مختلفة من اأنواعتتمیز المنافسات الریاضیة بوجود وعلى الریاضي بشكل خاص إذ 

الهین باألمرلیس قیاسها الضغوط وطبیعة أسبابالواقعة على كاهل الالعبین لذا فان تحدید 

 متصمیو  إعدادالنفسیة بوساطة الضغوط لقیاس في دراسةالحاليمشكلة البحث تحددهنا تومن 

الضغوط ألنواع مختلفة من درجة القوى المسببة برنامج باستخدام الحاسوب اآللي في تشخیص

.الریاضیینمن شأنها أن توثر في الحالة النفسیة لدى لنفسیة التي ا

البحث:ھدفا٣-١
لقیاس الضغوط النفسیة لدى العبي كرة السلة تصمیم برنامج باستخدام الحاسوب  ١-٣-١

وٕاجابـات أفـراد عینـة البحـث فـي كـل محـور الفرضـي الفـروق بـین المتوسـط  الـىالتعرف  ١- ٣-١

ـــــاس الضـــــغ ـــــدنيوط لنفســـــیةمـــــن محـــــاور مقی ـــــة النفســـــیة،(االســـــتعداد الب نمـــــط ،الطاق

الضغوط االجتماعیة ).،الضغوط اإلداریة،الشخصیة

فرض البحث ٤-١
ال توجــد فــروق بــین المتوســط النظــري وٕاجابــات أفــراد عینــة البحــث علــى كــل محــور مــن 

غوط ، الضــمحــاور مقیــاس الضــغوط لنفســیة (االســتعداد البــدني، الطاقــة النفســیة، نمــط الشخصــیة

).اإلداریة، الضغوط االجتماعیة

البحث:مجاالت  ٥-١
.كرة السلةمنتخب جامعة الموصل بالعبو :المجال البشري ١-٥-١

/جامعة الموصل.الریاضیةكلیة التربیة  فيمختبر الحاسبات المكاني:المجال  ٢-٥-١

  .١/٤/٢٠٠٨یةولغا /٢٥/٣الفترة مناالختبارات فيأجریت:ألزمانيالمجال  ٣-٥-١
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المصطلحات:تحدید  ٦-١
بأنهـا حالـة مـن عـدم التـوازن الحقیقـي لـدى الفـرد عنـدما یقـارن بـین متطلباتـه مـن النفسـیة لضغوطتعرف ا

جهـة، وٕامكانیــات اســتجابته مــن جهــة أخـرى فــي تلــك المواقــف التــي یترتــب علـى فشــل اســتجابته فیهــا نتــائج حاســمة 

Dobsonوهامة وخطیرة. ( & Metcalfe, 1983,21(.

یحــاول الالعــب تجنبهــا وتــؤثر علــى بغیظــهحالــة انفعالیــة مؤلمــة أو "أنهــا )عالويوعرفــه(

تعمـل علـى تضـیق بـؤرة أنهـابصورة سلبیة عن طریـق التـوتر العضـلي الزائـد عـن الحـد كمـا  األداء

  ) ٤٠٢،ب١٩٩٨(عالوي،"انتباه الالعب وتؤثر بصورة سلبیة على تركز انتباهه

:نظريالاإلطار١-٢
مفھوم الضغط النفسي:١-١-٢

یعد موضوع الضغوط من الموضوعات ذات األهمیة القصوى، وفـي مقدمـة الموضـوعات 

التي تنـاقش فـي مجـاالت كثیـرة مثـل التعلـیم والطـب والصـحة العامـة وعلـم الـنفس والتحلیـل النفسـي 

فـــراد لـــیس فقـــط وعلــم وظـــائف األعضـــاء والهندســـة والطبیعــة، وغیرهـــا مـــن المجـــاالت التــي تهـــم األ

بســـبب التـــأثیرات العقلیـــة والجســـمیة التـــي یمكـــن أن یســـببها للفـــرد ولكـــن بســـبب قدرتـــه علـــى إیجـــاد 

ــم یكــن بصــورة مباشــرة، وقــد وصــفه كثیــر مــن  مشــكالت اجتماعیــة واقتصــادیة فــي المجتمــع وان ل

Marshall)العلماء بأنه طاعون القرن العشرین الذي ال یمكن تجاهله  & Coopen,1979,4).

والضــغوط النفســیة إحــدى ظــواهر الحیــاة اإلنســانیة التــي یتعــرض لهــا اإلنســان فــي مواقــف متباینــة، 

فهــي تتطلـــب منـــه التوافـــق، وٕاعــادة التوافـــق مـــع البیئـــة، وان ظــاهرة الضـــغوط ال تختلـــف عـــن بقیـــة 

ئمـا الظواهر النفسیة كالقلق واإلحباط، فهـي مـن نـواتج مالزمـة الوجـود اإلنسـاني، وأنهـا ال تكـون دا

على نحو سلبي، فمحاولة الهروب منها تعني بوضوح نقص فعالیات الفرد وٕاخفاقه فـي الحیـاة وقـد 

یعــیش فــي بیئــة ملؤهــا اإلنســانشــغل موضــوع الضــغط النفســي اهتمــام الكثیــر مــن البــاحثین الن 

والمشـاكل والصـراعات والكـوارث ولعـل الضـغط النفسـي احـد ممیـزات عصـرنا الحـالي لمـا األحداث

لـیس "سلبیة في الجوانب الفسـیولوجیة والنفسـیة واالجتماعیـة للفـرد والجـدیر بالـذكر انـه آثارله من

وقــد عبــر عنهــا أیضــاســلبیة بــل تتضــمن جوانــب ایجابیــة آثــاراجمیــع الضــغوط تتضــمن ضــررًا أو 

ــــــــائق،أصــــــــلبأنهــــــــا)Selyeالعــــــــالم ( ــــــــي المــــــــوت " (ف ــــــــاة وان غیابهــــــــا یعن ) ١٦٣، ١٩٩٦الحی

فهـوم الضـغوط یـرتبط بالمطالـب المتعـددة واألكثـر شـدة والتـي تحـدث تهدیـدا إن مLazarusویـذكر

