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االســتقرار النفســي للعــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة والفنیــة (مدرســو التربیــة مقیــاس اعــداد -

) فـــي كلیـــات جامعـــة سیو الریاضـــیة) مـــن حملـــة شـــهادات (الـــدكتوراه ، والماجســـتیر ، والبكـــالور 

الموصل . 

االســتقرار النفســي لــدى العــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة والفنیــة (مدرســي تقــویم مســتوى-

ـــدكتوراه ، والماجســـتیر ، والبكـــالوریو  ـــة شـــهادات (ال ـــة الریاضـــیة) مـــن حمل ـــات سالتربی ) فـــي كلی

جامعة الموصل . 

االستقرار النفسي .قیاسمفي معیاریة لعینة البحث وضع مستویات -

درســي التربیــة الریاضــیة مــن موتحقیــق الــذات لــدىاالســتقرار النفســيالعالقــة بــین الــىالتعــرف -

) في جامعة الموصل . سحملة شهادات (الدكتوراه ، والماجستیر ، والبكالوریو 

، واالرتبــــاطي لمالئمتــــه وطبیعــــة البحــــثالمــــنهج الوصــــفي باالســــلوب المســــحياســــتخدم

، شــهادات (الــدكتوراه، والماجســتیرنــة البحــث مــن مدرســي التربیــة الریاضــیة مــن حملــةوتكونــت عی

والبـالغ ،فـي كلیـات جامعـة الموصـلوالفنیـة) العاملین في وحدات التربیة الریاضـیةسوالبكالوریو 

ستقرار النفسي) الـذي اعـده الباحـثاال() مدرسا ، واشتملت اداة البحث على مقیاسي ٦٣عددهم (

التحلیل و  ،صدق الخبراء والمتضمنة ب،اییسالمق اعداد في جراءات العلمیةالخطوات واالاعتماد ب

ومقیــاس ،)االتســاق الــداخليمعامــل ، و ضــادتینالمتتینالمجمــوعباســلوبي (للفقــرات حصــائي اال

وتـــم التاكـــد مـــن ثبـــات المقیاســـین بطریقـــة (االنصـــاف المنشـــقة باســـلوب الفقـــرات ،(تحقیـــق ذات) 

الوسائل االحصائیة االتیة : المتوسط الحسابي ، والمنـوال الزوجیة)) ، واستخدم الباحث(الفردیة و 
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، معامــل االرتبــاط البســیط، و معادلــة معامــل االلتــواء لـــ(كارل بیرســون)، واالنحــراف المعیــاري ، و 

.للمقیاس ، والنسبة المئویة، والمتوسط الفرضيبراون) -، ومعادلة (سبیرمان اختبار(ت)و 

الى االستنتاجات االتیة :وقد توصل الباحثون

االستقرار النفسي للعاملین فـي وحـدات التربیـة الریاضـیة قیاسل هاعدادتم فاعلیة المقیاس الذي-

) سوالفنیــة مدرســي التربیــة الریاضــیة مــن حملــة شــهادات (الــدكتوراه ، والماجســتیر ، والبكــالوریو 

.في كلیات جامعة الموصل

) العـاملین سیة الریاضیة من حملـة شـهادات (الـدكتوراه ، والماجسـتیر ، والبكـالوریو التربمدرسو-

، وتحقیـق نفسـيیتمتعـون بمسـتوى اسـتقرار بصورة عامـةفي وحدات التربیة الریاضیة والفنیة ،

وتحقیـق ذاتعلى تمتعهم باستقرار نفسيیدل ممامن المتوسط الفرضي للمقیاس ، ادنى ذات

ى العمل الریاضي الجامعي ، مـن حیـث اقبـال الطلبـة علـى ممارسـة االنشـطة عل یؤثر قد سلبي

الریاضیة والمشاركة بها . 

االستقرار النفسي .قیاسمفي معیاریة لعینة البحث تم وضع مستویات -

وتحقیق الذات لدى مدرسي التربیة الریاضیة االستقرار النفسيوجود عالقة ارتباط ایجابیة بین-

) في كلیات جامعة الموصل . سدات (الدكتوراه ، والماجستیر ، والبكالوریو من حملة شها
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Abstract:
The study aimed at:

- Preparing a scale for the measurement psychological stability of the

workers in sport and technical education units (lecturers of sport

education) with (PhD, Ms.c and Bs.c) degrees in the colleges of Mosul

University.

- Evaluating the level of psychological stability workers in sport and

technical education units (lecturers of sport education) with (PhD,

Ms.c and Bs.c) degrees in the colleges of Mosul University .
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- Setting standard levels for the measurement of psychological stability

of the subject sample.

- Exploring the relation between levels of psychological stability and

self-achievement of lecturers of sport education PhD, Ms.c and Bs.c)

degrees in the colleges of Mosul University .

The researchers adopted the descriptive method with survey style,

because it’s the most suitable method for these research .

The subject sample consisted of ( 63 ) lecturers of sport education

with (PhD , Ms.c and Bs.c) degrees in the colleges of Mosul University

working in sport and technical education units in the colleges of Mosul

University . The study tools consisted of the scale of psychological

stability prepared by the researcher based on the scientific steps and

procedures the prepared scale include verification by experts and

statistical analysis of the items using the methods of (two opposite groups

and internal consistency) , and measure self -achievement .

The validity of the scale was verified using (split – halves) using

odd and even items). The researcher used the following statistical tools

:(arithmetic mean , mode , standard deviation , Carl Persons curvature

coefficient , simple correlation coefficient , t- test , Spearman brown's

equation , hypothetical mean and percentage .

The researchers concluded the following:

- Efficiency of the scale prepared in measuring psychological stability

of workers in sport and technical education units (lecturers of sport

education) with (PhD, Ms.c and Bs.c) degrees in the colleges of Mosul

University .

- Lecturers of sport education with ( PhD , Ms.c and Bs.c ) degrees in

the colleges of Mosul University generally have a low level of

psychological stability and negative self achievement that may affect
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the college of sport education from the aspect of students, attendance

and participation sport activities .

- Standard levels for measuring the psychological stability of the subject

sample were set.

- The relation between the level of psychological stability and self-

achievement was found among lecturers of sport education PhD, Ms.c

and Bs.c) degrees in the colleges of Mosul University .

التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

د العـــاملین فـــي هـــذه لقـــد اصـــبح ینظـــر لتقـــدم المجتمعـــات البشـــریة مـــن خـــالل بنـــاء االفـــرا

المجتمعـات بنـاء تربویــا وعلمیـا ومهنیـا متمیــزا ، وذلـك ال نهــم یمثلـون المـوارد البشــریة المهمـة التــي 

تقود حركة الحیاة والتطور في هذه المجتمعات المتحضرة .

ویعد الشخص المستقر نفسیا الـذي یشـعر ان حاجاتـه مشـبعة لحـد مـا ، وان الموضـوعات 

معرضــة للخطــر ، ویكــون فــي حالــة مــن التــوازن والتوافــق النفســي الجیــد ، االساســیة لحیاتــه غیــر

حالـــة مـــن الراحـــة النفســـیة التـــي یحـــس بهـــا الفـــرد نتیجـــة التحـــرر مـــن "ویقصـــد باالســـتقرار النفســـي 

الخـــوف والقلـــق ، والشـــعور بـــاألمن النفســـي ، واالســـتقرار بالعمـــل ، والقـــدرة علـــى ضـــبط الـــنفس ، 

، لذلك )١٥،  ٢٠٠٦(اسماعیل ، "التعبیر عنها بصورة ناضجة متزنةواالعتدال في االنفعال ، و 

فان " االنسان یحقق اشباع حاجاته لالمان واالستقرار عـن طریـق تواجـده فـي مجتمـع امـن یحكمـه 

النظام ، او خالل عمـل مسـتقر یشـعر فیـه باالسـتقرار ، او عـن طـرق القـیم الروحیـة والدینیـة التـي 

kassinیؤمن بها " ( , 2001 , 300. (

ویعد الشعور باالمن من مكونات االستقرار النفسي المهمة " فالشعور بـاالمن النفسـي هـو 

من اهم الحاجات النفسیة لـدى الفـرد ، وهـو مفهـوم نفسـي مركـب ینطـوي اثـر تحلیلـه علـى الشـعور 

ي ، بالطمانینــة ، واالمـــن والســـالم الــذاتي ، والرضـــا عـــن الـــنفس ، والقــدرة علـــى التكیـــف االجتمـــاع

  ) .١٦٣،  ٢٠٠٤وتحقیق المفهوم االیجابي للذات " (االحمد ، 

ان الوظیفـــة المالئمـــة للفـــرد العامـــل هـــي مجـــال یرضـــي فیهـــا دوافعـــه المادیـــة ، والنفســـیة و 

المختلفــة ، وتقـــوي ارتباطــه بـــالمجتمع ، ویحقــق مـــن خاللهـــا ذاتــه ، فاالســـتقرار الــوظیفي یعـــد مـــن 

مثــل مقــدار االمــن ، والطمانینــة التــي یشــعر بهــا الفــرد اثنــاء مكونــات االســتقرار النفســي ایضــا " وی

العمل في الوظیفة ، واالستقرار فیها الطول مدة ممكنة ، وعلى افضل وجه حـین تتـوفر متطلبـات 



…وحدات التربیة الریاضیة والفنیةلنفسي لدى العاملین فيتقویم مستوى االستقرار ا

٣٥٣

) ، فوظیفـــة الفـــرد قـــد تكـــون ٤٣٤،  ١٩٩٨العمـــل ، وتكـــون ظـــروف العمـــل مناســـبة " (زهـــران ، 

قلق وتازم واضطراب له .مصدر امن واستقرار وسعادة له ، او مصدر 

للفـــرد العامـــل قـــوة موجـــودة فـــي جمیـــع نزعاتـــه واتجاهاتـــه وســـماته ، وهـــذه القـــوة هـــي مـــن و 

حاالت االستقرار النفسي ، وتسمى باالتزان االنفعالي " الذي یعد مظهرا مهما من مظاهر الصحة 

