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ملخص البحث :
الـــذین یمارســـون الریاضـــة ة مقارنـــة للطلبـــة المتمیـــزین مـــن اســـتهدف البحـــث الحـــالي دراســـ

الذین ال یمارسونها في اسالیب تعاملهم مع التوتر النفسـي . وللتعـرف علـى الفـروق وفـق متغیـري و 

الجنس . 

مكونة وقد استخدم المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث واختیرت لهذه المقارنة عینة 

للعــام ) طالبــة ١٠٠و ( اً ) طالبــ١٠٠وبواقــع (انــاث)  –(ذكــور ) مــن الطلبــة المتمیــزین ٢٠٠(مــن 

، ولتحقیق هدف البحث فقد اعتمد الباحثان مقیاس (خشمان حسن علي  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي 

) اداة لهــذا الغـــرض وقــد تـــم الحصــول علـــى اختبـــار التــوتر النفســـي بعــد ان جـــاء صـــدق ٢٠٠٦، 

راج معامــل الثبــات ، وبهــذا اصــبح المقیــاس الخبــراء والتحلیــل االحصــائي لفقــرات المقیــاس واســتخ

هــي للمقیـاس وادنـى درجـة درجـة ) ٨١هـي (للمقیـاس ن اعلـى درجـة بـأ) فقـرة علمـا ٢٧مـن (اً مؤلفـ

وتم معالجة البیانات احصائیا باستخدام معامل االرتباط (بیرسون) واالختبار التائي ) درجة .٢٧(

لداللة الفروق بین المتوسطات والدرجة المعیاریة

مـــناقـــلتتمتـــع بمســـتوى الممارســـین لالنشـــطة الریاضـــیة طلبـــة ان القـــد أظهـــرت النتـــائج و 

كـذلك لـم تكـن هنـاك .النفسـي عنـد مقارنتهـا مـع المتوسـط النظـري المستوى االعتیـادي مـن التـوتر

فروقا دالة احصائیة بینهم تبعا لمتغیر الجنس .
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Abstract:
This research aims to initiate a comparative study between gifted

pupils participating sports and those who don’t in the way they handle
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psychological stress and to recognize the differences between these two

groups according to sex variable .

The researchers used descriptive method due to its appropriateness.

The sample consisted of (200) male and female pupils divided evenly to

be (100) pupils at each group in the academic year 2008 / 2009 . To

achieve such an aim , the researchers used Khashman Hassan Ali (2006)

model as a tool . A test of psychological stress was obtained after the

approval of experts verification and statistical analysis of the items and

extracting stability factor ; Thus the final form of the test consisted of

(27) item with the highest degree in measurement is (81) and the lowest

is (27) . Data were statistically treated using Pearson conjunction factor ,

T-test for difference significance between means and standard degrees .

The results showed that practicing pupils had less than normal level

of psychology stress compared to theoretical means and absence of

statistically significant differences according to sex variable .

مشكلة البحث
كثیــرة فــي عصــر تضــاربت فیــهواجتماعیــة ان الطلبــة المتمیــزین یعــانون صــراعات نفســیة

االنفعـاالت هـذه القیم ، واتسعت فیه رقعة الحضارة وتقلباتها . ووجدنا ان من واجبنا ان نعبر عـن 

الدفینة التي یتلظى فیها الطلبة المتمیزین . 

ان التــوتر النفســي یعــد مــن أهــم المشــاكل الــى  وقــد اشــارت العدیــد مــن الدراســات والبحــوث

، علــي( ودراســة )٢٠٠٥ ،البیــاتي(الطلبــة فــي المراحــل الدراســیة ومنهــا دراســة التــي تواجــه معظــم 

بنفسه،  طالبالسلبیة فضًال عن ذلك یضعف ثقة الاآلثاركما أن لهذا المظهر العدید من )٢٠٠٥

دنیــة ، لــذا یتطلــب مــن المهتمــین فــي هــذا المجــال علــى قابلیاتــه وٕامكانیاتــه المهاریــة والبكمــا یــؤثر

.الطلبة المتمیزین  لدى النفسيمتابعة مستوى التوتر

التركیـز علـى المنـاخ التعلیمـي واالداري والتنظیمـي فـي من هنا كانت مشـكلة البحـث فـي و 

ة من ضـغوطات نفسـیة واجتماعیـهذه المؤسسات التربویة ثانویة المتمیزین والمتمیزات وبما تحمله 

وتعلیمیـــة تبـــرز مـــن خـــالل روح المنافســـة بـــین الطلبـــة فـــي مجـــال التفـــوق العلمـــي ، وجـــاءت هـــذه 

فــي خفــض جــزء مــن هــذا الدراســة لتبــین اهمیــة دور الممارســات الریاضــیة لــدى الطلبــة المتمیــزین 
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الریاضـیة فـي خفـض مـا دور اسـتخدام الممارسـات"من خالل االجابة على السؤال االتـي :التوتر 

."التوتر النفسي لدى الطلبة المتمیزین ؟نسبة من 
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أھمیة البحث :
االنشـــطة الریاضـــیة مـــا هـــو اال الممارســـات و ان التطـــور الریاضـــي الحاصـــل فـــي مختلـــف

إذ تــیقن البــاحثون أن التقــدم العلمــي هــو الحلقــة ، حصــیلة ابحــاث ودراســات وجهــود علمیــة مختلفــة 

العلمیــة فــي مختلــف العلــوم التــي تــرتبط بموضــوع االساســیة التــي تعتمــد علیهــا الدراســات والبحــوث 

ــــي  ــــنفس الریاضــــي هــــو احــــد هــــذه المجــــاالت المهمــــة ف ــــم ال التربیــــة الریاضــــیة ، ولعــــل مجــــال عل

دراسـة، اذ كانـت اولـى تلـك الدراسـات والبحـوث التـي بـدأ بهـا هـذا العلـم هـي  ةالریاضـیالممارسات

، وقـد تفوق االكـادیمينفعالیة) وعالقتها بـالوالخوف واالستثارة االالتوتر بعض الظواهر النفسیة (ك

تحصــیل االحیــان ســلبًا فــي الاشــارت نتــائج هــذه الدراســات الــى ان العامــل النفســي یــؤثر فــي بعــض

سـتقرار) "ان اال٢٠٠١(عـرب وكـاظم ، ویؤثر في احیان أخرى ایجابًا ، وقد اكدوالتفوق واالبداع

  ) .٣٥ : ٢٠٠١(عرب وكاظم ، علیمیةالتالعملیةالنفسي احد االعمدة التي ترتكز علیها

یّعــد التــوتر النفســي جــزءًا مــن حیــاة االنســان ،فلــیس بالضــرورة ان تكــون ظــاهرة ســلبیة اذ 

   )٣٠:  ١٩٨٨طه ، (ومن ثم یتحتم على االنسان التخلص منها

فنحن بحاجة الیه بالقدر المعقول لیحرك فینـا النشـاط والدافعیـة للقیـام بأعمالنـا وتحقیـق مـا 

صــبوا ألیــه مــن أهــداف ، حیــث كلمــا زاد التــوتر عــن هــذا المســتوى یبــدأ التــأثیر الســلبي أو الضــار ن

  ٠ )٥٨٥:  ٢٠٠٢(عبد الحق ،  على الفرد

اهتم علماء النفس والتربیة بدراسة التوتر النفسـي وتفسـیره بوضـع نظریـات لـه ، كمـا حیث 

لتحدیـــد الطلبـــة المتمیـــزینعنـــدالنفســـيحـــاولوا قیاســـه بوضـــع مقـــاییس لـــه لمعرفـــة مســـتوى التـــوتر

،حیـث وجـدت أن  )١٩٨٢، المـال(وهـذا مـا أشـارت ألیـه دراسـةالطریقة المالئمة للتعامـل معهـم .