لدوافع الفرد في بعض النواحي فالضغط النفسي یحـدث لـدى الشـخص عنـدما تكـون هنـاك مطالـب 

)Lazarus,1984,94تفوق أو تتجاوز قدرة الشخص على تحملها ومواجهتها(

:الضغوط النفسیة في المجال الریاضي٢-١-٢
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ولكـن هــذه  والمورفولــوجياالنجـازات الریاضـیة تتطلــب تـوفر عـدد مــن العوامـل البدنیـة  إن 

عنــد تــوفر لیاقــة نفســیة عالیــه یســتطیع مــن خاللهــا الفــرد الریاضــي مواجهــة  إالتكتمــل العوامــل ال

الضغوط سواء البدنیة أو النفسیة أو االجتماعیة أنواعالمنافسات التي تفرض بطبیعتها الكثیر من 

المجـــال الریاضـــي فیـــه العدیـــد مـــن المثیـــرات الضـــاغطة التـــي یصـــادفها الالعـــب نظـــرًا لتنـــوع  أن إذ

الوفـــاء بهـــا مثـــل اإلنجـــاز العـــالي واكتســـاب المهـــارات الحركیـــة والقـــدرات  لـــهالمطالـــب التـــي ینبغـــي 

ـــــتحكم االنفعـــــالي  ـــــة واالســـــتعداد البـــــدني والنفســـــي للمنافســـــة الریاضـــــیة وال وتـــــذكر وٕادراكالخططی

ومـا یـرتبط بـذلك كلـه مـن الخـوف مـن اآلخـرینات الملقاة على عاتقه والتفاعـل الجیـد مـع المسؤولی

والقلق والتوتر واالستثارة التي تـرتبط بالمنافسـة وغیـر ذلـك اإلصابةالفشل أو الهزیمة والخوف من 

  )١٥، أ١٩٩٨(عالوي،من العوامل التي تسهم في رفع مستوى الضغوط لدى الالعب"

) نقال عن مـوري إلـى أن زیـادة مصـادر الضـغوط النفسـیة للریاضـیین رویذكر (عبد الظاه

واالنفعــالي والعقلــي وهــو مــا یطلــق علیــه االحتــراق النفســي لــدى  يتقــود إلــى حــدوث اإلنهــاك البــدن

الریاضــیین ممــا یــؤدي إلــى نقــص الدافعیــة واالهتمــام بالنشــاط الریاضــي وان هنــاك ثالثــة مصــادر 

:الحتراق للریاضي هيللضغوط المرتبطة تحدث ظاهرة ا

. ضغوط مرتبطة بتحقیق المكسب. ١

.. ضغوط الحمل التدریبي الزائد واالفتقار للمتعة٢

)١٩٩٩،٤. ضغوط االفتقار إلى المساندة االجتماعیة.(عبد الظاهر،٣ 

:الریاضيواألداءمستویات الضغط النفسي ٣-١-٢
فســي والتــي تتخــذ مســتویات الریاضــیین یعــانون مــن مســتویات مختلفــة مــن الضــغط الن إن

یمتلــك الدافعیــة الجیــدة نحــو ألنــه ال األداءربمــا یعــاني الریاضــي مــن انخفــاض مســتوى  إذمتباینــة 

بســـبب  األداءاالنجـــاز العـــالي أو تنتابـــه حالـــه مـــن الملـــل وربمـــا یعـــاني مـــن انخفـــاض فـــي مســـتوى 

األمثـل األداءى وقوعه تحت تأثیر ضـغط كبیـر ممـا یـؤدي إلـى صـعوبة التركیـز فـي الحصـول علـ

الریاضــي  واألداءبــین مســتویات الضــغوط وعلــى هــذا األســاس ســیتم شــرح العالقــة وبالتــالي الفشــل 

من خالل الشكل اآلتي: 



…حاسوب لقیاس الضغوط النفسیة تصمیم برنامج باستخدام ال

٧

  ) ١الشكل (

  )١٦٠، ٢٠٠٠(راتب ، الریاضي واألداءیوضح مستویات الضغط النفسي 

الریاضــي یمــر بثالثــة مســتویات مــن الضــغوط وهي:عنــدما یمتلــك  أنســتدل یمــن الشــكل 

منخفضــًا بســبب ضــعف التركیــز ونقــص الدافعیــة  أداؤهالریاضــي ضــغطًا نفســیًا منخفضــًا فســیكون 

بقـى واقعــًا تحـت تــأثیر هــذه الحالـة فســوف ینتابـه الملــل مــن ممارسـة الریاضــة ثـم یتخلــى عنهــا وٕاذا

.أحیانا

سوف ینخفض بسبب ظهـور  أداءهتأثیر ضغط نفسي كبیر فان كان الریاضي واقعًا تحت إذا.١

 أن فضــــًال عــــن األداءالضــــغط النفســــي علیــــه ممــــا یعمــــل علــــى زیــــادة االضــــطراب فــــي آثــــار

مستمرًا للریاضي مع مصاحبة االنفعاالت السلبیة.تهدیداالمنافسة تشكل 

أفضـلحالـة تمثـل المنطقة الوسط من الشكل تمثل مستوى الضغط النفسي المعتدل وهذه ال إن.٢

وتسمى بالضغوط المثلى  األداءمستوى من  أعلىحالة نفسیة یمر بها الریاضي للوصول إلى 

  )١٧، ٢٠٠٦الغریري، لألداء الریاضي. (

فقد یصلح  نالریاضیی" ینطبق تطبیق مستوى معین من الضغوط على جمیع أنیمكن  وال

اآلخــرلتــأثیر مــن شــخص إلــى ،أي یختلــف ااآلخــریصــلح لالعــب مســتوى معــین عنــد العــب وال

ولذلك فلكل العب في الفریق ضغوًط تناسبه وهـذا یفسـر سـبب تحمـل الالعـب المسـؤولیة للسـیطرة 