ي ، واالكتفاء الـذاتي " النفسیة ، وحالة نفسیة تكمن وراء شعور االنسان بالطمانینة ، واالمن النفس

  ) . ٤٩،  ٢٠٠١(الخالدي ، 

ویجـــب ان یكـــون الفـــرد مطمئنـــا علـــى صـــحته وعملـــه ومســـتقبله وعائلتـــه وحقوقـــه ومركـــزه 

، لتي یحتاجهـا الكـائن الحـي الشـباعهاالجتماعي ، وهي عوامل مهمة وتعد من الحاجات النفسیة ا

، وتحقیق الحاجات المرتبطة به ، ویرى ان اذ " یربط (فروید) بین االمن النفسي ، واالمن البدني 

االنسان یحقق حاجاته لغرض الوصول الـى حالـة االسـتقرار ، وعنـد الفشـل تتهـدد الـذات ، وینتابـه 

  ) .١٢،  ٢٠٠٦شعور بالضیق والقلق " (اسماعیل ، 

وان افضـــل وســـیلة لتحقیـــق االســـتقرار النفســـي هـــو ان یحقـــق االفـــراد مـــا یرغبـــون بـــه مـــن 

یرغب في ان الفرد تعني " الذات حقیقتع امكاناتهم وحاجاتهم المادیة والمعنویة ، و اهداف تتفق م

تحقیــق مــا فــي مخیلتــه ومــا یتمنــاه لنفســه ، ومــا یطمــح الیــه ، وذلــك مــن خــالل اداء العمــل الــذي 

  )١٣٥،  ٢٠٠٢(حمود ، "یتوافق مع قدراته ومؤهالته ومیوله واتجاهاته واستعداداته

محــط المجتمــع ، وكانــت ومــا زالــت لمؤسســات التربویــة والعلمیــة فــي وتعــد الجامعــة قمــة ا

الهــدافها ودورهــا المتمیــز فــي نهــوض وتقــدم المجتمعــات ، ورفــدها بالطاقــة وتطــورهامــال المجتمــع

ان العـاملین فـي وحـدات ویر في مجـاالت الحیـاة كافـة ، و البشریة التي تتولى مشاریع التنمیة والتط

مدرســي التربیــة الریاضــیة مــن حملــة شــهادات (الــدكتوراه ، والماجســتیر ، التربیــة الریاضــیة والفنیــة

) فــي كلیــات جامعــة الموصــل لهــم خصــائص مهمــة ، ویعتمــد علــیهم نجــاح العملیــة سوالبكــالوریو 

الریاضیة في الجامعة نتیجة لطبیعة عملهم من حیث تحملهم للمسـؤولیة المباشـرة فـي تنفیـذ المهـام 

فرق منتخبات الكلیة الریاضیة ، وادارة البطوالت والنشاطات الریاضیة والواجبات من ناحیة تدریب

بالتعـــاون مـــع عمـــادات كلیـــاتهم لتحقیـــق اهـــداف مدیریـــة التربیـــة الریاضـــیة ومتابعتهـــافـــي الجامعـــة

والفنیة في جامعة الموصل باعتبارها المنظم االساسي والفني لبطوالت فرق الكلیـات الریاضـیة فـي 

ان یحتفظـــوا بـــتحكم انفعـــالي مناســـب ، وینجـــزون اعمـــالهم بجدیـــة واهتمـــام ، الجامعـــة ، اذ یجـــب 

یتقبلـوا االراء والنقـد البنـاء برحابـة صـدر ، وان یحترمـوا ان ویكونوا متعاونون دائمـا مـع الـزمالء ، و 

وحرصا على تحقیق اداء فاعـل ومتطلباتهم وجهات نظر االخرین ، وبما ان لهم حاجاتهم النفسیة

ینبغي الحرص على اشـباع حاجـاتهم وتـوفیر متطلبـاتهم االخـرى ، لـذلك هم الوظیفيلمتطلبات دور 

شـئ ضـروري لخدمـة ومنها تحقیق اهدافهم وذاتهـم فـي الحیـاةفالعنایة بمتطلباتهم النفسیة والمهنیة

الحركة الریاضیة في الجامعة .
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التربیة الریاضـیة وتكمن اهمیة البحث بدراسة حالة االستقرار النفسي للعاملین في وحدات 

) فـي سوالفنیة مدرسي التربیـة الریاضـیة مـن حملـة شـهادات (الـدكتوراه ، والماجسـتیر ، والبكـالوریو 

التـي تعـد مـن المواضـیع المهمـة ، وضـمن مجـال عمـل التـدریب وقیـادة و كلیات جامعـة الموصـل ، 

وتربویــة وریاضــیة شــریحة اجتماعیــة  مالفــرق والمنتخبــات الریاضــیة فــي بطــوالت الجامعــة باعتبــاره

تقـویم لاالسـتقرار النفسـي لمدرسـي التربیـة الریاضـیة مقیـاسذلـك باعـدادیـتمو  ،مهمة في المجتمـع

الــذي یعــد وســیلة مهمــة فــي معالجــة ظــروف و ، وعالقتــه بتحقیــق الــذات مســتوى االســتقرار النفســي

ي بنــــاء ســــاس فــــعنصــــر ایعــــدون مربیــــون ومعلمــــون وموجهــــون للطلبــــة ، و اذ العمــــل المختلفــــة ، 

شخصــیة الطلبــة بنــاءا نفســیا واجتماعیــا ســلیما ، لــذلك یجــب العنایــة بمدرســي التربیــة الریاضــیة ، 

 عــدوالعمــل علــى زیــادة اســتقرارهم النفســي وتحقیــق حاجــاتهم وخاصــة الحاجــة لتحقیــق الــذات التــي ت

اعلى الحاجات التي یجب االهتمام بها .

مشكلة البحث٢-١
العدیــد مــن المشــاكل االقتصــادیة واالجتماعیــة والسیاســیة ، یواجــهان مجتمعنــا المعاصــر 

وكــل ذلــك اســـهم فــي ان یعـــیش االفــراد العـــاملین تحــت وطــاة الضـــغوط النفســیة فـــي الحیــاة ، ممـــا 

یسبب قلة التكیف مع ظروف العمل ، وقد ینجم عن ذلك عدم الرضا واالستقرار .

جات واتجاهات االفـراد العـاملین في تحدید حاتساعداالستقرار النفسي ان معرفة مستوى و 

اذا كـان لدیـه اتجـاه ایجـابي تجاهـه ، فـرد یتجـه للعمـل واالبتكـار، فـنالحظ ان الاالیجابیة والسـلبیة

في حین سوف یحجم ویخفق في العمل اذا تكون لدیه اتجاه سلبي نحوه ، فمن المهـم العمـل علـى 

.ان وجدالسلبيتقراراالس، ومحاولة تعدیل ستقرار االیجابي ودعمهتطویر اال

وان طــرق واســالیب التعامــل التــي یتبعهــا مــدرس التربیــة الریاضــیة مــع الطلبــة فــي وحــدات 

التربیة الریاضیة والفنیة في كلیاتهم لها تأثیر على سلوكهم وانجازاتهم الریاضیة اما سلبا او ایجابا 

درس التربیـة الریاضـیة الـذي فمـمن حیث اقبالهم على ممارسة االنشطة الریاضیة والمشاركة بها ، 

ومساعدتهم على تحقیق التكیف قیادة الطلبة وتوجیههم یتمتع باستقرار نفسي جید یكون قادر على 

علـى  سـلبایـؤثر، وعلى العكس فـان عـدم تـوفر االسـتقرار النفسـي لـدیهم سـوفسلیماالجتماعي ال

عدم تحقیقهم لذاتهم واهدافهم في ، ومن ثم الریاضيیؤدي الى تدني الدافعیة للعمل، مماالطلبة

العمل .

لتقــویم االســتقرار النفســي لمدرســي التربیــة الریاضــیةمقیــاسباعــدادوتبــرز مشــكلة البحــث 

ـــة الریاضـــیةمســـتوى االســـتقرار النفســـي ـــدى العـــاملین فـــي وحـــدات التربی ـــة ل مدرســـي التربیـــة والفنی

) في كلیـات جامعـة الموصـل سكالوریو من حملة شهادات (الدكتوراه ، والماجستیر ، والبالریاضیة

ي الـى رفـع ، والسعي لتـوفیر المسـتلزمات الضـروریة التـي تـؤدان وجدتضعفال، وابراز جوانب 
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، فضــال الــى التعــرف الــى العالقــة بــین مســتوى االســتقرار النفســي نحــو االفضــل مســتوى االســتقرار

ت االفـراد نحـو العطـاء الممیـز ، وتحقیق الذات كون االسـتقرار النفسـي یعـد المحـرك االسـاس لقـدرا

الجامعي .العمل الریاضيفي نجاح واالنجاز االفضل لتحقیق الذات لل

اھداف البحث٣-١
االســتقرار النفســي للعــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة والفنیــة مدرســي مقیــاس اعــداد ١-٣-١

) في كلیات سكالوریو التربیة الریاضیة من حملة شهادات (الدكتوراه ، والماجستیر ، والب

جامعة الموصل . 

ـــة الریاضـــیة والفنیـــة االســـتقرار النفســـي ىمســـتو تقـــویم ٢-٣-١ ـــدى العـــاملین فـــي وحـــدات التربی ل

) سمــن حملــة شــهادات (الــدكتوراه ، والماجســتیر ، والبكــالوریو مدرســي التربیــة الریاضــیة

في كلیات جامعة الموصل .

االستقرار النفسي .قیاسمفي  معیاریة لعینة البحثوضع مستویات ٣-٣-١

درسـي التربیـة الریاضـیة موتحقیق الذات لدىاالستقرار النفسيالعالقة بین الىالتعرف  ٤-٣-١

  ) . سمن حملة شهادات (الدكتوراه ، والماجستیر ، والبكالوریو 

فرض البحث  ٤-١
درســي التربیــة م دىوتحقیــق الــذات لــاالســتقرار النفســيبــینایجابیــةارتبــاطتوجــد عالقــة ١-٤-١

) .سالریاضیة من حملة شهادات (الدكتوراه ، والماجستیر ، والبكالوریو 

مجاالت البحث ٥-١
التربیة الریاضیة من حملة شهادات (الدكتوراه ، والماجستیر ،  ومدرسالمجال البشري : ١-٥-١

معة الموصـلفي وحدات التربیة الریاضیة والفنیة في كلیات جا ونالعامل )سوالبكالوریو 

.