والدافعیة فهـو یـؤدي إلـى ارتفـاع مسـتوى الـدافع الـى حـد معـین ،فـإذا والتفوق التوتر یرتبط باإلبداع 

ر فـي مسـتوى األداء كمـا انـه یكـون انخفض التوتر أو ارتفع عن هـذا الحـد سـوف یـؤدي الـى التـأخ

  .) ٥٤:  ١٩٨٢المال ، ( له معرقالً 

فـــي العصـــر الحـــالي الطلبـــة ویعــد التـــوتر النفســـي مـــن أهــم المظـــاهر النفســـیة التـــي تواجــه

مــن اكثــر المظــاهر "الملــيء بالتعقیــدات والمشــكالت والمتطلبــات وضــغوط الحیــاة الیومیــة كمــا أنهــا

تــداخلها مـع مفـاهیم أخـرى بدیلـه ومسـتخدمه فــي ل ني واكثرهـا تعقیـداٌ النفسـیة المرافقـة للسـلوك اإلنسـا

   )١٤٠: ١٩٩٩علي و السید،(مواقف الحیاة المختلفة كالضغط النفسي والقلق والصراع والعدوان

ویــرى الباحثــان ان هنــاك اهتمامــا عنــد التربــویین والبــاحثین فــي التعــرف علــى االثــار التــي 

لمختلفة في بعض المتغیرات من جهة ومن جهة اخـرى البحـث فـي یولدها التوتر النفسي وجوانبه ا

العوامـــل التـــي تـــؤثر فـــي التـــوتر النفســـي وتســـخرها فـــي تعیـــین االهـــداف التربویـــة والتعلیمیـــة وذلـــك 

باستخدام االسالیب واالستراتیجیات التدریسیة المناسبة وتهیئة بیئة تعلیمیة فعالة . وان اغلـب هـذه 

ربیة واجنبیة . الدراسات طبقت في بیئات ع
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وان التــوتر النفســي متغیــر یــؤثر فــي تحصــیل الطلبــة وفــي ســلوكهم الدراســي بصــفة عامــة 

واالشــخاص الــذین یكــون لــدیهم تــوتر نفســي عــالي یمیلــون الــى ادراك المواقــف التقویمیــة علــى انهــا 

وهــم  مهــددة لهــم شخصــیًا وهــم یمیلــون للتــوتر والتحفــز والهیجــان االنفعــالي فــي مواقــف االمتحانــات

ایضـــا یعیشـــون انشـــغاالت عقلیـــة ســـالبة ومركـــزة حـــول الـــذات تشـــتت انتبـــاههم وتـــداخل مـــع تركیـــز 

   )٤٣:  ١٩٨٧الهواري والشقاوي ، (المطلوب اثناء الدروس وتشوشهم 

وكمــا یعــد التــوتر مــن الموضــوعات ذات االهمیــة فــي علــم الــنفس بفروعــه المختلفــة حیــث 

التـــي یتعـــرض لهـــا االنســـان مـــع ازدیـــاد الضـــغوط البیئیـــةازداد االهتمـــام بـــه فـــي الســـنوات االخیـــرة

، وعالقة التوتر الناتج عـن هـذه الضـغوط بكثیـر مـن المشـكالت السـلوكیة بـل واالمـراض المعاصر

العضویة . كالمجال الجسماني والذي یتضـمن االعـراض الجسـمانیة التـي تظهـر علـى الطلبـة قبـل 

راب نبضـــات القلـــب والخفقـــان والتعـــرق وضـــیق الـــدرس او اثنـــاءه او بعـــده لمـــدة وجیـــزة نحـــو اضـــط

التنفس وارتفاع ضـغط الـدم وانخفاضـه وفـي المجـال العقلـي الـذي یشـمل الجوانـب المتعلقـة بالـذاكرة 

الصباغ (والتفكیر یحسها الطالب او یعاني منها في الدرس وعدم التركیز وصعوبة ترتیب االفكار 

 ،٦٥:  ١٩٩٧(   

لــدور التربیــة الریاضــیة وأهمیتهــا إلــى  )٢٠٠٢ق ، عبــد الحــ(فقــد اشــار ومــن جانــب آخــر 

نشاط حركي مختار یهدف إلى بناء اإلنسـان مـن جانب الدروس التعلیمیة، فقال: التربیة الریاضیة

واالجتماعیــة لنمــوه المتــزن لممارســة حیاتــه الیومیــة بنظــرة جمیــع النــواحي البدنیــة والعقلیــة والنفســیة

 )٥٩٧: ٢٠٠٢عبد الحق ، ( في المجتمع.فاعالً متفائلة بالعطاء لیكون عضواً 

النــاس الریاضــة لــم تعــد ضــرورة بــل أصــبحت حاجــة مهمــة مــن حاجــاتالممارســات أن 

واالجتماعي بشكل عام والشباب بشكل خاص لما لها من أثر في تحقیق التوازن النفسي والجسدي

قــاتهم بنشــاط حركــي أو علـى طالبنــا األعــزاء، فهــي تحـارب عوامــل االنحــراف التــي تــواجههم وتمـأل

، والمكتسـبةموجه، وزیادة إنتاجـه كمـا أنهـا وسـیلة للتعبیـر عـن اسـتعدادات وقـدرات الفـرد الموروثـة

وقــد أثبتــت آخــر التحقیقــات التــي أجراهــا المعهــد القــومي للصــحة واألبحــاث الطبیــة والتــي شـــملت 

وســط العمــر ألــف شــخص، أن ممارســة نشــاط بــدني بصــورة منتظمــة یــؤدى إلــى زیــادة فــي مت ٢٥٠

)٧٥:  ٢٠٠٣. (القریطي ، %  ٣٠بنسبة 

كـرة القـدم ( التي تجري فیها الممارسات الریاضیة تتمثـل بفـرقالریاضة دروس إال أن واقع 

مدارســنا لیســت بالصــورة الســابقة فــي معظــم األحیــان فقــد تحولــت إلــى  فــي )، الســلة ، الیــد ... الــخ

، هـذا الوضـع التنظیـفجماعیة أو للقیام بأعمـالمكملة لمواد أخِرى أو لتنفیذ عقوبات إمادروس 

؟ ألنهـم ینتظـرون وتظهـر علـیهم ردود أفعـال متباینـة، لمـاذایجعل الطالب في حالة إحباط وتذمر

الجسـدیة والنفسـیة ولتفـرغ طاقـاتهم تلبـي حاجـاتهملمتابعة ممارساتهم الریاضیة التي الریاضة  درس

الریاضـــة إلـــى هـــذه الممارســـاتحـــین تتحـــول تالمـــذتناالطفولیـــة والشـــبابیة، وكـــم یصـــدم طالبنـــا و 
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 ٢٠٠٨المسـكري ، (وغیـر ذلـك..مملة یطلب فیها منهم التزام الصـمت والهـدوء والمقعـدممارسات

 :٨٤(   

النــاتج عــن صــعوباتنفســيتخفــف التــوتر المیــزینالمتبــةالریاضــة للطلالممارســات نوا

واالنتمـاء إلیهـا بالمسـؤولیة والـوالء للجماعـةالتكیف مع المحیط وهي تنمي لدى الطالب اإلحسـاس

نـرىبة المتمیزینللطل نامالحظتوبالتالي القضاء على النزعة الفردیة في نفسه، كما أنه من خالل

بعملیـة تهیئـة للفـرد الریاضة تنمي بعض الصفات القیادیة لدیهم وبالتالي فهـي تقـومالممارسات أن 

(عرب وكاظم ، مع تفوقه العلميباألخالق الفاضلة المقترنةالقادر على العمل والعطاء والمتحلي

٤٧،  ٢٠٠١(  

ومن هنا تكمن اهمیة الدراسـة الحالیـة ان قیـاس التـوتر النفسـي ضـرورة ملحـة النهـا تمكـن 

المتخصصـین فــي تحدیـدهم ، والوقــوف علــى مسـبباتهم ، وایجــاد الســبل الكفیلـة لتخفیفــه وعالجــه . 

الــى دور الممارســات الریاضــیة فــي خفــض التــوتر النفســي لــدى الطلبــة ان الدراســة الحالیــة تهــدف 

المتمیزین في محافظة نینوى .