)٢٠٠٤،٢٠٤على مستوى الضغوط الخاصة به وبصفة خاصة الموقف الجماعي".(باهي وجاد،

القیاس النفسي والحاسوب اآللي: ٤-١-٢

المنطقة 

  داءالمثلى لأل

الضغوط المثلى

األداء

الضغوط الضغوط العلیا

الدنیا
توى الضغوطمس
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مجموعــة مــن الــدوائر االلكترونیــة لهــا القــدرة الحاســوب اآللــي عبــارة عــن آلــة تحتــوي علــى 

علــى اســتقبال البیانــات وتعلیمــات البــرامج الداخلــة إلیهــا عــن طریــق احــد وحــدات اإلدخــال، تخــزین 

ـــات  ـــات بـــإجراء العلی ـــرامج علـــى وحـــدات التخـــزین المختلفـــة و تشـــغیل البیان البیانـــات وتعلیمـــات الب

بعرضـــها علـــى احـــد  تراج نتـــائج تشـــغیل البیانـــاالحســـابیة والمنطقیـــة وفقـــا لتعلیمـــات البرنـــامج وٕاخـــ

وحـــدات اإلخـــراج. وبـــالرغم مـــن إن الحاســـوب اآللـــي یـــؤدي هـــذه األعمـــال إال انـــه عبـــارة عـــن آلـــة 

الكترونیة عاجزة عن القیام بالعمل بنفسها دون أن یواجهها اإلنسان.

والقـدرة  ةقیومن ممیزات الحاسب اآللي السرعة والدقة في إجراء العملیات الحسابیة والمنط

والمعلومـات والبـرامج بشـكل دائـم مـع صـغر حیـز تخـزین المعلومـات والقـدرة  تعلى التخزین البیانا

علــى اســترجاع المعلومــات المخزونــة بســهولة ویســر والقــدرة علــى العمــل المتواصــل بمعــدل ثابــت. 

  )٩٣، ١٩٩٩(شمعون،

لى أربع فئات هي:الكمبیوتر في المجاالت التربویة إاستخدامات)سلیبرمان(وصنف

كأداة للتدریس.الكمبیوتر -٢ القائم بعمل المعلم.الكمبیوتر -١

كأداة معاونة في اإلدارة التعلیمیة.الكمبیوتر -٣

(Silberman,1987:25)كأداة للبحث والتطویر.الكمبیوتر -٤

ي تخصصــًا فــشــیئًا ینبغــي أن یكــون مالحاســـبیــزال اعتقــاد الكثیــر أنــه مــن یــتعلم مــن  ال

Computerعلــوم الحاســب  Science أو هندســة الكمبیــوتر ،Computer Engineering.

مـا یتعامـل مـع المكونـات فغالبـاً حیث یتعامل األول مع طرق التشغیل ولغات البرمجة. أمـا الثـاني 

Hardالمادیـة للكمبیـوتر Ware ،إال أنـه ظهـر مجـال آخـر للتعامـل مـع الكمبیـوتر كمـادة تعلیمیـة .

Computerف بالثقافة الكمبیوتریة یعر ماوهو  Literacy (CL)

تــــعرف قـــدرات الكمبیـــوتر والتطبیقـــات یعنــــى(CL)إلـــى أن مصطلــــح )مورصـــند(ویشــــیر

والمهنیــة واالجتماعیــة. فالثقافــة الخاصــة بــالكمبیوتر ال تقتصــر التربویــةالمتعلقــة بــه فــي النــواحي 

لتشــــمل القــــدرة علــــى اســــتعمال الكمبیــــوتر بلغــــة مــــن لغــــات البرمجــــة، بــــل تمتــــد اإللمــــامعلــــى حــــد 

النتـــائج ومعالجـــة النصـــوص، وفـــى األمـــور اإلحصـــائیة، وغیـــر ذلـــك مـــن التطبیقـــات الســـتخالص

(Moursund,1976,2-6).األخرى

الشـخص المثقـف كمبیوتریـًا هـو الـذي یسـتطیع التعامـل فـي مجتمـع یـزداد  أن )زكمیـر(ویرى

بإحــدىاســبات، ولدیــه معرفــة عامــة بــاألوامر المتعلقــة االعتمــاد علــى تكنولوجیــا اســتخدام الحفیــه

.(Zachmeier,1983,7-10)لغات البرمجة

یخفـف مـن األعمـال الروتینیــة،  أنهـذا المجـال یمكـن  فـيأن اسـتخدام الكمبیـوتر ویالحـظ

لـــه الفرصـــة لمتابعـــة الطـــالب الموهـــوبین، یتـــیحیقـــوم بهـــا المعلـــم، ممـــا قـــد التـــيواألعبـــاء اإلداریـــة 
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منخفضـي التحصـیل. وهـذا مـا ال یتـاح لـه  والطـالبالذین یجدون صعوبات في تعلمهم، والطالب 

).(Strckland,1979,31-33في جو التدریس التقلیدي

یعــد اســتخدام الحاســب اآللــي احــد انطالقــات حركــة القیــاس النفســي والــذي خــرج بهــا مــن 

ووضــــع  تختبــــارااالســــتخدام الضــــیق المحــــدود وضــــیاع الوقــــت فــــي تفــــرغ البیانــــات وتصــــحیح اال

إلى االنتشار الواسع الذي یتعدى الحدود الجغرافیة والذي یتمیز بسرعة الرصد  ةالتفسیرات المرتبط

وتفسیر النتائج وتقدیم الخدمات وتتشابه هذه الطفرة من وجهة النظر الخاصة مع تلك التي حدثت 

لجمعیة والـي سـاهمت فـي عند خروج القیا س النفسي من إطار المعامل المحدود إلى االختبارات ا

تطور حركة القیاس النفسي وانتشارها وٕاعطائها الدقة القویة للتقدم.