  . ٢٠٠٨/  ٦ / ٢ ولغایة ٢٠٠٨/  ٢ / ٢٨ المدة منالمجال الزماني : ٢-٥-١

كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، وقســـم التربیـــة الریاضـــیة فـــي كلیـــة التربیـــة المجـــال المكـــاني : ٣-٥-١

ومدیریة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل .االساسیة ،
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تحدید المصطلحات ٦-١
مـن الخـوف نتیجـة التحـررراحة النفسـیة التـي یحـس بهـا الفـردحالة من ال"نفسي :االستقرار ال-

علـى ضـبط الـنفس ، واالعتـدال  والقـدرة والقلق ، والشعور باألمن النفسي ، واالسـتقرار بالعمـل ،

) .١٥، ٢٠٠٦(اسماعیل ، "في االنفعال ، والتعبیر عنها بصورة ناضجة متزنة

الدرجـــة الكلیـــة التـــي یحصـــل علیهـــارار النفســـي اجرائیـــا بانـــه : االســـتقوقـــد عـــرف البـــاحثون-

والفنیــة (مدرســي التربیــة الریاضــیة) مــن حملــة شــهادات العــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة

ضـــوء اســـتجابتهم  علـــى ) فـــي كلیـــات جامعـــة الموصـــلس(الـــدكتوراه ، والماجســـتیر ، والبكـــالوریو 

.االستقرار النفسي لفقرات مقیاس 

بانـه " سـعي الفـرد لتطـویر قدراتـه وامكاناتـه الذاتیـة ، والوصـول الـى كـل ویعنـيیق الذات : تحق-

  ) .١٢،  ٢٠٠٠،  يما هو قادر على ان یصل الى تحقیقه " (النقشبند

العاملون في وحدات " الدرجة الكلیة التي یحصل علیها اما التعریف االجرائي لتحقیق الذات :-

(مدرسو التربیـة الریاضـیة) مـن حملـة شـهادات (الـدكتوراه ، والماجسـتیر والفنیةالتربیة الریاضیة

لفقرات مقیاس تحقیـق الـذات ضوء استجابتهم  على ) في كلیات جامعة الموصلس، والبكالوریو 

. "

النظري والدراسات السابقة اإلطار-٢
النظري اإلطار١-٢
مفھوم االستقرار النفسي ١-١-٢

وذا فاعلیـة واثـر كبیـر فـي دیمومـة النفسي من المواضیع المهمـة ، یعد موضوع االستقرار 

حیاة االنسان واستمرارها بالشكل الذي یضمن تحقیق نجاحها وتطورها نحو االفضـل، فمـن طبیعـة 

االنسان البحث عن التوازن ، وان السلوك البشري ككل ینظم بالمیل لخفض االستثارة الناتجة عـن 

التوترات غیر السارة .

د الفلســفة الوجودیــة ان الشخصــیة المتزنــة هــي القــادرة علــى التعبیــر عــن االنفعــاالت وتؤكــ

بشكل صحیح مبتعدة عن حالة القمع والكبـت فهـي تعبـر عنـه بشـكل اصـیل وال تكبتـه كبتـا مزمنـا، 

وتــرى الوجودیـــة ان االســتقرار والصـــحة النفســیة بوصـــفها اســلوبا للحیـــاة یقعــان علـــى النقــیض مـــن 

والخضوع ، فالوجود االصیل یهدف بالمرء ان یكون شجاعا صریحا یعبر بوضوح الكبت والكتمان 

  ) .٣٦،  ١٩٩٩عما یریده في كل المواقف (ماي وارفین ، 

ویعني االستقرار النفسي " قدرة الفرد علـى التوفیـق بـین متطلبـات الـذات والبیئـة بمـا یحقـق 

) ، وفقـد " ربـط (انـدرو) مفهـوم ٢١،  ٢٠٠٣له التـوازن النفسـي والشـعور باالطمئنـان " (الـدبعي ، 

االمن النفسـي بالشـعور باالشـباع الـذاتي النـاتج عـن عوامـل الـدخل ، وظـروف العمـل ، والعالقـات 
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) ، لذلك فاالستقرار النفسـي لـدى الفـرد یسـاعده علـى اداء ١٢،  ٢٠٠٦االجتماعیة " (اسماعیل ، 

یحقــق االســتقرار للفــرد قــدرا افضــل مــن الوظــائف والمهــام العقلیــة بصــورة منســقة ومنتظمــة ، وبــذلك 

النجاح في اعماله .

وان افضل وسیلة لتحقیق االستقرار النفسي هو ان یحقـق الفـرد أهـدافا تتفـق مـع امكانیاتـه 

المادیـــة والمعنویـــة ، وان الشـــخص الطبیعـــي والمســـتقر نفســـیا " هـــو الـــذي یحقـــق لنفســـه االهـــداف 

الوهام ، ویواجه الواقع عندما تتطلب الضرورة ذلـك ، الممكنة التحقیق مع التحرر من التخیالت وا

وان الفرد االمن والمستقر یحدد لنفسه االهداف الواقعیة التي ال تخرج عن حدود طاقاته واقتـداره ، 

  ) .١٠،  ٢٠٠٦فهو یحسن تقدیر قدراته لما یقدر علیه " (اسماعیل ، 

االستقرار النفسيوآراءنظریات ١-١-١-٢
رین الــى االســتقرار النفســي مــن خــالل النظریــات التــي حملــت صــفات اشــار بعــض المنظــ

.ومختلفةظاهرة تصنیف الناس اشكاال منظمةفأخذت، األشخاصعلى 

االعتدال والقدرة على تكوین فسي من وجهة نظر الدین الى انه اذ ینظر الى االستقرار الن

جسمیة او النفس وراحة سواء كانت الوحسنة خلقیا واجتماعیا ودینیا ، واطمئنان ، عالقات مستقرة

النفســیة ، ویعنــي ایضــا راحــة البــال مــن كــل مــا یشــوبه مــن مشــاكل او ضــغوط ، او همــوم ســواء 

كانت المشـاكل شخصـیة او مشـاكل اجتماعیـة ، اذ یعـد الـدین عنصـرا أساسـیا مـن عناصـر الحیـاة 

نســـان واتزانهـــا وهـــدایتها ، النفســـیة ، ویقـــول (یونـــك) ان الـــدین یـــؤثر فـــي صـــفاء الحیـــاة النفســـیة لال

، اذ " ان االســتقرار النفســي یتحقــق بــامور منهــا ) ١٢٦،  ١٩٩٨(زهــران ، وتحقیــق هــدف الحیــاة

الیقین بالحق ، وان تكون النفس امنة ال ینتابها خوف وال حزن ، وان تنتهي بامالهـا ورغباتهـا الـى 

 تعـالى مـن الطمأنینـة واالسـتقرار ربها ، وان االمن النفسي هو الحالـة النفسـیة الحاصـلة بفضـل اهللا

  ). ١٩،  ٢٠٠٦والسكینة ، والتحرر من القلق "(اسماعیل ، 

وطبقــا لــراي (البــورت) ، فــان الشــخص الناضــج المســتقر نفســیا هــو الــذي یكــون فــي حالــة 

مســتمرة مــن المالءمــة ، والشــخص غیــر الناضــج او غیــر المســتقر نفســیا هــو الــذي اعیــق نمــوه ، 

لمالءمــة ، ویعتقــد (البــورت) ان كــل واحــد منــا یحتــاج الن یكــون امنــا ومحمیــا واخفــق فــي تحقیــق ا

مـــن وجهـــة نظـــر (فرویـــد) تتكـــون الشخصـــیة االنســـانیة مـــن ثالثـــة و  ) .١٨٩،  ١٩٨٨(صـــالح ، 

عناصر اساسیة وهي :

وهـو ذلـك الجـزء مـن الالشـعور الـذي یعمـل وفـق مـا یسـمیة (فرویـد) مبـدا اللـذة ، ویعمـل الهو : -

فــض التــوتر ، ویكــافح مــن اجــل االرضــاء العاجــل للحاجــات دون تاجیــل او تــاخیر مــن اجــل خ

والي سبب كان خلقیا ، او بسبب العادات او اسباب اخرى تملیها وقائع الحیاة الیومیة .
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ــا :- ویســمى ایضــا الــذات الواقعیــة او الشــعوریة ، وهــو یعمــل وفــق مــا یســمیه (فرویــد) مبــدا االن

البیئة الخارجیة على اساس مراعاة الواقع والنظم والقیم ، وینشا االنا مـن الواقع النه یتعامل مع 

الدوافع الفطریة لكنه ینفصل عنها نتیجة الخبرة والتدریب ، كما یلعـب فـي تكوینـه عوامـل اخـرى 

اساسیة كالذكاء واالتزان االنفعالي .