ھدف البحث : 
یهدف البحث الى االجابة عن السؤالین االتیین :

ما مستوى التوتر النفسي لدى الطلبة المتمیزین والمتمیزات في محافظة نینوى ؟. ١

ة بـــین متوســـط درجـــات التـــوتر النفســـي لـــدى طلبـــة ثانویـــة هـــل هنـــاك فـــرق ذو داللـــة احصـــائی. ٢

المتمیزین ومتوسط درجات طالبات ثانویة المتمیزات في الصف الثاني المتوسط ؟ 

مجاالت البحث:
)ثانویــة المتمیــزین للبنــین و ثانویــة المتمیــزات للبنــات(طلبــة الصــف الثــاني لـــ المجــال البشــري: -

.في محافظة نینوى 

.١/٥/٢٠٠٩ولغایة  ١/٢/٢٠٠٩ الفترة منالمجال الزماني:-

ثانویة المتمیزین للبنین و ثانویة المتمیزات للبنات في محافظة نینوى المجال المكاني: -

حدود البحث: 
یتحـــدد البحـــث الحـــالي بطلبـــة الصـــف الثـــاني والمتمثلـــة بثانویـــة المتمیـــزین للبنـــین وثانویـــة 

  م  ٢٠٠٩-٢٠٠٨عام الدراسي المتمیزات للبنات وفي مركز محافظة نینوى ولل
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تحدید المصطلحات 
وال : الممارسات الریاضیة أ

فـاظ من أجل تطـویر أو الحمنظمة ومتكررة هو ممارسة أداء الحركات ) ١٩٩٠هزاع ، (عرفها * 

  .)٣٨٥:  ١٩٩٠هزاع ، (على اللیاقة البدنیة والصحة العامة 

Sallisوعرفهـــا *  , ومرونـــةتكســـب البـــدن قـــوةتعنـــي القیـــام بحركـــات خاصـــة،)(2000

)Sallis , 2000 : 80(

ثانیا : التوتر النفسي 

في اللغة العربیة یعني التوتر وكما جاء في لسان العرب " أشتد وتوتر عصـبه أي أشـتد فصـار *

مثــل الــوتر ، ومنهــا وتــر القــوس أي جعــل لهــا وتــرًا ، ووترهــا أي أشــتد وترهــا وتــوترت عروقــه ، 

ابـــن منظـــور ، (بـــاب جمعهـــا وتـــٌر، الوتـــائر المســـاكن والـــوتیر الموضـــع "ولحـــل وتـــره فـــي هـــذا ال

٢٧٨:  ١٩٥٦( .  

اما اصطالحا فقد عرف انه : 

شــعور باألنقبــاض شــعور عــام بأضــطراب التــوازن وأســتعداد لتغییــر ) انــه ١٩٨٥عاقــل ، (عرفــه  *

  . )١١٤:  ١٩٨٥السلوك لمواجهة عامل مهدد بالموقف " (عاقل ، 

"حالـــة نفســـیة تحـــدث حـــین یشـــعر الفـــرد بوجـــود خطـــر یتهـــدده ، ینتظـــر  ١٩٩٧* وعرفـــه میاســـا ، 

وقوعــه او یخشــى مــن وقوعــه ، وهــو ینطــوي علــى تــوتر انفعــالي وتصــحبه بعــض اضــطرابات 

) .٩٦،  ١٩٩٧فسیولوجیة مختلفة . (میاسا ، 

" انفعــال مركــب مــن التــوتر الــداخلي والشــعور بــالخوف وتوقــع الخطــر،  ١٩٩٩عرفــه عــالوي ، *

  )  ٣٧٩ ، ١٩٩٨هو خبرة انفعالیة غیر سارة یدركها الفرد كشيء ینبعث من داخله" .(عالوي، و 

:"انه حالة انفعالیة بیولوجیة عقلیة ناجمة عن عدم اشباع الحاجات  ٢٠٠١، قحطانعرفه * و 

او تحقیق األهداف او من حدوث صراع داخلي بین اكثر من دافع أو من ادراك الفرد بأن ما 

ال یتناسب مع قدراته ویصحبه عدد من المظاهر النفسیة والبیولوجیة والعقلیة مطلوب منه 

یرافقها تأهب واستعداد لدى المرء لتغییر سلوكه بغیة التصدي لعامل تهدیده في وضعیة حقیقیة 

) .١٥، ص ٢٠٠١، قحطاناو متخیلة" (

اما اجرائیًا فقد عرفه الباحث :

مــن خــالل اجابتــه علــى فقــرات الطالــب او الطالبــةبأنــه الدرجــة الكلیــة التــي یحصــل علیهــا

.طلبة المتمیزین والمتمیزات لدى  توتر النفسيمقیاس ال



حسن خضر ولیث حازم

٣٣٩

ثالثا : الطلبة المتمیزین : 

) : هو الذي یظهر اداء مرموقا بصفة مستمرة في أي مجال من المجاالت ١٩٩٢ابو سماحة (*

   )٢٦،  ١٩٩٢ابو سماحة ، (ذات االهمیة . 

: بانهم الطلبة الـذین لـدیهم قـدرة عقلیـة ومعرفیـة واضـحة وقـادرة علـى انجـاز ) ٢٠٠٠(السرور *

السـرور (بـذلك المتوقع ، ویتم الكشف عنهم من قبل المتخصصین باستخدام الطـرق واالسـالیب

 ،٥١:  ٢٠٠٠(   

ي : بانهم اؤلئك االفراد الذین یكون ادائهم عالیا بدرجة ملحوظة بصفة دائمیة ف)٢٠٠٠عبید (*

   )٢١:  ٢٠٠٠عبید ، (مجاالت الحیاة عامة 

الخلفیة النظریة : 
مفھوم التوتر النفسي : 

ویحمل هذا المفهوم ضمن إطار علم النفس معنیین مختلفین ، األول كونه حالـة ذهنیـة ، 

واألخرى كونه حالة عضلیة ، لذا قد نجد شخصًا ما یشكو من التوتر رامزًا إلى الخوف والقلق في 

رح أخر عن رغبته إلى الراحة واالسترخاء ألنه متوتر، ویعني األول انه متوتر ذهنیًا في حین یص

أن الحقائق تشیر إلى أن التـوتر الـذهني والعضـلي بینهمـا "حین یعني الثاني انه متوتر عضلیًا . 

ارتباط كبیر ، فكل انفعال أو توتر ذهني یؤثر على العضالت والعكـس صـحیح أیضـًا كـل شـد أو 

ر عضـــلي یـــؤثر علـــى حالـــة التركیـــز الـــذهني ومـــن ثـــم فانـــه ال یمكـــن التمتـــع بالصـــحة النفســـیة تـــوت

  . )٢٠-١٦:  ١٩٨٦(البرغوثي ،الكاملة إذا حدث توتر ذهني ولم یطلقها خالل نشاطه العضلي

منطلقات نظریة في التوتر النفسي
هذه النظریات لقد تناولت العدید من النظریات والمدارس االنسانیة وفیما یلي بعض 

والمدارس النفسیة : 

.نظریة التحلیل النفسي ١
أولــى النظریــات التـــي طرحــت موضــوع التـــوتر النفســي هــي نظریـــة التحلیــل النفســي التـــي 

) من خـالل تأكیـده علـى ان القـوى الدافعـة للسـلوك ١٩٣٩-١٨٥٦( Freudیتزعمها العالم فروید 

)واألنـا ، واألنـا األعلـىألهـو ،(ات الشخصـیة هي قوى داخلیة وتسبب الصراع الداخلي بین مكونـ

  . )٢٣٤:  ١٩٩٣(امسلي ، الذي یؤدي الى حدوث التوتر والقلق

حالة االتزان من حیث توزیع الطاقة عن ترى ان اإلنسان جهاز معقد من الطاقة یبحث و 

Scultz(على أجزائه المختلفة , 1981 :26(
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االجتماعیة –.النظریة النفسیة ٢
أن مصـدر التـوتر هـو شـعور الفـرد بـالنقص ویشـمل فـي مفهومــه ()A.Adlerلـر (یـرى اد

أن كـــل إنســـان یبحـــث عـــن التفـــوق "هـــذا جمیـــع أنـــواع الـــنقص ، الجســـمي والعقلـــي واالجتمـــاعي .