ولقــد تـــم تطـــویر البـــرامج فــي الحاســـوب اآللـــي بحیـــث تقــوم بالعملیـــات الســـابقة التـــي تمـــت 

اإلشارة إلیهـا بمـا فـي ذلـك التفسـیرات ووضـع التوصـیات ویـتم تقـدیمها بعـد طبعتهـا فـي أسـرع وقـت 

ى إن فریــق اســترالیا فــي ریاضــة الجمبــاز قـد تعــود علــى إجــراء اختبــار الحالــة المزاجیــة لالعبـین حتــ

قبل التدریب وتصله النتائج أثناء فترة اإلحماء، ویتم العمل في ضـوئها علـى وضـع حمـل التـدریب 

المناسب.

 قومع تطـور العصـر واسـتخدام التكنولوجیـا واسـتخدام التكنولوجیـا واالنتشـار الواسـع لتطبیـ

اســب اآللــي فــي مجــاالت متعــددة مــن الحیــاة كــان والبــد أن یســتفاد مــن هــذه الطفــرة العلمیــة فــي الح

مجــال القیــاس النفســي بشــكل خــاص فــي المجــال الریاضــي بــاحثون إذ إن مــن متطلبــات اإلعــداد 

النفسي والعقلي لالعبین ومن خالل الزیارات المیدانیـة لمعسـكرات اإلعـداد لالشـتراك فـي البطـوالت 

فــي اســتخدام الحاســوب اآللــي فــي علــم الــنفس  عة والــدورات االولمبیــة أدت إلــى النمــو الســریالعالمیــ

  ) ٩٤، ١٩٩٩وأصبح جزا مكمال في برامج اإلعداد النفسي للریاضیین (شمعون،  يالریاض

الدراسات السابقة:٢-٢
)٢٠٠٦دراسة (الغریري،١-٢-٢

للسمات الشخصیة بات الهرمونیة وفقاً والجهد البدني في بعض االستجاالضغط النفسي "تأثیر

"السائدة لدى العبي كرة السلة

هدف البحث إلى :

الضغوط النفسیة التي یواجهها الالعبون . نع للكشفبناء مقیاس . ١

(المباراة غیر الهامة ، المباراة الهامة) لـدى بین الضغط النفسيالكشف عن الفروق في درجة . ٢

العبي كرة السلة.
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المبـاراة الهامـة) فـي ،(المبـاراة غیـر الهامـةالضغط النفسي بـینتأثیرعن الفروق في الكشف . ٣

بعض االستجابات الهرمونیة (البـروالكتین، الكـورتیزول ، الثـایرونین ثالثـي الیـود) لـدى العبـي 

كرة السلة. 

اســتخدم الباحــث المنهجــین التجریبــي وشــبه التجریبــي لمالءمتهمــا وطبیعــة البحــث الحــالي 

د اجــري البحــث علــى عینــة تــم اختیارهــا بالطریقــة العمدیــة تمثلــت بالعبــي نــادي الموصــل بكــرة وقــ

  ).٢٠٠٥-٢٠٠٤السلة لفئة المتقدمین للموسم (

:اآلتیة األدواتوقد تطلب البحث استخدام 

مقیاس فرایبورج للشخصیة بعد ان تم تعدیله من قبل الباحث..١

ل الباحث.مقیاس الضغوط النفسیة الذي تم بناؤه من قب.٢

اختبار الجهد البدني الهوائي..٣

:یأتيالنتائج عما أسفرتالمناسبة لمعالجة البیانات اإلحصائیةوبعد استخدام الوسائل 

یعاني العبو كرة السلة من ضغوط نفسیة قبل المبارتین الهامة وغیر الهامة..١

المباراة زادت درجة الضغوط النفسیة.أهمیةكلما زادت .٢

ترافـــق زیـــادة الضـــغوط النفســـیة زیـــادة فـــي معـــدل اســـتجابة هرمونـــات الكـــورتیزول والبـــروالكتین .٣

والثایرونین ثالثي الیود وتحدیدا قبل المبارتین الهامة وغیر الهامة.

:یأتيالباحث بما وأوصى

حجــــم الضــــغوط النفســــیة الواقعــــة علــــى كاهــــل تقــــدیر اعتمــــاد مقیــــاس الضــــغوط النفســــیة فــــي .١

الالعبین.

البدنیة. أوخدام المؤشرات الهرمونیة وسیلة لتقییم الحالة النفسیة است.٢

فـي اســتجابة تأثیرهـادراسـات تاخـذ شـدد مختلفــة مـن الجهـد البـدني ومعرفـة إجـراءعلـى  التأكیـد.٣

الهرمونات وخاصة فیما یتعلق بهرمون البروالكتین.

:)٢٠٠٤دراسة (باھي، ٢-٢-٢
"للریاضییناإلنهاك "مقیاس 

وقد استخدم الباحـث المـنهج الوصـفي ،للریاضییناإلنهاكراسة إلى بناء مقیاس هدفت الد

ریاضـیة مختلفـة فردیـة وزوجیـة وجماعیـة.أنشطةیمثلون ) العبا٢٠٠(وتكون مجتمع البحث من 

للریاضـیین الـذي اإلنهـاكمقیاس توصل الباحث إلى بناء المناسبة اإلحصائیةوباستخدام الوسائل 

واإلنهــاكالبــدني، واإلنهــاكالعقلــي، اإلنهــاكمجــاالت (ة موزعــة علــى أربعــة) فقــر ٢٨تكــون مــن (

  ).١٥-١، ٢٠٠٤االجتماعي) (باهي، واإلنهاكاالنفعالي، 
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:)٢٠٠٢،حتاملةدراسة (٣-٢-٢
"مصادر الضغوط النفسیة لدى طلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الیرموك "

لنفسیة لدى طلبة كلیة التربیة الریاضیة، أسباب الضغوط الإلى تحلیهدفت الدراسة 

 .ةللمستویات الدراسیة المختلف االمقارنة بین الضغوط النفسیة لدى طلبة كلیة التربیة الریاضیة تبع

) طالبا ٨٧(وتكون مجتمع البحث من بالطریقة المسحیة وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي

بیة الریاضیة جامعة الیرموك. واستخدم الباحث المراحل الدراسیة المختلفة بكلیة التر یمثلون 