ق المبـــادئ االخالقیـــة الوظیفـــة االساســـیة لالنـــا االعلـــى هـــو الســـعي نحـــو تحقیـــاالنـــا االعلـــى :-

والكمــال الخلقــي اكثــر مــن كونــه واقعیــا ، والــتحكم فــي الســلوك ، ویقــع بــین الشــعور والالشــعور، 

) ، اذ " یجـب ان تعمـل هـذه ١٧٣-١٧٢،  ٢٠٠٤ومن نتیجة تفاعلهمـا معـا (الحلـو وزمیـرق ، 

یتحقـق المنظومات الثالثة فـي تكـوین الشخصـیة بشـكل مـنظم ومنسـق ومتعـاون فیمـا بینهـا لكـي 

  ) .٤٤،  ٢٠٠٢االستقرار النفسي للفرد " (الجعفري ، 

ان االستقرار " یتجـه نحـو بنـاء االنـا او ازدیـاد شـعور الفـرد باهمیـة الـذات بشـكل واضـح ، 

اذ یشــیر مفهــوم الــذات الــى مســتوى توافــق الفــرد ، كمــا ان منظــري انســجام الــذات یعــزون اســتقرار 

  ) .٣٩،  ١٩٧١یة حیاة االنسان " (الملیجي وحلمي ، الشخصیة الى تبلور مفهوم الذات في بدا

وهي عبـارة عـن الكفـاح یرى (ادلر) ان هناك قوة اساسیة تكمن خلف النشاط االنساني ، و 

مــن اجــل االنتقــال مــن حالــة تتصــف بــالنقص الــى حالــة تتصــف بالكمــال انــه االنتقــال مــن الشــعور 

لــى عــدم التوافــق ، وان الكفــاح مــن اجــل بــالنقص الــى الشــعور بــالتفوق ، والشــعور بــالنقص یقــود ا

  ) .٢٠٥،  ١٩٩٩التفوق یقود الى التوافق واالستقرار النفسي (الداهري والعبیدي ، 

مفھوم تحقیق الذات٢-١-٢
الحاجــة لتحقیــق الــذات أي الحاجــة الن تفعــل االشــیاء التــي تحبهــا وتســاعدك طبیعتــك ان 

، وان " الفرد الذي یحقق ذاته هـو الفـرد الـذي الخاصة لفعلها ، وتمثل اعلى مستوى من الحاجات

والبسـاطة ، والتركیـز علـى یتمتع بخصائص القدرة على ادراك الواقـع ، وتقبـل الـذات ، والتلقائیـة ، 

، والمــرح ، وتقــدیر مــع االخــرین ، والخبــرات المعرفیــة، واالســتقاللیة ، والتفاعــل والمواءمــةالمشــكلة

ــــــل االخــــــرین ، واالبت ــــــاة ، وتقب ــــــة "الحی ــــــة ، والدیمقراطی ) ، وان " ٩١، ١٩٩١(المحمــــــداوي، كاری

الشخص الذي یحقق ذاته هو باستمرار في تغیر وتطور ونمو ، وهو یحاول ان یحقق ویجسد كل 

، واذا توقـــف نمـــو كهـــذا فســـیفقد الشـــخص خصـــائص التلقائیـــة والمرونـــة واالنفتـــاح علـــى إمكاناتـــه

  .  )٢٩،  ٢٠٠١، السبعاويالخبرات الجدیدة " (

ویقترن اسم (ماسلو) بنظریة (سلم الحاجات) ، التي تـرى ان للفـرد حاجـات متعـددة ، فهـو 

انسان یطلـب المزیـد اذ انـه مـا یرضـي حاجـة واحـدة حتـى یطالـب بغیرهـا ، وتتشـكل تلـك الحاجـات 

علــى شــكل هــرم تشــكل قاعدتــه حاجاتــه الطبیعیــة ، امــا الحاجــة التــي تقــف فــي اعلــى درجــات هــذا 

لحاجة لتحقیق الذات والرغبات الذاتیـة ، وهـذه التقـل اهمیـة عـن بقیـة الرغبـات كحاجـة السلم فهي ا
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) ، " وتعبـر ٤٠-٣٩،  ٢٠٠٠الل (القریـوتي ، االنسان للثقـة بـالنفس ، وحاجتـه للكمـال ، واالسـتق

الحاجــات الفســیولوجیة عــن الحاجــات االساســیة للعنصــر البشــري ، ومــن ثــم فانهــا تعطــى المرتبــة 

ي الترتیب الهرمي الذي قدمه (ماسلو) ستشغل حاجة االمن واالسـتقرار المرتبـة الثانیـة االولى ، وف

) "kassin , 2001 , ) ، " فالشخص الذي اشبع حاجاته الى االمن یكون قادرا على تطویر 301

قدراتــه الــى اقصــى حــد ممكــن ، امــا الشــخص القلــق الــذي ینعــدم لدیــه الشــعور بــاالمن فقــد یســيء 

  ) .٢٥،  ٢٠٠٦معاملته " (اسماعیل ، للذین اساءوا 

لقـد عــد (ماسـلو) فــي هرمـه ان تحقیــق الــذات هـي قیمــة مـا یمكــن ان یصـبو الیــه المــرء ، و 

فالحاجــة الــى تحقیــق الــذات تــرتبط بالتحصــیل ، واالنجــاز ، والتعبیــر عــن الــذات ، والقیــام بافعــال 

قیقـة واقعیــة یتمثـل بالقـدرة علــى مفیـدة وذات قیمـة لالخــرین ، وان تحقیـق امكاناتـه وترجمتهــا الـى ح

 .) ٥٧،  ١٩٩١العطاء والمبادرة والعمل الحر (االزیرجاوي ، 

وان اشباع الحاجات شئ ضروري للثبـات واالسـتقرار النفسـي ، ویتوقـف علـى مقـدرة الفـرد 

فـــي اشـــباع حاجاتـــه ، " وال شـــك ان فهـــم حاجـــات الفـــرد ، وطـــرق اشـــباعها یزیـــد مـــن قـــدرتنا علـــى 

للوصول الى افضل مستوى للنمو السلیم والتوافق والصـحة النفسـیة ، فضـال عـن ان مساعدة الفرد

االستقرار والرفاهیة السائدة في المجتمع تسهم هي االخرى في اشـباع حاجـات االفـراد " (اسـماعیل 

ـــى عـــدم التكیـــف ٢٩،  ٢٠٠٦،  ـــاق فـــي تحقیـــق الحاجـــات یقـــود ال ) ، ویـــرى (ماســـلو) " ان االخف

، وهــو االســاس المشــترك لعــدد كبیــر مــن المشــكالت الســلوكیة فــي المجتمــع " واالمــراض النفســیة 

  ) .٢٢٢،  ٢٠٠٤(الریماوي واخرون ، 

شروط تحقیق الذات١-٢-١-٢
لغرض الحصول على تحقیق الذات هناك اربعة شروط ضروریة في نظر (روجرز) ، هي 

ما یلي :

یجب ان یكون الفرد محترما ومحبوبا من قبل االخرین .-

على الفرد ان یمتلك االحترام والثقة بالنفس في نفسه وقدراته للحصول على اهدافه .-

یجب ان تكون الفرص متیسرة للفرد مفهومة بصورة واضحة ، واذا لم یكن الفرد عارفـا بـالفرص -

فان نمو الذات یعاق .

دائل حسـب بـل یجب ان یرمز الى الفرص بصورة واضحة ، فعلـى الفـرد ان ال یكـون عارفـا بالبـ-

،  ١٩٩١یجــب علیــه ان تكــون لدیــه اوصــاف واضــحة المعــالم ، وفهــم تــام للفــرص (الجبــوري ، 

٧٤-٧٣. (   
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الدراسات السابقة٢-٢
الدراسات التي تناولت موضوع االستقرار النفسي١-٢-٢
)٢٠٠٤دراسة (الجمیلي ، ١-١-٢-٢

"االستقرار النفسي وعالقته ببعض المتغیرات"

سة الى :هدفت الدرا 

بناء مقیاس االستقرار النفسي لبعض الشرائح االجتماعیة في المجتمع العراقي .-

التعرف الى مستوى االستقرار النفسي لدى بعض الشرائح االجتماعیة في المجتمع العراقي -

) ٥٦٠، وبلغـــت عینـــة البحـــث علـــى (تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي باالســـلوب المســـحي

) ، ٧٥ختلفــــة مــــن المجتمــــع العراقــــي ، وكــــاالتي : (اســــاتذة الجامعــــة (مســــتجیبا ضــــمن شــــرائح م

) ، ٥٥) ، والمعلمــون (٥٦) ، والمدرســون (٥٣) ، واالدبــاء والفنــانون والصـحفیون (٥٤واالطبـاء (

) ، وطلبة االعدادیة ٥٢) ، وطلبة الجامعة (٥٧) ، والفالحون (٦٠) ، والعمال (٥٧والموظفون (

االســـتقرار النفســـي للشـــرائح االجتماعیـــة فـــي المجتمـــع مقیـــاس مـــنث البحـــتكونـــت اداةو )) ، ٥٩(

متوسـط الحسـابي ، : ال االتیـةالوسـائل االحصـائیة العراقـي الـذي اعـده الباحـث ، واسـتخدم الباحـث

ـــة ، ـــاري ، والنســـبة المئوی ـــع كـــاي ، والوســـیط ، واالنحـــراف المعی ومعامـــل ارتبـــاط بیرســـون ، ومرب

:االتیة االستنتاجاتلباحث الى قد توصل ا، و وتحلیل التباین 

) من شرائح المجتمع العراقي یتمتعون بمستوى استقرار نفسي عال .٤٩.٤٦ان نسبة (-

) من شرائح المجتمع العراقي یتمتعون بمستوى استقرار نفسي واطئ .٤٩.٢٩ان نسبة (-

شــریحة (اســاتذة ان شــریحة (المعلمــین والمدرســین) یتمتعــون بمســتوى اســتقرار نفســي عــال ، ثــم -

الجامعــة ، واالطبــاء) ثــم شــریحة (المــوظفین ، واالدبــاء ، والصــحفیین ، والفنــانین) ، ثــم شــریحة 

(طلبـــــة الجامعـــــة ، وطلبـــــة االعدادیـــــة) ، ثـــــم شـــــریحة (الفالحـــــین) ، واخیـــــرا شـــــریحة (العمـــــال)

  .)  ٨٥-٣٨ ، ٢٠٠٤لجمیلي ، (ا

)٢٠٠٦دراسة (اسماعیل ، ٢-٢-٢
لدى تدریسي جامعة الموصل "" االستقرار النفسي

هدف البحث الى :

بناء مقیاس االستقرار النفسي لدى تدریسي جامعة الموصل .-

تدریسي جامعة الموصل .التعرف الى مستوى االستقرار النفسي لدى -

وفقـا لمتغیـرات تدریسـي جامعـة الموصـلالتعرف الى الفروق في مستوى االستقرار النفسي لـدى -