"كوسیلة تعویضیة لشعوره بالنقص ، وعّد كفاحًا من اجـل التفـوق الحقیقـة األساسـیة لحیـاة اإلنسـان

  .)٩٧:  ١٩٨٧صالح ، (

أن نمـو األنـا وخصائصـها تنشـأ مـن خـالل مراحـل نمـو (إلـى  Eriksonشیر أر كسون وی

مختلفة ، ویرى أن التوتر النفسي ینتج عن الطریقـة التـي تحـل بهـا األزمـان المرافقـة لمراحـل النمـو 

النفسي واالجتماعي الن هذه األزمان تكون نقاطًا مهمة في حیاة الفرد ، وٕاذا ما اسـتمر التـوتر أو 

ریقــة غیــر مرضــیة فــأن ذلــك ســیؤثر علــى نمــو الــذات بطریقــة ســلبیة ، وٕاذا عــولج الصــراع حــل بط

قحطــان ، (وحّلــت األزمــان بطریقــة مرضــیة فتنمــو الــذات ویتمتــع الفــرد بحالــة مــن االتــزان النفســي

٤٥:  ٢٠٠١(.  

النظریة السلوكیة .٣
تعلم ، لذا فـأن السـلوك النظریة السلوكیة فیرون أن شخصیة الفرد تعد نتاجًا لل واأما واضع

المتوتر یمكن تعلمه أیضا فشخصیة الفرد تتكون مـن خـالل عاداتـه اإلیجابیـة والسـلبیة التـي یمكـن 

Mowrer(تعلمها عن طریق التعزیز , 1990 :72(

Dwllard)دوالرد ومیلر(ویؤكد  & Mowler وهما من رواد المدرسة السـلوكیة الحدیثـة

طبیعي هو نتیجة للتعلم من خالل تفاعل بین الرغبة والدلیل على ان كل تصرف طبیعي أو غیر

، أو االستجابة والتعزیز ، كما ویتعلم األفراد هـذه المعـاییر مكافـأة الـذات ومعاقبتهـا بطـرق مختلفـة 

، فقد یـتعلم األفـراد معـاییر مـن إبـائهم ومـن األشـخاص اآلخـرین ومـن الكتـب والصـحف والمجـالت 

فالسـلوكیون یؤكـدون علـى ان  . )٧٤:  ٢٠٠١قحطان ، (نمذجة أیضًا وقد یتعلمونها من خالل ال

الســـلوك مهمـــا كـــان نوعـــه یقـــوم علـــى الـــتعلم وان عملیـــة الـــتعلم یقـــوم بهـــا الكبـــار ویوجهونهـــا نحـــو 

جـابر (الصغار ، ولهذا فأن التوتر الذي یحمله األباء قد ینتقل إلى األبناء على وفق هـذا المنطـق 

 ،١٥٧:  ١٩٩٣( .  
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نظریة اإلنسانیةال .٤
) أن الفـرد ذا التـوتر العـالي هـو ذلـك الفـرد الـذي هـدم نفسـه وحـرم Maslowیـرى ماسـلو (

مــن الوصــول إلــى اإلشــباع الكــافي لحاجاتــه األساســیة وهــذه الحقیقــة تمنــع مــن التقــدم نحــو الهــدف 

وتعتمـد  لـذات .المتمثل بتحقیق الذات ، حیث یشعر الفرد بالتهدید وانعدام األمن واالحترام القلیل ل

صـالح (األهمیة النسبیة للحاجات في تقدیر سلوك الفرد على مدى قربها أو بعدها من قاعدة الهرم

 ،١٩٢:  ١٩٨٧(.  

مثل كل األفراد اآلخرین یزداد توتره نتیجة لمواجهة االحباطات والضغوط طالب المتمیزو 

حاجـة إلـى التقـدیر وفـي حاجـة المختلفة التي یترتب علیها عـدم إشـباع حاجاتـه النفسـیة ، فهـو فـي

إلى حیاة عائلیة سعیدة وفـي حاجـة لتحقیـق ذاتـه مثـل غیـره مـن النـاس الـذین یخضـعون لـدینامیات 

ولكنه مطالب بقدر كبیر من االلتزام في كل شيء وهذا االلتزام یشكل ضغوطًا علیه السلوك نفسه

  . )١٠٨:  ١٩٩٢ابو سماحة ، (في البیت والنادي والمجتمع 

ات سابقة دراس
فیمــا یلــي عــرض الهــم الدراســات التــي اجریــت فــي اطــار موضــوع الدراســة الحالیــة والتــي 

استفاد منها الباحث . 

التوتر النفسـي لـدى طلبـة الصـف الكشف عن مستوى  )٢٠٠١وحاولت دراسة (قحطان ، 

لــب ) طا٢٥٠(شــملت عینــة البحــث اذ  الســادس اإلعــدادي وٕابــائهم وعالقتــه بالتحصــیل الدراســي) .

، طلبـــة المـــدارس الثانویـــة واإلعدادیـــة فـــي مركـــز محافظـــة بابـــل الصـــف الســـادس اإلعـــدادي مـــن 

ـــهواظهـــرت النتـــائج  ـــین التـــوتر النفســـي لألبنـــاء ومســـتوى )ســـلبیة (عكســـیةوجـــود عالقـــة ارتباطی ب

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین مســـتویات تـــوتر األبنـــاء وتحصـــیلهم و تحصـــیلهم الدراســـي 

ذات داللة إحصائیة في وجود فروقفضال عنذوي التوتر المنخفض والمتوسط .الدراسي لصالح

دون االبتدائیـة ، (التحصیل الدراسي لألبناء وفقًا لمستویات التوتر الثالثة ومستوى تحصیل اآلباء

ولصــالح األبنــاء الــذین حصــل آبــائهم علــى درجــة دبلــوم فمــا )وٕاعدادیــة ، دبلــوم فمــا فــوق ةمتوســط

   فوق .

إلـى الكشـف عـن فاعلیـة برنـامج ریاضـي لخفـض  )٢٠٠٢عبد الحـق ، (دراسة هدفت واست

مسـتوى التـوتر النفسـي لـدى طلبـة جامعـة النجــاح الوطنیـة، لتحقیـق ذلـك تكونـت عینـة الدراسـة مــن 

) طالبًا وطالبة، وتم اختیار أفراد عینة الدراسة من الذین یعانون من التوتر النفسي بناء على ٣٣(

یاس التوتر النفسي. وقد أحتوى برنامج النشاط الریاضي على تمارین الجري والكرة درجاتهم في مق

الطــائرة وكــرة القــدم، وقــد اســتمر تطبیــق البرنــامج مــدة خمســة أســابیع، وبعــد االنتهــاء مباشــرة مــن 

أظهــرت نتــائج الدراســة إلــى وجــود فــروق ،تطبیــق البرنــامج تــم إعــادة تطبیــق مقیــاس التــوتر النفســي
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إحصائیة عند أفراد المجموعة التجریبیة في مستوى التوتر النفسي بعد أن تلقوا برنامجًا ذات داللة 

ریاضــیًا، بینمــا لــم توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد أفــراد المجموعــة الضــابطة، كمــا أظهــرت 

نتــائج الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة تعــزى لمتغیــر المجموعــة بمســتوى التــوتر النفســي 

تظهــر فــروق تعــزى لمتغیــر الجــنس ولــم یظهــر تفاعــل بــین الجــنس والمجموعــة ، وأوصــى كمــا لــم

الباحث في استخدام البرنامج المقترح في تقلیل مستوى التوتر النفسي. 

لـــدى الالعبــــین بنـــاء وتقنــــین مقیـــاس للتـــوتر النفســـيب )٢٠٠٥البیـــاتي ، (وقامـــت دراســـة 

) العبـا" متقـدما" فـي األلعـاب الفرقیـه ١٢٠علـى ( نـةالعیواشـتملت.دمین في األلعاب الفرقیـهالمتق

حـددت ثالثـة مجـاالت تمثـل التـوتر النفسـي وقـد  )كرة القدم ، كرة السلة ، كـرة الیـد ، الكـرة الطـائرة(

بعـــد حـــذف بعـــض الفقـــرات )المجـــال الفســـیولوجي ، والمجـــال العقلـــي ، والمجـــال االنفعـــالي(وهـــي 

) العبا" ٤١٠وفي عملیة التقنین اختارت الباحثة (النفسي تمثل مقیاس التوتر  ) فقرة٣١استبقیت (

متقــدما" فــي األلعــاب الفرقیــه لتــوزع علــیهم اســتمارات مقیــاس التــوتر النفســي ، ثــم حــددت مســتویات 

المســتوى العــالي جــدًا، المســتوى العــالي ، المســتوى (المقیــاس التــي تمثلــت بخمســة مســتویات هــي 

اسـتخدام المقیـاس الحـالي مـن قبـل بلتوصـي )الـواطئ جـداً المتوسط ، المستوى الواطئ ، المسـتوى

المدربین للوقوف على حقیقة التوتر لدى العبیهم.