عبء مجاالت () فقرة موزعة على ستة١٨استبیان معدة من قبله والتي تتكون من ( ةاستمار 

النشاط الریاضي، طبیعة النشاط الریاضي، الطرق التنظیمیة لعملیة التعلیم، تقییم األداء 

المناسبةاإلحصائیةخدام الوسائل ) وباستالریاضي، تعارض دور األداء، المستقبل الوظیفي

توصل الباحث إلى: 

  .ةمن ضغوط نفسیة عالیة وحسب مجاالت المقیاس الست ثیعاني أفراد عینة البح-

ــــة إحصــــائیة فــــي مســــتویات الضــــغط بــــین المراحــــل الدراســــة المختلفــــة. - وجــــود فــــروق ذات دالل

  ).٢٣٧-٢٠١، ٢٠٠٢، حتاملة(

:)٢٠٠١دراسة (السید، ٤-٢-٢
الضغوط النفسیة لالعبي كرة السلة" إلى مقیاس للتعرف"بناء

لالعبي كرة السلة، فضال عن التعرف هدفت الدراسة إلى بناء مقیاس للضغوط النفسیة 

على درجة الضغوط النفسیة التي یعاني منها العبو كرة السلة المشاركون بالدوري الممتاز 

) العبا من ٧٤ونت عینة البحث من (والدرجة األولى،واستخدم الباحث المنهج الوصفي وتك

المشاركین في دوري الدرجة األولى والممتازة في القطر المصري، واستخدم الباحث الوسائل 

اإلحصائیة المناسبة والتي توصل من خاللها إلى بناء مقیاس الضغوط النفسیة لالعبي كرة السلة 

ومستوى المنافسة  واإلداريلفني (الجهاز ا) فقرة موزعة على خمسة مجاالت ٥٦الذي یتألف من (

والالعبین والجمهور والسمات الشخصیة والمستوى البدني والمهاري والحالة االجتماعیة 

العبو الدوري الممتاز بكرة السلة وقد استنتج الباحث من خالل نتائج بحثه أن واالقتصادیة)،

ضغوط یعانون من زة العبي الدرجة الممتاكما الحظ أن بشكل عام یعانون من ضغوط نفسیة،

  . )٢٨- ١، ٢٠٠١(السید، األولى العبي الدرجة بصورة اكبر من نفسیة 
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منھج البحث:١-٣
مته وطبیعة البحث.ئلمالالوصفي بالطریقة المسحیة المنهج  اناستخدم الباحث

عینة البحث:٢-٣
نتخــب بالعبــي موتمثلــت  )١٢(والبــالغ عــددهم ةالعمدیــاختیــار عینــة البحــث بالطریقــة تــم

  .)٢٠٠٨_٢٠٠٧(للموسم لجامعات العراقیة بالدوري این المشاركالسلة  ةالجامعة بكر 

وسائل جمع البیانات:٣-٣
یلةفقـد تطلـب اسـتخدام االسـتبیان كوسـقیاس الضغوط النفسیة نظرا لشمولیة الدراسة على

لجمع البیانات.

یة) والمواصفات العلموصف المقیاسالضغوط النفسیة (مقیاس١-٣-٣
وتهدف القائمة ) ٢٠٠٦الغریري) في عام((األصلوضعها في الضغوط النفسیة قائمة 

(الطاقة  تفقرة موزعة على خمسة مجاال) ٤٦حتوي على (تو الضغوط النفسیة إلى قیاس

) ویصحح ضغوط اإلداریة،الضغوط االجتماعیةالنفسیة، االستعداد البدني،نمط الشخصیة،ال

، ةجدا، تواجهني بدرجة كبیر  ةماسي التدرج، (تواجهني بدرجة كبیر المقیاس وفق میزان تصحیح خ

، تواجهني بدرجة قلیلة جدا) ویعطى للبدائل وزن ةتواجهني بدرجة متوسطة، تواجهني بدرجة قلیل

لمجموع الدرجات التي یحصل علیها المفحوص على  األعلىوقد یتراوح الحد  )١- ٥متدرج (

خمس فقرات ال أضیفت) درجة. وقد ٤٦جة الدنیا هي (درجة بینما الدر  )٢٣٠المقیاس هي (

المفحوص على إجاباتتدخل في مجال حساب درجة المقیاس بل للكشف عن درجة انسجام 

) ال تدخل ضمن حساب ٤٤،٤١،٣٧،٣٣،٢٥فقرات هي ( خمسةعلى المقیاس حتويتو  المقیاس

وكما مبین في المقیاس وتستخدم فقط ألغراض كشف انسجام درجة إجابات المفحوصین 

لمقیاس على مجموعة من ذويا بعرض صورة انوزیادة في التحقق فقد قام الباحث)،١الجدول(

بذلك عد المقیاس صادقا منطقیا "من صدق المقیاس وبناءالتأكدألجل)*(الخبرة واالختصاص

:الخبراءأسماء(*)

.ا. د هاشم احمد سلیمان _ قیاس وتقویم _ جامعة الموصل، كلیة التربیة الریاضیة

.ا. م.ضرغام جاسم النعیمي _ قیاس وتقویم _ جامعة الموصل ،كلیة التربیة الریاضیة

تربیة الریاضیة.ا. م.د زهیر یحیى محمد علي _ علم النفس الریاضي _ جامعة الموصل ،كلیة ال

.م.د نغم محمود محمد _ علم النفس الریاضي _ جامعة الموصل، كلیة التربیة الریاضیة

.م. د نبراس یونس المراد _ علم النفس الریاضي _ جامعة الموصل ، كلیة التربیة للبنات
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Retest(االختبار إعادةطریقة  انوقد اعتمد الباحث.ما وضع ألجلهافي قیاس  Method(

ن من منتخب تربیة نینوى بكرة العبیعشرة ثبات المقیاس من خالل تطبیق المقیاس على إلیجاد

وبعد جمع استمارات المقیاس تمت معالجتها أسبوعانزمني قدره مرتین بینهما فاصلالسلة

والثاني فبلغت األولباستخدام معامل االرتباط البسیط (بیرسون) بین درجات التطبیق إحصائیا