والتخصص ، والحالة االجتماعیة ، واللقب العلمي ، وسنوات الخدمة) .: (الجنس ،
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) ٤٩٣، وبلغــت عینــةالبحث علــى (المــنهج الوصــفي باالســلوب المســحيالباحــث ماســتخد

) كلیـات فـي جامعـة ٦%) من مجتمع البحث موزعین على (٢٠تدریسیا اختیروا عشوائیا وبنسبة (

االســـتقرار النفســـي مقیـــاس مـــنالبحــث كونـــت اداةتو ) ، ٢٠٠٦-٢٠٠٥الموصــل للعـــام الدراســـي (

جراءات العلمیـةاالاعتماد بلتدریسي جامعة الموصل الذي اعده الباحث لیتالءم ومتطلبات البحث 

ــاالمقبنــاء فــي للفقــرات) حصــائي التحلیــل االالمتمثــل (بالصــدق البنــائي للفقــراتوالمتضــمنة ، سی

الوســائل االحصــائیة ) ، واســتخدم الباحـثالـداخلياالتســاق، و ضـادتینالمتتینالمجمــوعباسـلوبي (

ومعامل ارتباط بیرسـون ، متوسط الحسابي ، ، واالنحراف المعیاري ، والنسبة المئویة ،: ال االتیة

قـــد اظهـــرت ، و واالختبـــار التـــائي لعینـــة واحـــدة ، ولعینتـــین مســـتقلتین ، وتحلیـــل التبـــاین االحـــادي 

ما یاتي :االستنتاجات

جامعــة الموصــل یتمتعــون بمســتوى اســتقرار النفســي اعلــى مــن المتوســط الفرضــي ان تدریســي-

للمقیاس .

هناك فروق معنویة في مستوى االستقرار النفسي وفق متغیر الجنس (ذكور ، اناث) ولمصلحة -

  الذكور .

ال توجــد فــروق معنویــة فــي مســتوى االســتقرار النفســي وفــق متغیــر اللقــب العلمــي ، وكــان الفــرق -

ویا بین المجموعتین ذوات اللقب العلمي (االستاذ ، والمدرس المساعد) ، ولمصلحة االستاذ معن

، والتوجد فروق معنویة في مستوى االستقرار النفسي وفق متغیر سنوات الخدمة .

  . )٦٦- ١٤،  ٢٠٠٦(اسماعیل ، 

الدراسات التي تناولت موضوع تحقیق الذات٢-٢-٢
Knappدراسة (١-٢-٢-٢ & Comrey , 1973(

" العالقة بین تحقیق الذات وابعاد الشخصیة "

هدف البحث الى : 

تحدید العالقة بین تحقیق الذات بوصفه محكا للصحة النفسیة ، واالتزان االنفعالي .-

)pol) مدرســـا ، واســـتخدم مقیـــاس التوجیـــه الشخصـــي (٣٤٠تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن (

الوسـائل ) ، واسـتخدم الباحثـان١٩٧٠لشخصـیة (كـومري ، لقیاس تحقیق الـذات ، ومقیـاس ابعـاد ا

ومعامـل ارتبـاط متوسط الحسابي ، واالنحراف المعیـاري ، والنسـبة المئویـة ،: ال االتیةاالحصائیة 

:االتیة االستنتاجاتقد توصل الباحثان الى ، و البسیط (بیرسون) 

، اد قائمـة التوجیـه الشخصـيبعض ابعتوجد عالقة موجبة بین مقیاس تحقیق الذات خاصة في-

وااللتزان االنفعالي في مقیاس الخصییة .
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توجد عالقة سلبیة بین تحقیق الذات والمسایرة االجتماعیة .-

توجد عالقة موجبة مع طبیعة االنسان في مقیاس تحقیق الـذات وبعـد الثقـة بـالنفس فـي مقیـاس -

Knappالشخصیة ( and Comrey , 1973 , 419-425. (

)٢٠٠١دراسة (السبعاوي ، ٢-٢-٢-٢
" مستوى تحقیق الذات لدى المعلمین والمدرسین في مركز محافظة نینوى وعالقته ببعض 

المتغیرات "

هدف البحث الى : 

قیاس مستوى تحقیق الذات لدى المعلمین والمدرسین .-

حقیق الذات. التعرف الى داللة الفروق بین المعلمین والمدرسین كل على حده في مستوى ت-

التعرف الى عالقة مستوى تحقیق الذات لدى المعلمین والمدرسـین بمتغیـرات (الجـنس ، سـنوات -

الخدمة التعلیمیة ، ارادة العطاء ، الصحة النفسیة) .

) معلمــا ومدرســا ومــن ٩٤٩تكونــت عینــة البحــث مــن المعلمــین والمدرســین البــالغ عــددهم (

یـــاس تحقیـــق الـــذات ، وارادة العطـــاء ، والصـــحة النفســـیة ، كـــال الجنســـین ، واســـتخدمت الباحثـــة مق

ومعامــــل متوســــط الحســــابي ، ، واالنحــــراف المعیــــاري ،الواســــتخدم الوســــائل االحصــــائیة االتیــــة : 

ارتباط البسیط ، واختبار (ت) لعینة واحدة ، ولعینتین مستقلتین ، ومعامل ارتباط یونیت باسبلایر ، 

:ما یاتيقد اظهرت االستنتاجاتو 

مستوى تحقیق الذات لدى افراد العینة بشكل عام كان عالیا .-

توجد فروق معنویة بین المعلمین والمدرسین في مستوى تحقیق الذات ولمصلحة المعلمین .-

توجـــد عالقـــة معنویـــة بـــین مســـتوى تحقیـــق الـــذات ومتغیـــر (الجـــنس ، وارادة العطـــاء ، والصـــحة -

النفسیة) .

.تغیر تحقق الذات ومتغیر سنوات الخدمة التعلیمیة ال توجد عالقة بین م-

  )٦٥- ١٨، ٢٠٠١، السبعاوي(
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اجراءات البحث -٣
منھج البحث ١-٣

البحثطبیعةو  لمالءمتهواالرتباطي يتم استخدام المنهج الوصفي باالسلوب المسح

ھمجتمع البحث وعینت٢-٣
حملـــة شـــهادات (الـــدكتوراه ، مدرســـي التربیـــة الریاضـــیة مـــن  علـــى اشـــتمل مجتمـــع البحـــث

) العـــاملین فـــي وحـــدات التربیـــة الریاضـــیة والفنیـــة فـــي كلیـــات جامعـــة سوالماجســـتیر ، والبكـــالوریو 

، ) كلیــة٢٠جامعــة الموصــل الـــ(كلیــاتمــوزعین علــى ، مدرســا) ٦٣، والبــالغ عــددهم (الموصــل 

  . )١الجدول (كما مبین في و ، علما ان مجتمع البحث كان هو نفسه عینة البحث

  )١الجدول (

وعینتهیبین تفاصیل مجتمع البحث

الكلیـة  ت
العدد الكلي عدد مدرسي التربیة الریاضیة

للمدرسین

النسبة 

المئویة شهادة البكالوریوسالشهادة العلیا

%١١٢٣.٢كلیة الطب.١

%١١٢٣.٢كلیة طب االسنان.٢

%١١٢٣.٢كلیة طب البیطري.٣

%١١٢٣.٢صیدلةكلیة ال.٤

%١١٢٣.٢كلیة الهندسة.٥

%١١٢٣.٢كلیة الهندسة االلكترونیة.٦

%٢١٣٤.٧كلیة العلوم.٧

%٢١٣٤.٧كلیة العلوم الحاسبات.٨

%١١٢٣.٢كلیة العلوم السیاسیة.٩

%١١.٥-١كلیة العلوم االسالمیة.١٠

%١١.٥-١كلیة علوم تقنات البیئة .١١

%١٢٣٤.٧كلیة التربیة.١٢

%١٦٢٥.٤-١٦كلیة التربیة الریاضیة.١٣

%٧٣١٠١٥.٩كلیة التربیة االساسیة.١٤

%١١٢٣.٢كلیة االدارة واالقتصاد.١٥

%٢٣.٢-٢كلیة االداب.١٦

%١١٢٣.٢كلیة القانون .١٧

%١١٢٣.٢كلیة التمریض.١٨

%١١٢٣.٢ونكلیة الفن.١٩

%٢٣.٢-٢كلیة الزراعة والغابات.٢٠

٤٥١٨٦٣مجموع مجتمع البحث
١٠٠%

%٢٩%٧١النسبة المئویة
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البحثأداة٣-٣
مقیاس االستقرار النفسي١-٣-٣

مــن نظــرا لعــدم وجــود مقیــاس لقیــاس مســتوى االســتقرار النفســي لمدرســي التربیــة الریاضــیة

) العــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضـــیة سوراه ، والماجســتیر ، والبكــالوریو حملــة شــهادات (الــدكت

ومجتمــع البحــث باعــداد هــذا المقیــاس لیــتالءم ونوالفنیــة فــي كلیــات جامعــة الموصــل ، قــام البــاحث

.الحالي 

تحدید مجاالت المقیاس ١-١-٣-٣
، البحــثع قیــدوالدراســات الســابقة الخاصــة بالموضــو ،االطــر النظریــةمراجعــة مــن خــالل

، اســماعیل(لتدریســي جامعــة الموصــل المعــد مــن قبــل االطــالع علــى مقیــاس االســتقرار النفســيو 

:رئیســـة التمجـــا )٣( وهـــي، ســـتقرار النفســـيالان هنـــاك مجـــاالت ل ون، الحـــظ البـــاحث )٢٠٠٦

للمقیـاس، اذ تـم تحدیـد هـذه المجـاالتن النفسي ، واالتزان االنفعالي)م(االستقرار الوظیفي ، واال

.