اس التوتر النفسي لدى طلبة یبناء اختبار لق تاستهدفوالتي  )٢٠٠٥ففي دراسة علي (

واقتصرت عینة البحث األساسیة ٢٠٠٤- ٢٠٠٣الصف األول في جامعة الموصل للعام الدراسي 

) طالبا ٢٥ربع مجموعات من الطلبة في كلیتي التربیة األساسیة وعلوم الحاسبات بواقع (على ا

اذ اء اختبار لقیاس التوتر النفسي لدى الطلبة قام ببناما أداة البحث ، فقد وطالبة لكل مجموعة .

تقلتین وقد تم استخدام معامل االرتباط بیرسون واالختبار التائي لعینتین مس، ) فقرة ٣٠من (تألف 

وقد توصل الباحث الى ان الطلبة یتمتعون بمستوى من التوتر أعلى من المستوى االعتیادي ، 

كما ان مستوى التوتر لدى طلبة علوم الحسابات اعلى من مستوى التوتر لدى طلبة التربیة 

كما تبین أن مستوى التوتر لدى الطالبات في كلیة التربیة االساسیة اعلى من مستوىاالساسیة

التوتر لدى الطالب في الكلیة نفسها .

مؤشرات دراسات سابقة 
بنـــاء وتقنـــین مقیـــاس مـــن الدراســـات الســـابقة التـــي تـــم عرضـــها فـــي البحـــث اســـتهدفت ان قســـماً  .١

ركـزت دراسـة ي حـین ) فـ٢٠٠٥علـي ،(ودراسـة  )٢٠٠٥التوتر النفسي منها (دراسة البیاتي ، 

عبــد الحــق ، (ر النفسـي فیمــا تناولــت دراسـة الكشــف عـن مســتوى التــوتعلــى ) ٢٠٠١قحطـان (

دور الممارســات مــا الدراســة الحالیــة ركــزت علــىا. برنامجــًا لخفــض التــوتر النفســي  )٢٠٠٢

في محافظة نینوىالریاضیة في خفض التوتر النفسي لدى الطلبة المتمیزین 
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. وبهــذا وطالبــة طالــب )٢٥٠ - ٣٣فیمــا یتعلــق بحجــم العینــة فقــد تراوحــت العینــات مــا بــین ( .٢

فالدراسة الحالیة لم تخرج عن مدى حجوم العینات المستخدمة في الدراسات الوصفیة.

بنـــاء  )٢٠٠٥علـــي ،(ودراســـة  )٢٠٠٥(دراســـة البیـــاتي ، : اعتمـــدت دراســـات كـــل مـــن االداة .٣

عبـــد الحـــق ، () ودراســـة ٢٠٠١قحطـــان ، (وتقنـــین مقیـــاس التـــوتر النفســـي فیمـــا تبنـــت دراســـة 

(علي ، اس التوتر النفسي ، اما الدراسة الحالیة فقد تبنت المقیاس المعد من قبلمقی )٢٠٠٢

) لقیاس مستوى التوتر النفسي لدى الطلبة المتمیزین .٢٠٠٥

المتوســـطات بوســـائل مختلفـــة منهـــا م عالجـــت الدراســـات الســـابقة بیانـــاته:الوســائل االحصـــائیة .٤

.الحسابیة واالختبار التائي وتحلیل التباین

اجراءات البحث 
لتحقیق اهداف البحث قام الباحث بمجموعة من االجراءات وهي كاالتي : 

مجتمع البحث وعینتھ .والأ
مجتمع البحث : -١

) ٧٣٦والبـالغ عـددهم (تمثل مجتمع البحث بطلبة الثانویة ممثال بثانویة المتمیـزین للبنـین 

) ١٤١٧) وبذلك اصبح عدد الطلبـة الكلـي (٦٨١ن (البالغ عددهوثانویة المتمیزات للبنات طالبَاً◌ 

طالبًا وطالبة یمثلون المجتمع الكلي للبحث

عینة البحث -٢
) طالـــب مـــن ثانویـــة ١٠٠تـــم تحدیـــد عینـــة البحـــث باختیـــار عینـــة عشـــوائیة طبقیـــة بواقـــع (

اد ) طالبــة مــن ثانویــة المتمیــزات ، ولصــف الثــاني المتوســط وقــد بلــغ عــدد افــر ١٠٠المتمیــزین و (

) یوضـــح توزیـــع افـــراد العینـــة حســـب متغیـــرات البحـــث ١) طالـــب وطالبـــة والجـــدول (٢٠٠العینـــة (

وحسب الجنس . 

  )١الجدول (

عینة البحث موزعة على المدارس والجنس

الجنساسم المدرسة
غیر الممارسین

الریاضیةلألنشطة

الممارسین

الریاضیةلألنشطة
  العدد

النسبة 

المئویة 

  %٧  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ذكور  ینثانویة المتمیز 

  %٧  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  اناثثانویة المتمیزات

  %١٤  ٢٠٠  ١٠٠  ١٠٠    المجموع
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ثانیا : اداة البحث 
مقیاس التوتر النفسي :-١

لصـف ) لقیاس التوتر النفسي لدى طلبـة ا٢٠٠٥علي ، (وصف المقیاس : اعد المقیاس 

) بـدائل . وقـد قـام ٣مـام كـل فقـرة () فقـرة ا٣٠الموصـل ، ویتكـون المقیـاس مـن (األول في جامعـة 

الباحث باستخراج صدق المقیاس من خـالل صـدق المحتـوى والصـدق التمییـزي فـي حـین اسـتخرج 

الثبات بطریقة لعـادة االختبـار . والجـل اعـداد المقیـاس وجعلـه صـالحا للتطبیـق علـى عینـة البحـث 

قام الباحثان باالجراءات االتیة : 

أ. صدق المقیاس :
الظاھري : الصدق -

تعـد جوانــب الصـدق مــن اهــم خصـائص االختبــارات والمقــایس التربویـة والنفســیة ، فصــدق 

ویكـون االختبـار  )١٩٠،  ٢٠٠٠عـالم ، (االختبار یتعلق بالهدف الذي یبنـى االختبـار مـن اجلـه 

، ٢٠٠٠، الـداهري والكبیسـي(صادقا عندما یتمیز بقیاس السمة أو الظاهرة التي وضـع مـن اجلهـا

٥٣( .  

وفـــي البحـــث الحـــالي عرضـــت فقـــرات مقیـــاس التـــوتر النفســـي علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء 

. ولغـــرض معرفـــة ارائهـــم حـــول مـــدى صـــالحیة الفقـــرات (*)والمختصـــین فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس

وقیاســها للتــوتر النفســي لــدى طلبــة المتمیــزین وحصــل المقیــاس بفقراتــه جمیعــا علــى اتفــاق الخبــراء 

%) للفقـرات فیمـا عـدا بعـض االخطـاء اللغویـة والطباعیـة وحـذف ١٠٠-٨٠(وبنسبة ترواحت بـین 

) ثالث فقرات التي اشار الیها الخبراء وبهذا االجراء تحقق الصدق الظاهري للمقیاس . ٣(

ثبات المقیاس : -ب
یعــد مفهــوم مفهــوم الثبــات مــن المفــاهیم االساســیة فــي القیــاس ویتعــین تــوافره فــي المقــاییس 

لحا لالســتخدام وحســاب ثبــات المقیــاس بطریقــة اعــادة التطبیــق والتــي تعــد مــن اهــم لكــي یكــون صــا

اسالیب حساب الثبات اذ تعطینا معلومات عن استقرار النتائج بوجود فاصل زمني بـین التطبیقـین 

لجنة الخبراء والمختصین :(*)

أ.م.د. معیوف ذنون / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة  -١

أ.م.د. خشمان حسن علي / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة -٢

ة االساسیة أ.م.د. ثابت محمد خضیر / جامعة الموصل / كلیة التربی-٣

أ.م.د. عكلة سلیمان الحوري / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة -٤