وبغیة االطالع على فقرات المقیاس في صورته النهائیة (ینظر  )٠.٨٠معامل الثبات (قیمة 

  )١ قالملح

اإلجاباتالكشف عن درجة انسجام ٢-٣-٣
مـــن خـــالل تكـــرار مجموعـــة مـــن الفقـــرات وذلـــك اإلجابـــاتدرجـــة انســـجام  إلـــىیـــتم التعـــرف 

) فقـرات وبواقـع فقـرة ٥تیـار (التذبذب في االستجابات ومن اجل ذلك تم اخ أوللتعرف على الثبات 

لكــل مجــال وقــد كــررت هــذه الفقــرات مــع تغییــر فــي صــیاغتها دون المســاس فــي المعنــى والجــدول 

یبین الفقرات المكررة وتسلسلها في المقیاس.األتي

  )١الجدول (

یبین الفقرات المكررة وتسلسلها في المقیاس

الفقرات الحقیقیة  ت
التسلسل في 

المقیاس
  ررالتسلسل المك

٦٣٧من التعب الذهني قبل المنافساتأعاني١

١٢٢٥بدنیا لمواجهة الخصممهیأاشعر باني غیر ٢

٢٣٣٣اإلمكانابتعد عن الالعبین قدر ٣

٣٤٤١السلطوياإلدارةأسلوبیضایقني ٤

١٠٤٤في المنافساتأخطائيعلى أصدقائيیلومني ٥

:أتيیالدرجة تتم وفقا لما إیجادطریقة 

 أعطــاهوالـوزن الــذي  األولــىالالعـب للفقــرة للمـرة  أعطــاهالفــرق المطلـق بــین الـوزن الــذي إیجـاد.١

لهــا عنــدما وردت مكــررة ویســتخرج هــذا الفــرق للفقــرات الخمــس ثــم تجمــع هــذه الفــروق فیحصــل 

على المقیاس.إجاباتهكل العب على درجة تمثل عدم االنسجام في 

ف المعیــاري لجمیــع الالعبــین فتقبــل اســتمارة الالعــب الــذي یســتخرج الوســط الحســابي واالنحــرا.٢

علـــى الفقـــرات الخمـــس (بـــین الصـــفر والوســـط الحســـابي+ إجاباتـــهتكـــون درجـــة االنســـجام فـــي 

انحراف معیاري واحد) وتستبعد االستمارة التي تزید درجة عدم االنسجام فیها عن ذلك.
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منهــــا البیئــــة العراقیــــةعلــــى  أجریــــتوقــــد اســــتخدمت هــــذه الطریقــــة فــــي دراســــات عدیــــدة 

  ) ٦١-٦٠، ٢٠٠٦(الغریري، )٢٠٠١(الربیعي ، )و دراسة ١٩٧٩دراسة(الكناني،

  )٢الجدول (

یبین توزیع فقرات المقیاس على مجاالته

المجموعالفقراتالمجاالت

٤٩١٠، ٣٦،٤٥، ٣١، ٢٦، ٢١، ١٦، ١١، ٦، ١الطاقة النفسیة 

٥٠١٠، ٤٦، ٤٢، ٣٢، ٢٧، ٢٢، ١٧، ١٢، ٧، ٢االستعداد البدني

٤٧٩، ٤٣، ٣٨، ٢٨، ٢٣، ١٨، ١٣، ٨، ٣نمط الشخصیة

٣٩٨، ٣٤، ٢٩، ٢٤، ١٩، ١٤، ٩، ٤اإلداریةالضغوط 

٥١٩، ٤٨، ٤٠، ٣٥، ٣٠، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥الضغوط االجتماعیة

٤٦المجموع

:برنامج الضغوط النفسیة تطبیقإجراءات٣-٣-٣
الضغوط النفسیة على شكل صنادیق حـوار مترابطـة مركـزان صمم الباحثان برنامج قیاس

على ما یأتي :

. ســهولة االســتخدام (معتمــدین علــى الحــوار الن مــن الممكــن إن مســتخدمي البرنــامج مــن غیــر ١

المستخدمین للحاسوب ).

. وضوح عبارات التنفیذ من حیث المعنى والشكل ونوع الخط .٢

ر الرئیسـیة علــى شــكل أزرار وهــي (دخــول االختبــارات وللبرنـامج واجهــة رئیســة فیهــا األوامــ

وكما یلي: ر) ، وبالنقر على هذه األزرار یتم فتح صنادیق الحوا ةونتیجة االختبارات والمصداقی

. صــندوق حــوار دخــول االختبــارات : یــتم فیهــا تســجیل رقــم واســم الالعــب واإلجابــة علــى فقــرات ١

المقیاس .  

رات: یظهر فیها نتیجة االختبار.. صندوق حوار نتیجة االختبا٢

: یظهر فیه مصداقیة اإلجابة على الفقرات . ة. صندوق حوار المصداقی ٣

الخاص  جوبعد استكمال الشروط العلمیة وتهیئة كافة المستلزمات المطلوبة إلعداد البرنام

.لبحثبقیاس الضغوط النفسیة قام الباحثان بتطبیقه في التربة النهائیة على أفراد عینة ا
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:حصائیةالوسائل اإل ٤-٣
تیة:حصائیة اآلالوسائل اإل اناستخدم الباحث

الوسط الحسابي..١

االنحراف المعیاري..٢

قانون النسبة المئویة..٣

معامل االرتباط البسیط. .٤

 )٣٠٤_ ١٠١، ١٩٩٩االختبار التائي (التكریتي والعبیدي، .٥

عرض ومناقشة النتائج١-٤
  )٣الجدول (

لكل ي فرضلحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة (ت) المحسوبة بین المتوسط الیبین الوسط ا

عینة البحثالضغوط النفسیة وٕاجابات إفرادمقیاسمجال من مجاالت

مجاالت المقیاس 
وحدة 

القیاس

الوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعیاري 

المتوسط 

الفرضي

قیمة( ت) 