فقرات كل مجال صیاغة ٢-١-٣-٣
بعــد تحدیــد مجــاالت المقیــاس تطلــب اعــداد الصــیغة االولیــة للمقیــاس ، اذ تمــت صــیاغة 

مــن خــالل فعــدد مــن الفقــرات علــى وفــق مجــاالت المقیــاس وبمــا یــتالءم وطبیعــة مجتمــع البحــث ، 

االعتمـاد علـى، و جـال البحـثادبیات البحـوث ، والدراسـات السـابقة ذات العالقـة بم االطالع على

وصـیاغة فقـرات المقیـاس بصـیغتها االولیـة مـنتـم اعـدادبعض فقرات مقیاس االسـتقرار النفسـي ،

) فقــــرة ســــلبیة ، موزعــــة علــــى مجــــاالت المقیــــاس ٢٤) فقــــرة ایجابیــــة ، و(٢٦فقــــرة ، منهــــا ( )٥٠(

ا علــى اســلوب االختیــار وصــیاغته فقــراتاعتمــد الباحــث فــي اعــداد الو ) الســابق تحدیــدها ، ثالثــة(ال

ویطلــب منــه تحدیــد اجابتــه باختیــار بــدیل واحــد مــن بــین ،ســتجیب فقــراتمــن متعــدد ، اذ یقــدم للم

:تي اما یفقرات المقیاسوقد روعي في صیاغة ،عدة بدائل لها اوزان مختلفة

ان ال تكون الفقرة طویلة تؤدي الى الملل -

  ) .٩٧،  ١٩٩٠(كاظم ، رتبطة معهالمقیاس وممجاالتان تقیس الفقرة احد -

المقیاسصدق ٣-١-٣-٣
.صدق المحتوىو  من صدق المقیاس عبر الصدق الظاهريتحقق الباحثون
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للمقیاسالظاھريصدقال١-٣-١-٣-٣
تــم،بصــورتها االولیــة هاواعــداد وصــیاغتها فقــرة) ٥٠المقیــاس البالغــة ( فقــراتبعــد اعــداد 

العلوم  في مجالختصاصعدد من السادة ذوي الخبرة واال لىوجه ااستبیانعلى شكلعرضها

مـــدى صـــالحیةابـــداء الـــرأي حـــولمـــنهم طلـــباذ ، ، ومجـــال القیـــاس والتقـــویم لتربویـــة والنفســـیة ا

،وضــعت الجلــهمالءمتهــا للمجــال الــذي الحكــم علــى مــدى و  ،تقویمهــال وفقــرات المقیــاسمجــاالت 

عدد المجاالت او بعضاو اضافةف او اعادة صیاغةحذ(واجراء التعدیالت المناسبة من خالل 

االجابـة المقترحـة ، بـدائل، فضال عـن ذكـر صـالحیةوبما یتالءم ومجتمع البحث، )فقراتمن ال

االجـراء وسـیلة مناسـبة للتاكـد  هـذا اذ یعدللمقیاس ،یرونها مناسبةلالجابة بدائلاواضافة وتحدید 

" یمكــــن ان نعــــد (عــــویس) الــــى انــــهذلــــك ، اذ یشــــیر) یبــــین١مــــن صــــدق المقیــــاس ، والملحــــق (

من المختصین والخبراء في المجال الذي یقیسه االختبار ، االختبار صادقا بعد عرضه على عدد

یقیس السلوك الذي وضع لقیاسه ، یمكن للباحث االعتمـاد علـى االختبارفاذا اقر الخبراء ان هذا

  . )٥٥،  ١٩٩٩(عویس ، حكم الخبراء "

مـن خــالل خبـراءتـم اسـتخراج صـدق التحلیـل اسـتجابات ومالحظـات السـادة الخبــراءوبعـد

تم قبول الفقرات التي اتفق علیها  اذ ،المقیاس فقرات صالحیةحولخبراءالنسبة المئویة التفاق ال

ان "علـــى الباحـــث ان یحصـــل علـــى نســـبة اتفـــاق للخبـــراء فـــي خبـــراء ، ال %) فـــاكثر مـــن اراء٧٥(

فاكثر من تقدیرات الخبراء  %)٧٥التعدیالت بنسبة التقل عن (وامكانیة اجراء ،صالحیة الفقرات

اصاسماء السادة ذوي الخبرة واالختص  

الجامعةالكلیةاالختصاصاالسم

الموصلالتربیة الریاضیةعلم الحركةأ.د. ودیع یاسین التكریتي

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.د. هاشم احمد سلیمان

الموصلالتربیة الریاضیةوتقویمقیاسأ.د. ثیالم یونس عالوي

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. عبد الكریم قاسم

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيناظم شاكر الوتارأ.م.د.

الموصلالتربیةقیاس وتقویمكامل عبد الحمیدأ.م.د.

لموصلاالتربیةقیاس وتقویما.م.د. اسامة حامد محمد 

الموصلالتربیةعلم النفس التربويا.م.د. سمیر یونس محمد

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. ایثار عبد الكریم

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. مكي محمود الراوي

الموصلالتربیةقیاس وتقویمفاتح ابلحد فتوحيأ.م.د.

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمالزهیريأ.م.د. سبهان محمود 

الموصلالتربیة االساسیةقیاس وتقویما.م.د. سعد فاضل عبد القادر

الموصلالتربیة االساسیةعلم النفس الریاضيا.م.د. عكلة سلیمان الحوري

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيأ.م.د. زهیر یحیى محمد
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وبهــذا االجـــراء حصــلت فقـــرات، ) ١٢٦،  ١٩٨٣، (بلـــوم واخــرون"فــي هــذا النـــوع مــن الصــدق

الخبراء .السادة%) من اراء١٠٠على نسبة اتفاق (جمیعهاالمقیاسمجاالت

، تـم االعتمـاد علیهـا فقـرة ) ٥٠( سـيفاالستقرار النمقیاس  فقراتوبهذا االجراء یكون عدد 

.)التحلیل االحصائي للفقرات(تمییزصدق الاجراء عملیة في

للمقیاسالمحتوىصدق٢-٣-١-٣-٣
تحقـق فـي اداة البحـث مـن خـالل توضـیح مفهـوم كـل مجـال قـد  الصـدقالنـوع مـن هذا ان 

االسـاس فیـه ینصـب علـى كـل  " ان ، اذمن مجاالت المقیاس ، وكذلك تصنیف فقرات كل مجال

والتصمیم المنطقـي لفقـرات كـل ،ومدى احتوائه على فقرات مناسبة،مجال من مجاالت المقیاس

لالختبـــار یعتمـــد ) ، وان " صـــدق المحتـــوى ٣٠٦،  ١٩٨٠تغطیتـــه لـــه " (فـــرج ، ومـــدى ،مجـــال

لك المواقـف والجوانـب بصورة اساسیة على مدى امكانیة تمثیل االختبار لمحتویات عناصره ، وكـذ

  .) ٢٣،  ٢٠٠٤یم ، التي یقیسها تمثیال صادقا ومتجانسا " (الحك

الصدق التمییزي (التحلیل االحصائي للفقرات) ٤-١-٣-٣
صــــدق الفیمــــا یــــاتي وصــــف الســــالیب التحلیــــل االحصــــائي المســــتخدمة فــــي التحقــــق مــــن 

لمقیاس .التمییزي ل

تینالمتطرفتین اسلوب المجموع١-٤-١-٣-٣
لمعرفـــة " قـــدرة مـــن مواصـــفات المقیـــاس الجیـــد اجـــراء عملیـــة التحلیـــل االحصـــائي لفقراتـــه

االختبار المقتـرح علـى التفریـق بـین االفـراد الـذین یتمتعـون بدرجـة مرتفعـة مـن السـمة او القـدرة مـن 

ناحیة ، وبین االفراد الذین یتمتعون بدرجة منخفضة من نفـس السـمة او القـدرة مـن ناحیـة اخـرى " 

فبعـــد توزیـــع فقـــرات المقیـــاس توزیعـــا عشـــوائیا منتظمـــا لتجنـــب تـــاثر ، ) ٢٤٤،  ٢٠٠٦، ضـــوانر (

وبعــد اعــداد التعلیمــات الخاصــة بــه بصــورتها المجیــب بــنمط كــل مجــال مــن مجــاالت المقیــاس ، 

) ٤٠، على عینة التمییز البالغ قوامها () ٢یاس بصورته االولیة ، الملحق (تم تطبیق المقاالولیة

"ونظــرا لصــغر حجــم عینــة التمییــز الحالیــة ، والضــفاء الصــیغة االحصــائیة المناســبة تــم،مدرســا 

ـــى مجمـــوعتین  ـــى انـــهواخـــروناشـــار (الزوبعـــي اذ  ،متســـاویتین تقســـیم افـــراد العینـــة ال لـــیس ") ال

بالضــرورة ان تكــون العینــة كبیــرة ، وعنــدها ینصــح المختصــون بتقســیم العینــة بعــد ترتیــب الــدرجات 

ى نصـــفین ، االول یمثـــل المجموعـــة العلیـــا ، والنصـــف االخـــر یمثـــل المجموعـــة الـــدنیا " تنازلیـــا الـــ

" علــى ترتیــب الممتحنــین تنازلیــا ثــم كمــا ویؤكــد (النبهــان)) ،٢٠،  ١٩٨١ ،اخــرون(الزوبعــي و 

%) اذا كــان عــدد المفحوصــین قلــیال " (النبهــان ، ٥٠%) ، واقــل نســبة (٥٠تحدیــد اعلــى نســبة (
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%) مــــن الــــدرجات العلیــــا والــــدنیا لتمــــثال المجمـــــوعتین ٥٠اختیــــرت نســــبة ( اذ) ، ١٩٦،  ٢٠٠٤

 علــىبعــد ان رتبــت درجــاتهم ترتیبــا تنازلیــا مدرســا) ٢٠المتطــرفتین ، وقــد تضــمنت كــل مجموعــة (

قیمة اختبار (ت) المحتسبة الختبار داللة الفروق ت المقیاس ، واعتمد فقراتضوء اجاباتهم على 

) ٢المقیــاس ، والجــدول ( فقــراتمــن  فقــرةمــوعتین العلیــا والــدنیا لكــل بــین متوســطات اجابــات المج