أ.م.د. قصي حازم محمد / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة -٥
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) ٢٠ولحساب ثبات المقیاس بهذه الطریقة قام الباحثان بتطبیقه علـى ( )٣٨:  ٢٠٠٠ابو لبدة ، (

) ١٥مــن طلبــة المرحلــة الثانویــة وبفاصــل زمنــي بــین التطبیــق االول والثــاني مقــداره (طالبـا وطالبــة 

) وهو معامل ثبات جید وبذلك اصبح ٠.٧٩(یوما وباستخدام معامل االرتباط بیرسون وجد مقدار 

) فقرة بصیغتها النهائیة .٢٧وتكون من (المقیاس جاهزًا للتطبیق النهائي 

تصحیح المقیاس:-ج
حیث اعطـى درجـات تتـراوح  )٢٠٠٥باحثان مفتاح التصحیح الذي اعده (علي ، اعتمد ال

) حیـــث یمـــنح البـــدیل (دائمـــا) علـــى ثـــالث درجـــات والبـــدیل (احیانـــا) درجتـــان فـــي حـــین ٣-١بـــین (

) فقـرة لـذلك فـان ٢٧یعطى البدیل (قلیال) درجة واحـدة . ولمـا كـان ولمـا كـان المقیـاس مكونـا مـن (

) درجـة ، ومـن یحصـل ٥٤( ) . وتكون درجة الحیاد(المتوسط) هـي٨١-٢٧(الدرجة ستتراوح بین 

من افراد العیبنة على درجة اكثر من ذلك دل على تمتعه بتوتر نفسي عالي والعكس صحیح . 

تطبیق المقیاس :-د
قــة وتــم توضــیح طریالمتمیــزین والمتمیــزات علــى افــراد العینــة مــن الطلبــة تطبیــق المقیــاس

وقــد حــرص واالستفســار عــن أي معلومــات حــول طریقــة االجابــةالمقیــاساالســتجابة علــى فقــرات 

الباحثان على استالم االستمارات كاملة االجابة دون ترك الي فقرة دون اجابة .

الوسائل االحصائیة : 
ـــان  ـــم التوصـــل الیهـــا ومعالجتهـــا احصـــائیا اســـتخدم الباحث ـــات التـــي ت ـــل البیان لغـــرض تحلی

) وباستخدام الحاسوب . SPSSة في البرنامج االحصائي (الوسائل االحصائیة والموجود

عرض النتائج ومناقشتھا : 
لغـرض التحقــق مـن هــدف البحـث اســتخدم الباحثــان االختبـار التــائي لعینـة واحــدة مترابطــة 

لكشف الداللة االحصائیة بین متوسطي التوتر النفسي لدى الممارسـین لالنشـطة الریاضـیة والغیـر 

الریاضیة وكما مبین في اهداف البحث وهي كاالتي : ممارسین لالنشطة 

الممارسین لالنشطة الریاضیة والغیر طلبة القیاس التوتر النفسي لدى الهدف االول : -

:ممارسین لالنشطة الریاضیة في مدارس المتمیزین 

هو الممارسین لالنشطة الریاضیة طلبة الفقد أظهرت النتائج ان متوسط درجات 

) وعند مقارنته مع المتوسط الفرضي لالختبار ٩.٥٠١جة وبانحراف معیاري () در ٥٢.٣٢٠(

منه والختبار معنویة الفروق بین المتوسطین باستخدام االختبار اقل) درجة تبین انه ٥٤والبالغ (
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) ٩٩وبدرجة حریة ( ٠.٠٥التائي لعینة واحدة مترابطة تبین انه ذو داللة احصائیة عند مستوى 

تتمتع الممارسین لالنشطة الریاضیة ذلك ان عینة الطلبة الفرضي ومعنىالمتوسطولصالح 

.النفسيمن المستوى االعتیادي من التوتراقلبمستوى 

ثانویة المتمیزین والمتمیزات في الغیر ممارسین لالنشطة الریاضیة أما لدى عینة الطلبة 

ة وبانحراف معیاري ) درج٦٦.٣٢٠فقد أظهرت النتائج ان متوسط درجات الطلبة هو (، 

منه  على) درجة تبین انه أ٥٤) وعند مقارنته مع المتوسط الفرضي لالختبار البالغ (٨.٤٩١(

والختبار معنویة الفروق بین المتوسطین باستخدام االختبار التائي لعینة واحدة مترابطة تبین انه 

لحسابي لعینة المتوسط ا) ولصالح٩٩ودرجة حریة ( ٠.٠٥عند مستوى إحصائیةذو داللة 

من المستوى  أعلىتتمتع بمستوى  هاومعنى ذلك انغیر ممارسین لألنشطة الریاضیة طلبة ال

ؤثر تأثیرًا واضحًا على االنشطة الریاضیة تأن  الى االعتیادي من التوتر والقلق وقد یعزى ذلك

ادمون (ه الباحث ، وهذا ما اكداألفراد الذین یمارسون اعماًال تتطلب جهودًا ذهنیة غیر اعتیادیة

الیة في خفض مستوى أسلوب االسترخاء العضلي الذي یّعد من اكثر األسالیب فعان  )جاكبسون

,Robertالتوتر النفسي( 2000, p.30() یوضح ذلك٢. والجدول (.

  )٢الجدول (

درجات في المجموعتین مع المتوسط الفرضي لالختبارالنتائج االختبار التائي بین متوسط 

  العددالمجموعة
متوسط 

الدرجات

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

القیمة التائیة
  الداللة

الجدولیةالمحسوبة

  ١.٩٨٠  ٥٥.٤٤٨  ٥٤  ٩.٥٠١  ٥٢.٣٢٠  ١٠٠  الممارسین

لصالح 

المتوسط 

الفرضي

الغیر 

الممارسین
١.٩٨٠  ٧٨.١٠٥  ٥٤  ٨.٤٩١  ٦٦.٣٢٠  ١٠٠  

الطلبة لصالح 

الغیر ممارسین

ن متوسـط درجـات التـوتر النفسـي لـدىاني : هل هناك فرق ذو داللة إحصائیة بـیالهدف الث-

طالب ثانویة المتمیزین ومتوسط طالبات ثانویة المتمیزات في الصف الثاني المتوسط ؟ تبعا 

لمتغیر الجنس 

لتحقیق هذه الفرضیة تم استخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین للمقارنة بین متوسط 

اذ كان متوسط درجات الطالب الممارسین لألنشطة الریاضیةطالب والطالباتدرجات ال

) بینما كان متوسط درجات الطالبات ٩.٢٤٤) درجة واالنحراف المعیاري (٥٣.٦٤٠(

) وقد اشارت نتائج االختبار إلى ان القیمة ٦.٢٨٠) درجة واالنحراف المعیاري (٥٢.٩٠٠(

) عند درجة ٢.٠١١ان القیمة التائیة الجدولیة كانت () في حین٠.٤٦٨التائیة المحسوبة كانت (
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وقد تبین نتیجة المقارنة ان القیمة التائیة المحسوبة أقل من  ٠.٠٥) ومستوى داللة ٩٨حریة (

القیمة التائیة الجدولیة وهذه النتیجة تشیر إلى عدم وجود فروق دالة احصائیا بین الطالب 

) ٣شعران بالمستوى نفسه من التوتر النفسي والجدول (والطالبات في مستوى التوتر أي انهما ی

یوضح ذلك .