المحسوبة 
النتیجة 

معنوي*٣٣.٣٢٨٤.٨٢٤٣٠٥.٦٨٨ة درجاالستعداد البدني

معنوي*٣٦.٠٢٤٦.١٦٧٣٠٨.٠٧٩درجةالطاقة النفسیة

غیر معنوي٢٨.٩٢٨٥.٠٨٥٢٧١.٧٣٨درجةنمط الشخصیة

غیر معنوي٣٢.٢٤٢٣.٩٧٣٢٤٤.٦٥٣درجةالضغوط اإلداریة

غیر معنوي٤١.٥٧١٤.٩٧٢٢٧١٩.١٩درجةالضغوط االجتماعیة

  ٢.٢٠) قیمة (ت) الجدولیة ت=١١وأمام درجة حریة ( ٠.٠٥سبة خطأ * معنوي عند ن

) یتبـــــین انـــــه یوجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة معنویـــــة بـــــین الضـــــغوط النفســـــیة ٣مـــــن الجـــــدول (

للمقیــاس ولمصــلحة  مجــالي االســتعداد )*((االســتعداد البــدني، الطاقــة النفســیة) والمتوســط الفرضــي

لشخصـیة والضـغوط اإلداریـة والضـغوط االجتماعیـة لـم لبدني والطاقة النفسیة بینمـا مجـاالت نمـط ا

 إذ) ٢٠٠١وتتفــق نتـائج هــذه الدراسـة الحالیــة مـع نتــائج دراسـة (الســید، ترتـق إلـى مســتوى المعنویـة 

ویعـــزو  )٢٩، ٢٠٠١(الســـید، العبـــي كـــرة الســـلة یعـــانون ضـــغوطا نفســـیة مختلفـــة أن إلـــىتوصـــل 

عینـة البحـث یعـانون مـن  أفـراد أن إلـىلنتائج تعـود التي كانت وراء هذه ااألسباب أن إلىالباحثان 

(واالســتعداد البــدني و محــوريضــغوط نفســیة بلغــت درجتهــا فــوق المتوســط النظــري للمقیــاس فــي 

فیمـا یخـص مجـال  إذ األخـرعدیـدة ومتداخلـة ومكمـال بعضـهاأسبابفإنهاالطاقة النفسیة) وعلیه 

)*(
=الفرضيالمتوسط 

  عدد الفقرات) ×دنى قوة في المقیاس أعدد الفقرات) + (× على قوة في المقیاس أ(

٢  
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لعدید من المواضیع التي تناولت موضوع الضغوط الطاقة النفسیة یرى الباحثان بعد اطالعه على ا

المنافسة الریاضیة بحد ذاتها تمثل صراعا خارجیـا تفرضـه طبیعـة  أنالنفسیة في المجال الریاضي 

كـل لعبـة ریاضـیة كمـا تلعـب وٕادارةالمجال الریاضي من خالل القواعد والقـوانین التـي تحكـم تنظـیم 

هــور والشخصــیات الریاضــیة والسیاســیة فضــال عــن ومســتوى ومكــان المنافســة وحضــور الجمأهمیــة

ومواصلة تقویم قدراته قیاسا  أوالالصراع الداخلي الذي یعاني من الریاضي والمتمثل بتحقیق قدراته 

ومشــــاعر  أفكــــارثانیــــا ومــــن هنــــا فــــان مجمــــل هــــذه الصــــراعات تتولــــد عنهــــا اآلخــــرینبالریاضــــیین 

ا یســـتجیب لـــه اســـتجابات متنوعـــة تكـــون الریاضـــي بحیـــث تشـــكل لـــه ضـــغطا نفســـی لـــدىوانفعـــاالت 

إلیـهأشـارالبحـث مـع مـا نتـائج تفـق تومظاهر نفسـیة واضـطرابات سـلوكیة و  ةتغیرات جسمیبصورة 

ــــــى )عــــــالوي( مصــــــادر الضــــــغوط النفســــــیة (عــــــالوي،  أهــــــمالمنافســــــة الریاضــــــیة تعــــــد مــــــن  أن إل

یولوجیة فـي تشـكل ضـغطا نفسـیا یعمـل علـى تنشـیط العملیـات الفسـأنهـا) فضال عن ٢٥ب،١٩٩٨

الضغط النفسي یرتبط ارتباطا وثیقـا بالطاقـة النفسـیة (بـاهي  أنصورة مواجهة للموقف المثیر، كما 

لـم األعـداد عملیـة  أنیـرى ینوفیما یخص مجـال االسـتعداد البـدني فـان البـاحث )٣١، ٢٠٠٤وجاد،

لمهـاري والنفسـي البـدني وا اإلعـدادبحیث یضـمن التكامـل واالنسـجام فـي األمثلالمستوى  إلىترتق 

الضــغوط النفســیة التــي تقــع علــى كاهــل أســبابمــن  أنلمواجهــة مثــل هــذه المنافســات وعلیــه یــذكر 

أثنــاءســوء تشــكیل حمــل التــدریب  أوالالعبــین هــي االرتقــاء الفجــائي لكــل مــن حجــم وشــدة التمــرین 

لــة المــدرب محاو  أوفــي تحدیــد فتــرات اســتعادة الشــفاء الصــحیحة الخطــأ أو األســبوعیةدورة الحمــل 

ب نفســه التــدریأســلوبویضــیف (الســید) قــد یكــون ) ٢٣ب،١٩٩٨(عالوي، دورة لالعــب أقصــىتعــدي 

    )٢٥ ،٢٠٠١(السید،هو السبب في الضغط النفسي

االستنتاجات:١-٥
. فاعلیة استخدام البرنامج المعد لقیاس الضغوط النفسیة لدى العبي كرة السلة .١

ط االستعداد البدني والطاقة النفسیة.. یعاني العبو كرة السلة من ضغو ٢

. لــم ترتقــي الفــروق إلــى مســتوى المعنویــة فــي محــاور الضــغوط ( نمــط الشخصــیة ، الضــغوط ٣

اإلداریة، الضغوط االجتماعیة ) لدى العبي كرة السلة.
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التوصیات: ٢-٥
كاهـل العبـي اعتماد البرنامج المعد في تقـدیر درجـة  الضـغوط النفسـیة المختلفـة الواقعـة علـى .١

كرة السلة .