یبین ذلك 

  ) ٢الجدول (

لفقرات مقیاس االستقرار النفسيیبین نتائج االختبار التائي لحساب التمییز

معامل التمییز  الفقرةرقم معامل التمییز  الفقرةرقم معامل التمییز  الفقرةرقم 

١.٨٦٤  .١.٠٥٥٣٥  .١٨*٣.٣٦٨  .١*

٢.٩٧١  .١.٠١٣٣٦  .١.١٩١١٩  .٢*

٢.٦٨٥  .٣٧  *٢.٦٠٤  .٢٠  *٢.٤٤٤  .٣*  

١.٠٣٥  .٣٨*٢.١٢٢  .٢١*٢.١٤٣  .٤

٢.٨٧١  .٣٩*٢.٦٩٨  .٢٢*٠.٧٨٤  .٥*

٣.٥٤٩  .٤٠  ٠.٥٥٧  .٢٣  *١.٩٧١  .٦*  

١.٩٧٤  .٤١*٣.٦٩٨  .٠.٢٦٣٢٤  .٧*

٣.٠٩٦  .٤٢*٣.٧١٤  .١.٥٤٣٢٥  .٨*

٤.٦٣٧  .٤٣*٢.٩٢٤  .٢٦*١.٧٨٩  .٩*

.٥.٣٠٧  .٤٤  ٠.٥٧٨  .٢٧  *٢.١٩٦  .١*  

٠.٣٣  .٤٥*٢.٩٧١  .٢٨*٤.٢٠٢  .١١

٢.٥٧٤  .٤٦*٣.٩٣٣  .٢٩*٢.٤١٣  .١٢*

١.٢٤١  .٤٧  ٠.٨٤٧  .٣٠  *٢.٤٧٧  .١٣  

٣.٠٩٦  .٠.٢٨٢٤٨  .٣١*٢.٧٠٣  .١٤*

٠.٨٥٧  .١.٢١١٤٩  .٣٢*٢.٠٦٢  .١٥

٣.٢٦٩  .١.٠٥٥٥٠  .٣٣*١.٧٢٦  .١٦*

١.٠٢٦  .٣٤  *٢.٨٦٦  .١٧  

  ) ١.٦٨٤) ، قیمـــة (ت) الجدولیـــة تســـاوي (٣٨)، وامـــام درجـــة (٠.٠٥( معنـــوي عنـــد مســـتوى معنویـــة *

  ) . ٤٥٦، ٢٠٠٠(الراوي ، 

ـــــــــــــدول ( ـــــــــــــین الج ـــــــــــــة ل) ٢یب ـــــــــــــیم التائی ـــــــــــــراتان الق ـــــــــــــین  فق ـــــــــــــاس تراوحـــــــــــــت ب المقی

وامـــام، )٣٨) ، وعنـــد الرجـــوع الـــى قیمـــة (ت) الجدولیـــة امـــام درجـــة حریـــة (٥.٣٠٧ – ٠.٢٦٣(

فقــرة ) ٣٣) ، وفــي ضــوء ذلــك یتضــح ان (١.٦٨٤) نجــد انهــا تســاوي (٠.٠٥(مســتوى معنویــة

لــم تثبــت قــدرة تمییزیــة ، تــم االســتدالل علیهــا مــن خــالل  فقــرة) ١٧ماعــدا (،اثبتــت قــدرة تمییزیــة
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وبما ان قیمة (ت) المتحسبة اقل من قیمـة (ت) مقارنة قیمة (ت) المحتسبة مع قیمتها الجدولیة ،

ضعیفة التمییز . فقراتدولیة ، فقد تم حذف الالج

اسلوب معامل االتساق الداخلي ٢-٤-١-٣-٣
یــؤدي فحــص االتســاق الــداخلي للمقیــاس ، او معامــل تجانســه الــى الحصــول علــى تقــدیر "

ان هــذا االســلوب " یقــدم لنــا مقیاســا متجانســا فــي ، و ) ٣٥ ، ١٩٩٩التكــویني " (بــاهي ، لصــدقه

البعــد الســلوكي نفســه الــذي یقیســه المقیــاس ككــل ، فضــال عــن قدرتــه  فقــرةكــل قــیس تبحیــث فقراتــه

، فبعــد اســتبعاد الفقــرات غیــر  )١٠١،  ١٩٩٠(كــاظم ، المقیــاس " فقــراتعلــى ابــراز التــرابط بــین 

الممیزة تم ایجاد معامل ارتبـاط درجـة كـل فقـرة بالدرجـة الكلیـة للمقیـاس لـنفس عینـة التمییـز البالغـة 

یـــتم قیاســـه مـــن خـــالل حســـاب و  مقیـــاس ،" بصـــدق االتســـاق الـــداخلي للیســـمىاذ  ) مدرســـا ،٤٠(

،  ٢٠٠١، (فرحـات"لمقیـاسمعامل االرتباط بین المفردة والمجموع الكلي للمحاور الدرجة الكلیة ل

ذلـك بـین ) ی٣) ، وقد تم استخدام معامل االرتباط البسـیط (بیرسـون) لتحقیـق ذلـك ، والجـدول (٦٨

.

  )٣الجدول (

االستقرار النفسيمقیاس لوالدرجة الكلیة  فقراتن معامل االرتباط بین الیبی

معامل االرتباط  الفقرةرقم معامل االرتباط  الفقرةرقم معامل االرتباط  الفقرةرقم 

٠.٣٦٨  .٣٦  *٠.٤٥٣  .١٦  *٠.٦٢٧  .١*  

٠.٢١٧  .٣٧*٠.٦٠٦  .١٧*٠.٥١٥  .٣

٠.٤٠٢  .٠.١٢٧٣٩  .٢٠*٠.٥٠٨  .٤*

٠.٤٨٧  .٤٠*٠.٣١٦  .٠.٢٢١٢١  .٦*

٠.١٦  .٤١  *٠.٥٠٦  .٢٢  *٠.٣٥٣  .٩  

٠.٥٩٢  .٤٢*٠.٥٣٥  .٢٤*٠.٣٩١  .١٠*

٠.٥٩٥  .٤٣*٠.٦١٢  .٢٥*٠.٦٢١  .١١*

٠.٦٩٣  .٤٤  *٠.٥١٧  .٢٦  *٠.٥٥٧  .١٢*  

٠.٥٠٥  .٤٦*٠.٤٣١  .٢٨*٠.٣٧  .١٣*

٠.٢١  .٤٨*٠.٥١  .٢٩*٠.٣٨  .١٤

٠.٤٠٨  .٥٠*٠.٥١٢  .٣٥*٠.٤٦٧  .١٥*

  ) ٠.٢٦٤) الجدولیــة تســاوي (ر) ، قیمــة (٣٨) وامــام درجــة حریــة (٠.٠٥( وي عنــد مســتوى معنویــة معنــ*

  ) .٤٦٣،  ٢٠٠٠(الراوي ، 

ــین الجــدول ( لمقیــاس المقیــاس والدرجــة الكلیــة  فقــراتان قــیم معامــل االرتبــاط بــین ) ٣یب

ـــد الرجـــوع الـــى جـــد٠.٦٩٣ –٠.١٢٧تراوحـــت بـــین (االســـتقرار النفســـي  ـــةول دال) ، وعن معامـــل  ل
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) نجــد ان قیمــة (ر) الجدولیــة٠.٠٥( ) ، وامــام مســتوى معنویــة٣٨االرتبــاط عنــد درجــة حریــة (

  . )٠.٢٦٤تساوي (

لـــم تثبـــت قـــدرة) فقـــرات ٥(اثبتـــت قـــدرة تمیزیـــة ، و فقـــرة) ٢٨ان ( بـــینوفـــي ضـــوء ذلـــك یت

الجدولیة ، وبمـا ان تم االستدالل علیها من خالل مقارنة قیمة (ر) المتحسبة مع قیمتها ،تمییزیة

.ضعیفة التمییزفقرات قیمة (ر) المحتسبة اقل من قیمة (ر) الجدولیة ، فقد تم حذف ال

 يالتــــي تــــم حــــذفها باســــلوبغیــــر الممیــــزةالمقیــــاس فقــــراتوعلــــى هــــذا االســــاس فــــان عــــدد 

  .  فقرة) ٢٢هي ( )االتساق الداخليمعامل و  ،المجموعات المتطرفة(

مؤلفـا مـن فقراتـهته النهائیـة بعـد عملیـة التحلیـل االحصـائي لیصـبح المقیـاس بصـور  ذلكوب

  . )٣الملحق ( في بینوكما م،  فقرة) ٢٨(

ثبات المقیاس ٥-١-٣-٣
Gronbach)االنسـجام او االتسـاق فـي النتـائج " " الـى  الثباتیشیر  , 1960 , 126)،

باســـلوب الفقـــرات التجزئـــة النصـــفیة ، طریقـــة  تســـتخدماعلـــى ثبـــات المقیـــاس ولغـــرض الحصـــول 

بعـد ان حــذفت الفقــرات اســتمارة شـملت عینــة التمییــز ،  )٤٠(، اذ تـم تصــحیح )الفردیـة والزوجیــة(

الى نصفین ، النصف االول یمثل الفقـرات ذات التسلسـالت غیر الممیزة من المقیاس ، ثم قسمت

لكـل فـرد درجتـان الفردیة ، والنصف الثاني یمثل الفقرات ذات التسلسالت الزوجیة ، بحیث اصـبح 

(الكـواز ، قد استخدمت هذه الطریقـة فـي بعـض الدراسـات منهـا دراسـة(فردیة وزوجیة) ، علما انه 

ــــاط البســــیط تــــم) ، و ٢٩٧،  ٢٠٠٧) ، و(احمــــد واخــــران ، ٧٦،  ٢٠٠٥ اســــتخدام معامــــل االرتب

، " ان  )٠.٧٢فظهـــرت قیمـــة (ر) المحتســـبة تســـاوي (بـــین درجـــات نصـــفي المقیـــاس ،(بیرســـون)

االرتباط بین درجات كل من نصفي االختبار یعتبر بمثابة االتساق الداخلي لنصف االختبار فقط 

) ، ولكــي نحصــل علــى تقــدیر غیــر متحیــز ١١٦،  ١٩٩٣ولــیس لالختبــار ككــل " (ابــو حطــب ، 