  )٣الجدول (

الممارسین لالنشطة الریاضیةنتائج االختبار التائي بین متوسط درجات الطالب والطالبات 

  العددالمجموعة
متوسط 

الدرجات

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة
  الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٥٠٥٣.٦٤٠٩.٢٤٤الطالب
غیر دال  ٢.٠١١  ٠.٤٦٨

٥٠٥٢.٩٠٠٦.٢٨٠الطالبات

اذ كــان متوســط درجــات الطــالب امــا بالنســبة للطلبــة غیــر الممارســین لالنشــطة الریاضــیة 

بینمـــــــا كـــــــان متوســـــــط درجـــــــات الطالبـــــــات  )٨.٠٣٢) درجـــــــة واالنحـــــــراف المعیـــــــاري (٦٥.١٢٠(

د اشـــارت نتــــائج االختبــــار إلــــى ان القیمــــة ) وقــــ٨.٨٤٣) درجـــة واالنحــــراف المعیــــاري (٦٧.٥٢٠(

) عند درجـة ٢.٠١١) في حین ان القیمة التائیة الجدولیة كانت (١.٤٢٠التائیة المحسوبة كانت (

وقــد تبــین نتیجــة المقارنــة ان القیمــة التائیــة المحســوبة أقــل مــن  ٠.٠٥) ومســتوى داللــة ٩٨حریــة (

دم وجـــود فـــروق دالـــة احصـــائیا بـــین الطـــالب القیمـــة التائیـــة الجدولیـــة وهـــذه النتیجـــة تشـــیر إلـــى عـــ

) یوضح ذلك .٤في مستوى التوتر والجدول (غیر ممارسین لالنشطة الریاضیة والطالبات 

  )٤لجدول (ا

نتائج االختبار التائي بین متوسط درجات الطالب والطالبات

غیر الممارسین لالنشطة الریاضیة

  العددالمجموعة
متوسط 

الدرجات

االنحراف 

یاريالمع

القیمة التائیة
  الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٥٠٦٥.١٢٠٨.٠٣٢الطالب
غیر دال  ٢.٠١١  ٠.٤٦٨

٥٠٦٧.٥٢٠٨.٨٤٣الطالبات

وروح التنــــافس الموجــــودة بــــین الطلبــــةثانویــــة وقــــد یعــــود ذلــــك إلــــى طبیعــــة الدراســــة فــــي ال

خ تعلیمــي وتنظیمــي واحــد وهــذا والطالبــات المتمیــزین ، فضــال عــن ذلــك فــانهم یخضــعون الــى منــا

بطبیعة الحال ینعكس على نمط ادائهم في مدارسهم وقلة االختالف والتمایز بینهم . 
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التوصیات : 
في ضوء نتائج البحث یوصي الباحثان بما یاتي : 

ضـــرورة اهتمـــام الكـــوادر التعلیمیـــة بالممارســـات الریاضـــیة لـــدى الطلبـــة المتمیـــزین والمتمیـــزات -١

مما تحققه هذه الممارسات من االستقرار النفسي لدیهم . واالستفادة 

االستفادة من البرامج االرشادیة التي تعمل على تخفیف التوتر النفسي لدى الطلبة . -٢

احالة مشكالت التوتر النفسي التي یعاني منها الطلبة الى المرشد التربوي .-٣

والنفسیة لذوي التوتر النفسي العالي . التربویة )المتمیزین والمتمیزات(مراعاة حاجات الطلبة -٤

المقترحات : 
یقترح الباحثان اجراء الدراسات االتیة : 

اجراء برنامج ارشادي او تـدریبي للطلبـة المتمیـزین حـول خفـض مسـتوى التـوتر النفسـي لـدیهم -١

من خالل. 

اجراء دراسة عن التوتر النفسي مع متغیرات اخرى مثل الشعور باالمن النفسي . -٢

المصادر 
.، لبنان لسان العرب ، المجلد الخامس ، بیروت ) ١٩٥٦(ابن منظور .١

) تربیة الموهوبین والتطور التربـوي ، مكتبـة دار الفرقـان ، عمـان ١٩٩٢(ابو سماحة واخرون .٢

االردن . 

ــیم التربــوي للطالــب الجــامعي والمعلــم ٢٠٠٠ابــو لبــدة ، ســبع (.٣ ) مبــادئ القیــاس النفســي والتعل

، جمعیة المطابع التعاونیة ، عمان . ٦طالعربي ، 

عبد اهللا محمد عریق ، )ترجمة(، اتجاهات علم النفس المعاصر )١٩٩٣(جوردون ، امسلي .٤

.، بنغاري  ١ط

، دار المناهل للطباعة والنشر  ١، طفن االسترخاء )١٩٨٦(سائد عبد الحمید ، البرغوثي .٥

ـــاتي ، هـــدى جـــالل محمـــد (.٦ ـــین ) ٢٠٠٥البی مقیـــاس للتـــوتر النفســـي لـــدى الالعبـــین بنـــاء وتقن

، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، األلعـــاب الفرقــــیةالمتقـــدمین فـــي

جامعة بابل . 

، دار النهضة العربیة ، جامعة قطر علم النفس التربوي ) ١٩٩٣(جابر ، عبد الحمید جابر .٧

، دار الفكـر للطباعـة متمیـزین والموهـوبینمـدخل الـى تربیـة ال) ٢٠٠٠السرور ، نادیة هایـل (.٨

والنشر والتوزیع ، عمان ، االردن . 

، دار الحكمة ، بغداد . اإلنسان من هو )١٩٨٧صالح ، قاسم حسن (.٩
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بنـــاء مقیـــاس القلـــق االمتحـــاني لـــدى طلبـــة المرحلـــة ) ١٩٩٧الصـــباغ ، روضـــة محـــي الـــدین (.١٠

لموصل ، كلیة التربیة . ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة) جامعة ااالعدادیة 

مصر ، القاهرة ، دار المعارف ، علم النفس وقضایا العصر) ١٩٨٨(فرج عبد القادر ، طه .١١

، ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، لبنان . ٤، طمعجم علم النفس) ١٩٨٥عاقل ، فاخر (.١٢

ي لدى فاعلیة برنامج ریاضي لخفض مستوى التوتر النفس) ٢٠٠٢عبد الحق ، عماد صالح (.١٣

) العـدد ١٨، جامعة الیرمـوك ، المجلـد (مجلة العلوم االنسانیة، طلبة جامعة النجاح الوطنیة

)B2االردن .  ٦٠٥-٥٧٢) ص ،

، مـــدخل الـــى التربیـــة تعلـــیم االطفـــال ذوي الحاجـــات الخاصـــة) ٢٠٠٠عبیـــد ، ماجـــدة الســـید (.١٤

، دار الصفا للنشر والتوزیع ، عمان .  ١الخاصة ، ط

) مقارنة مستوى االسـتجابة االنفعالیـة بـین ٢٠٠١جسام وموسى ، جواد كاظم (عرب ، محمد .١٥

، مطبعـة دیـالى  ١، العـددمجلة كلیة التربیة الریاضیةالمتقدمین والشباب في لعبة المالكمة ، 

، بعقوبة .

القیــاس والتقــویم التربـوي والنفســي أساســیاته وتطبیقاتــه  )٢٠٠٠(صــالح الــدین محمـود ، عـالم .١٦

  .القاهرة، دار الفكر العربي، المعاصرة

، الریاضـيالبحث العلمـي فـي التربیـة الریاضـیة وعلـم الـنفس) ١٩٩٩(محمد حسن ، عالوي .١٧

.مصر القاهرة ، ، دار الفكر العربي 

، بحــث منشــور ، قیــاس التــوتر النفســي لــدى طلبــة الجامعــة) ٢٠٠٥علــي ، خشــمان حســن (.١٨

) ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل.٥) عدد (١٢مجلة التربیة والعلوم ، مجلد (

الضــــــغوط النفســـــیة وقلــــــق ) ١٩٩٩(منصـــــور محمـــــد الســــــید محمـــــود عبــــــد الحـــــي و ، علـــــي .١٩

مجلــة التربیــة االمتحانــات وأثرهــا علــى معــدالت التحصــیل التراكمیــة لــدى طــالب الجــامعیین ،

   )١)، العدد(١٣جامعه المنیا ،المجلد(–كلیه التربیة ،وعلم النفس

التوتر النفسي لدى طلبة الصف السادس اإلعدادي وٕابائهم وعالقتـه ) ٢٠٠١(ساهرة ، قحطان.٢٠

.، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة األدب، الجامعة المستنصریةبالتحصیل الدراسي

) المتفوقـــون عقلیـــًا .. مشـــكالتهم فـــي البیئـــة األســـریة ٢٠٠٣( عبـــد المطلـــب أمـــین، القریطـــي .٢١
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)١ملحق (