. إجــراء اختبــارات نفســیة وبصــورة مســتمرة ودوریــة لتقیــیم درجــة  الضــغوط النفســیة التــي یعــاني ٢ 

.ةمنها العبو كرة السل

عند وضـع  ن. اشتراك المدربین في دورات تضمن تعلیمهم كیفیة توظیف اإلعداد النفسي لالعبی٣

الـنفس  موالطرائـق الحدیثـة التـي توصـل إلیهـا علـوباستخدام أحدث األسالیب ةالمناهج التدریبی

الریاضي. 

المصادر العربیة واألجنبیة:
للریاضــیین، مجلــة علــوم الریاضــة،، كلیــة اإلنهــاك): مقیــاس ٢٠٠٤( بــاهي، مصــطفى حســین.١

، العدد لثاني.التربیة الریاضیة، جامعة المینا

االتجاهـات الحدیثـة  إلـى): المـدخل ٢٠٠٤( باهي، مصـطفى حسـین وجـاد، سـمیر عبـد القـادر.٢

.في علم النفس الریاضي، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، القاهرة

، ٢) علـم الـنفس التعلیمـي _القیـاس النفسـي والتقـویم التربـوي_،ج١٩٨٣بركات، محمد خلیفـة (.٣

الكویت، دار القلم.

تخدامات واسـاإلحصـائیة) : التطبیقات ١٩٩٩( التكریتي، ودیع یاسین والعبیدي، حسن محمد.٤

الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.

): مصــادر الضــغط لــدى طلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الیرمــوك ٢٠٠٢حتاملــة، (.٥

، ث،المجلـــد الثالـــندراســـة تحلیلیة،مجلـــة العلـــوم التربویـــة والنفســـیة، كیـــة التربیـــة، جامعـــة البحری

ع.العدد الراب

تــدریب المهــارات النفســیة  وتطبیقاتهــا فــي المجــال الریاضــي ):  ٢٠٠٠كامــل (أســامةراتــب، .٦

.،دار الفكر العربي ،القاهرة

) : الضـــغوط النفســـیة وعالقتهـــا بالتحصـــیل الدراســـي ٢٠٠١الربیعـــي ، فاضـــل جبـــار جـــودة (.٧

تربیـــة /ابـــن لطلبــة الدراســـات العلیـــا فــي جامعـــة بغـــداد ، رســالة ماجســـتیر غیـــر منشــورة كلیـــة ال

الهیثم ، جامعة بغداد.

): بناء مقیاس للتعرف على الضغوط النفسیة لالعبي كرة السلة، ٢٠٠١( السید، عادل حسني.٨

، أســیوطلعلــوم وفنــون التربیــة الریاضــیة، كلیــة التربیــة الریاضــیة للبنــین، جامعــة أســیوطمجلــة 

، الجزء الثاني.٢العدد 



مؤید عبد اللرزاق وسیف خالد

١٨

دار الفكــر  ،١طي والقیــاس النفســي الریاضــفس علــم الــن):  ١٩٩٩شــمعون، محمــد العربــي ( .٩

  . القاهرة، العربي

): مصــادر الضــغوط النفســیة لــدى الریاضــیین الناشــئین، ١٩٩٩عبــد الظــاهر، أســامة ســدید (.١٠

منشورة، كلیة التربیة الریاضیة للبنین ، جامعة حلوان ررسالة ماجستیر غی
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.الكتاب للنشر، القاهرة

، مركز الكتاب للنشـر، ١): مدخل في علم النفس الریاضي،طب١٩٩٨( عالوي، محمد حسن.١٢

  القاهرة.

والجهد البدني فـي بعـض الضغط النفسي ): تأثیر٢٠٠٦، مؤید عبد الرزاق حسو ( يالغر یر .١٣

، أطروحة دكتوراه ى العبي كرة السلةللسمات الشخصیة السائدة لداالستجابات الهرمونیة وفقاً 

غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل.

اقتصــادیة، المجلــد  آفــاق): ضــغوط العمــل الــوظیفي، مجلــة ١٩٩٦( فــائق، فــوزي عبــد الخــالق.١٤

.٦٨-٦٧، العدد ١٧

) بنـــاء مقیـــاس لـــدافع االنجـــاز الدراســـي لـــدى طلبــــة  ١٩٧٩الكنـــاني ، ابـــراهیم عبـــد الحســـن (.١٥

المدارس االعدادیة ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد .

16.Dobson.C.B. & Metcalfe،R.j. (1983): Reliability and Validity of the

student stress inventory. ( Sixth from version ) in The British Journal

of Educational psychology.Vol.، 53، part،1.

17.Lazarus،H (1984): stress and job satisfaction among primary school

teachers in Malta educational psychology,. New York. Mac Graw Hill.
18.Marshall, Judi & Cary, L. Cooper (1979): Executives under Pressure

psychological steely. London، the Mac Millen press 1, Itd.

19.Moursund،D.،( 1976): ”What is computer literacy ?”, Creative

computing، No. 6،Vol. 3.

20.Silberman،H.F(1987.): Appplications of Computers in Education،

Santa Monica، California ،System Development Corporation.

21.Strckland، A.W.( 1979):”Metric instruction in elementary science

methods using computer -managed instruction “, Educational

Technology،Vol.2, No. 15.

22.Zachmeier، W،(1983):” k-8 Computer literacy curriculum “,The

computing teacher, Vol.7,No 10.



…حاسوب لقیاس الضغوط النفسیة تصمیم برنامج باستخدام ال

١٩

  )١الملحق (

هائیةمقیاس الضغوط النفسیة لالعبین بصورته الن



مؤید عبد اللرزاق وسیف خالد

٢٠