ولیة المقیاس بصورته اال 

جامعة الموصـــل 

كلیة التربیة األساسیة 

م/ استبیـــــان آراء الخبراء حول مدى صالحیة المقیاس في قیاس

لدى الطلبة المتمیزین)التوتر النفسي(

المحترم………………………………………………………األستاذ الفاضل 

تحیة طیبة : 

لنفسـي لـدى الطلبـة المتمیـزین مواجهـة التـوتر ا(الموسوم (همـا بحثیروم الباحثان أجراء 

.)الممارسین للنشاط الریاضي في محافظة نینوى (

ویتطلــب تحقیــق أهــداف البحــث وجــود أداة تتســم بالموضــوعیة والصــدق والثبــات علیــه فقــد

وبـالنظر لمـا یعهـده الباحثـان فـیكم مـن خبـرة ودرایـة یـودان ) ٢٠٠٥علـي ، (تبنى الباحثـان مقیـاس 

ي هذا المجال لغرض التحقق من مدى وضوح الفقرات ومالءمتها وأجـراء ان یستفیدا من خبرتكم ف

ضروریة لصیاغة الفقرات . علما بان البدائل ثالثیة لضمان دقة اإلجابة ، التعدیالت التي ترونها

)قلیال ، احیانا ، دائما(وتكون بالصیغة اآلتیة

علما ان التوتر النفسي :

ناجمة عن عدم اشباع الحاجات او تحقیق األهداف او من انه حالة انفعالیة بیولوجیة عقلیة -

حدوث صراع داخلي بین اكثر من دافع أو من ادراك الفرد بأن ما مطلوب منه ال یتناسب 

مع قدراته ویصحبه عدد من المظاهر النفسیة والبیولوجیة والعقلیة یرافقها تأهب واستعداد لدى 

ده في وضعیة حقیقیة او متخیلة" المرء لتغییر سلوكه بغیة التصدي لعامل تهدی

شاكرین لكم تعاونكم الجاد خدمة للبحث العلمي في قطرنا العزیز والمسیرة التربویة .

الباحثان

م.م. حسن خضر محمد

م.م. لیث حازم حبیب
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مقیاس التوتر النفسي

صالحة الفقرات  ت
غیر 

صالحة
المالحظات

تتعبني كثرة األعباء واألنشطة الیومیة ١

یرجع التوتر لدي السباب خارجیة ال استطیع التحكم فیها٢

تحیطني ظروف أنا مضطر للتعایش معها ٣

٤
ال اتمكن من انهاء واجباتي بالرغم من وضع جدول زمني 

النجازها 

لدي مشكالت عادیة ال استطیع ان اجد لها حال مناسبا ٥

لمجازفة بتغیرها ال أحب الدراسة وال أتمكن من ا٦

ال ارضي عن عالقتي بالطلبة ٧

اشعر بالمسؤولیة عن سعادة زمالئي ٨

اشعر بالخجل من طلب المساعدة من زمالئي الطلبة ٩

ال اعرف الهدف من دراستي الجامعیة ١٠

اشعر بخیبة أمل ألنني لم اتمكن من تحقیق هدفي في الحیاة ١١

الفراغ بالرغم من النجاح الذي أحققه في الدراسة أحس ب١٢

اشعر بالسعادة عندما أجد روح التنافس مع الطلبة ١٣

اشعر بان زمالئي یخذلونني في المواقف الصعبة ١٤

اكتم غضبي وال أعبر عنه في حالة اختالفي مع زمالئي ١٥

اغضب جدا عندما یجرح شعوري من لدن زمالئي ١٦

ال اقبل النقد من زمالئي ١٧

اشعر بالقلق من فقدان مستقبلي أو الفشل في الدراسة ١٨

ال داعي الظهار الحزن أو التعبیر عنه والمواساة في حالة الفشل١٩

ال أثق بأن األمور ستتحسن ٢٠

أجد صعوبة في تذكر جمیع األشیاء التي تحدث لي أثناء الیوم ٢١

اشعر أن تنقصني القدرة على فهم اآلخرین ٢٢

أشعر انني ال أملك الطاقة الكافیة للقیام بواجباتي الیومیة ٢٣

أشعر بالضیق من االشتراك في مناقشات داخل الصف ٢٤

أحس بالضیق لضعف قدرتي المادیة في الحصول على حاجاتي الدراسیة ٢٥

اتخاذ قراراتي أشعر بأنني ضعیف في ٢٦

یزعجني ضعف قدرتي على التعبیر عن مشاعري ٢٧

یزعجني التفكیر العمیق من أجل تحقیق النجاح ٢٨

أشعر بصعوبة االنسجام مع زمالئي الطلبة ٢٩

یزعجني كثرة اهتمام والدي بمتابعة مستواي الدراسي ٣٠
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  )٢ملحق (

المقیاس بصورته النهائیة 

ة الموصـــل جامع

كلیة التربیة األساسیة 

طالب .... عزیزتي الطالبة عزیزي ال

حیاتـك والمطلـوب أمامك مجموعة من العبارات التي تواجهك والتي تشیر إلى سلوكك فـي

-منك :

)أن تجیــب بصــراحة ووضــوح وذلــك بوضــع عالمــة  .١ (تنطبــق علــي أمــام كــل عبــارة تالئمــك(

)درجة متوسطة ، تنطبق علي بدرجة قلیلةبدرجة كبیرة ، تنطبق علي ب

ونود أن نذكرك بأنه ال توجد إجابـات صـحیحة وٕاجابـات خاطئـة فكـل أجابـه تعـد صـحیحة 

طالما أنها تعبر عن رأیك في نفسك بصدق .

علمًا أن إجابتك ال یطلع علیها سوى الباحث وتستخدم ألغراض البحث العلمي وال حاجة 

لذكر أسمك .

أمام كل عبارة ونتمنى لـك بهـذه المناسـبة )واحدة(ارة بدون إجابة وضع عالمة ال تترك أي عب. ٢

الموفقیة والنجاح .

الباحثان

م.م. حسن خضر محمد

م.م. لیث حازم حبیب
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  الفقرات  ت

تنطبق 

بدرجة 

كبیرة

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

قلیلة

تتعبني كثرة األعباء واألنشطة الیومیة ١

وتر لدي السباب خارجیة ال استطیع التحكم فیهایرجع الت٢

تحیطني ظروف أنا مضطر للتعایش معها ٣

واجباتي بالرغم من وضع جدول زمني النجازها ترهقني كثرة   ٤

لدي مشكالت عادیة ال استطیع ان اجد لها حال مناسبا ٥

عن عالقتي بالطلبة اشعر بالرضا ال ٦

زمالئي تجاهسؤولیة اشعر بالم٧

اشعر بالخجل من طلب المساعدة من زمالئي الطلبة ٨

اشعر بخیبة أمل ألنني لم اتمكن من تحقیق هدفي في الحیاة ٩

أحس بالفراغ بالرغم من النجاح الذي أحققه في الدراسة ١٠

اشعر بالسعادة عندما أجد روح التنافس مع الطلبة ١١

ر بان زمالئي یخذلونني في المواقف الصعبة اشع١٢

اكتم غضبي وال أعبر عنه في حالة اختالفي مع زمالئي ١٣

اغضب جدا عندما یجرح شعوري من لدن زمالئي ١٤

ال اقبل النقد من زمالئي ١٥

التعبیر عنه والمواساة في حالة الفشلوال داعي الظهار الحزن ١٦

ق بأن األمور ستتحسن ال أث١٧

أجد صعوبة في تذكر جمیع األشیاء التي تحدث لي أثناء الیوم ١٨

اشعر أن تنقصني القدرة على فهم اآلخرین ١٩

أشعر انني ال أملك الطاقة الكافیة للقیام بواجباتي الیومیة ٢٠

أشعر بالضیق من االشتراك في مناقشات داخل الصف ٢١

٢٢
أحس بالضیق لضعف قدرتي المادیة في الحصول على حاجاتي 

الدراسیة 

أشعر بأنني ضعیف في اتخاذ قراراتي ٢٣

یزعجني ضعف قدرتي على التعبیر عن مشاعري ٢٤

یزعجني التفكیر العمیق من أجل تحقیق النجاح ٢٥

أشعر بصعوبة االنسجام مع زمالئي الطلبة ٢٦

ني كثرة اهتمام والدي بمتابعة مستواي الدراسي یزعج٢٧