معامل الثبات الكلي براون) ، اذ بلغت قیمة -لثبات االختبار بكامله تم استخدام معادلة (سبیرمان

وهو دال احصائیا مما یدل على ثبات المقیاس .) ،٠.٨٤(

وتصحیحھ مقیاسالوصف  ٦-١-٣-٣
مــــن حملــــة شــــهادات (الــــدكتوراه ، لمدرســــي التربیــــة الریاضــــیة االســــتقرار النفســــي مقیــــاس

جامعـــة كلیـــات فـــي والفنیـــةالعـــاملین فـــي وحـــدات التربیـــة الریاضـــیة) سوالماجســـتیر ، والبكـــالوریو 

) فقـرة ایجابیـة ١٤، منهـا ( فقـرة) ٢٨تالف المقیاس بصورته النهائیة من (، )٣( الملحقالموصل

وتــتم االجابــة ،  )٤، كمــا مبــین فــي الجــدول () مجــاالت٣، موزعــة علــى () فقــرة ســلبیة١٤، و(

(دائما ، ثالثة) ، و(احیانـا ، اثنـان) تعطى لها االوزانبدائلثالثةالمقیاس من خالل  فقراتعلى 
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وتكــون الدرجــة الكلیــة ، بالنســبة للفقــرة الســلبیةللفقــرة االیجابیــة ، والعكــسة واحــدة)، و(ابـدا ، درجــ

.) درجة٢٨( هيف ) درجة ، اما الدرجة الكلیة الدنیا للمقیاس٨٤العلیا للمقیاس هي (

  )٤الجدول (

االستقرار النفسيمقیاس مجاالت علىفقرات الیبین توزیع 

المجموعتسلسل الفقراتالمجاالتت

االستقرار الوظیفي  .١
٢٣، ١٨، ١٦، ١٤، ١١، ٨، ٥، ٣، ١

 ،٢٨،  ٢٧،  ٢٥  
١٢  

٢٦٧، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٢، ٩، ٦ن النفسيماال.٢

االتزان االنفعالي  .٣
٢٢، ٢١، ١٥، ١٣، ١٠، ٧، ٤، ٢ ،

٢٤  
٩  

٢٨المجموع الكلي للفقرات

مقیاس تحقیق الذات٢-٣-٣
) ، الذي اعدته (السبعاوي ٤تحقیق الذات ، المبین في الملحق (مقیاس  ونحثاستخدم البا

.داة لجمع البیانات اك جامعة الموصل،ماجستیر كلیة التربیةالرسالة في ،  )٢٠٠١، 

المعامالت العلمیة للمقیاس١-٢-٣-٣
الصدق الظاھري للمقیاس١-١-٢-٣-٣

(العسـاف االختبار للمحتوى المراد قیاسـه "مدى تمثیل انواع الصدق ، ویعني "هو احدو 

علــى عــدد مــن الســادة  ) فقــرة٧١( بعــرض فقــرات المقیــاسقــام الباحــث، اذ )٤٤-٤٣،  ١٩٩٥، 

لغـرض تقویمهـا العلـوم الریاضـیة ، ومجـال القیـاس والتقـویم في مجالذوي الخبرة واالختصاص

و اعــادة صــیاغة مــن خــالل حــذف اوالحكــم علــى مــدى صــالحیتها ، واجــراء التعــدیالت المناســبة (

وبعـد ، ) یبین ذلك٤والملحق (لعینة البحث ، مقیاسال ، مع ذكر مالئمة بدائلعدد من الفقرات) 

)(سادة ذوي الخبرة واالختصاص اسماء ال

الموصلالتربیة الریاضیةعلم الحركةأ.د. ودیع یاسین التكریتي

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. عبد الكریم قاسم

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيناظم شاكر الوتارأ.م.د.

الموصلیة الریاضیةالتربقیاس وتقویمأ.م.د. ایثار عبد الكریم

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. مكي محمود الراوي

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. سبهان محمود الزهیري

الموصلالتربیة االساسیةقیاس وتقویما.م.د. سعد فاضل عبد القادر

الموصلربیة االساسیةالتعلم النفس الریاضيا.م.د. عكلة سلیمان الحوري

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيأ.م.د. زهیر یحیى محمد



…وحدات التربیة الریاضیة والفنیةلنفسي لدى العاملین فيتقویم مستوى االستقرار ا

٣٧١

جمع استمارات المقیاس تم استخراج صدق الخبراء من خالل النسبة المئویـة التفـاق الخبـراء حـول 

ة ، فقــر ) ١٥(حــذف تــماذ ، راء%) فــاكثر مــن اراء الخبــ٧٥اعتمــدت النســبة (و فقــرات المقیــاس ، 

،  ٥٢،  ٤٧،  ٤٢،  ٣٨،  ٣٥،  ٢٦،  ٢٥،  ٢١،  ١٨،  ١٣،  ١٢،  ٩،  ٦( تي الفقــــراوهــــ

، امــا بقیــة فقــرات المقیــاس  ةالمقــرر تفــاقالنســبة احصــولها علــى  ملعــدمقیــاس ال مــن)  ٥٦،  ٥٣

%) من اراء الخبراء .١٠٠) فقد حصلت على نسبة اتفاق (٥٦(

المقیاسثبات٢-١-٢-٣-٣
تــــم تطبیــــق التجزئــــة النصــــفیة ، باســــلوب الفقــــرات الفردیــــة والزوجیــــة ، طریقــــة  تســــتخدما

م معامــل اســتخداو  ،تــم اختیــارهم مــن مجتمــع البحــثمدرســا) ١٥المقیــاس علــى عینــة مؤلفــة مــن (

ولكي نحصل ، )٠.٧٤فظهرت قیمة (ر) المحتسبة تساوي (بین نصفي المقیاساالرتباط البسیط

بـراون) ، اذ بلغـت -(سـبیرمانغیر متحیز لثبات االختبار بكاملـه تـم اسـتخدام معادلـةعلى تقدیر

   .) ٠.٨٥قیمة معامل الثبات الكلي (

وتصحیحھ مقیاسالوصف ٢-٢-٣-٣
مــــــن حملــــــة شــــــهادات (الــــــدكتوراه ، لمدرســــــي التربیــــــة الریاضــــــیة تحقیــــــق الــــــذاتمقیــــــاس

جامعـــة كلیـــات فـــي والفنیـــةالعـــاملین فـــي وحـــدات التربیـــة الریاضـــیة) سوالماجســـتیر ، والبكـــالوریو 

) فقــــرة ٤٦، منهـــا ( فقـــرة) ٥٦، تـــالف المقیـــاس بصـــورته النهائیـــة مـــن ( )٥الملحـــق (، الموصـــل

مرتبــة بــدائلثالثــةالمقیــاس مــن خــالل  فقــرات مــنوتــتم االجابــة ، ) فقــرات ســلبیة١٠ایجابیــة ، و(

، درجـة واحـدة)غیر موافق ، اثنان) ، و(محاید، ثالثة) ، و( افقمو (تعطى لها االوزانو  تنازلیا ،

) ١٦٨وتكون الدرجة الكلیة العلیا للمقیاس هي (، بالنسبة للفقرة السلبیةللفقرة االیجابیة ، والعكس 

.) درجة٥٦( هيفدرجة ، اما الدرجة الكلیة الدنیا للمقیاس 

مقیاس التطبیق  ٤-٣
ار النفسياالستقرتطبیق مقیاس ١-٤-٣

مدرســا لعــدم الحصــول علــى  )١٣(بعــد اســتبعاد ، مدرســا )٥٠( مقیــاس علــىالتــم تطبیــق 

كل فقرة ماما)وذلك بوضع عالمة (المقیاس ، فقرات تم شرح طریقة االجابة علىاجاباتهم ، اذ 

جمع ، علما ان االجابة تكون على كراسة المقیاس نفسه ، ثم تمراه مناسبا، وتحت البدیل الذي ی

علـى المقیـاس هـي المختبـروبهذا تكون درجـة ،، وتم تصحیحها المختبرین كراسات المقیاس من 

.المقیاس جمیعا  فقراتمجموع درجاته على 

تحقیق الذاتتطبیق مقیاس ٢-٤-٣
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مدرسـا ، وهـم نفـس العینـة  )٥٠( عینـة مكونـة مـن علـى، تحقیق الـذاتمقیاستم تطبیق 

علیها ، وذلك الیجاد العالقة بینهما .ستقرار النفسيالتي تم تطبیق مقیاس اال

حصائیة الوسائل اال ٥-٣
وسط الحسابي متال -

المنوال-

االنحراف المعیاري-

معادلة معامل االلتواء لـ(كارل بیرسون ) -

(بیرسون) معامل االرتباط البسیط لـ-

  . )٢٧٢ -١٠١،  ١٩٩٩ لعبیدي ،(التكریتي والعینة واحدة ولعینتین مستقلتین  ت)اختبار(-

  ) .١١٢،  ٢٠٠٦(رضوان ، براون)-دلة (سبیرمانامع-

  ) .١٤٦،  ١٩٩٨المتوسط الفرضي (عالوي ، -

  ) .٩٠-٨٨،  ٢٠٠١عمر واخران ، النسبة المئویة (-

النتائج ومناقشتھال یحلتوعرض  -٤
لمدرســي التربیــة لنفســي االســتقرار امقیــاسباعــدادمــن خــالل هــذه الدراســة  ونقــام البــاحث

العاملین في وحدات التربیـة ) سمن حملة شهادات (الدكتوراه ، والماجستیر ، والبكالوریو الریاضیة 

.جامعة الموصلكلیات في والفنیةالریاضیة

االستقرار النفسي وتحقیق الذاتمقیاس في عرض نتائج عینة البحث ١-٤
تــم الــذي  ، وتحقیــق الــذاتلنفســيا ســتقراراال مــن صــالحیة مقیــاس ونكــد البــاحثابعــد ان ت

عــن طریــق معادلــة لعینــة البحــثینالمقیاســمــة ءتــم التاكــد مــن مالبحــث ،علــى عینــة الهمــاتطبیق

) یبین ذلك .٥، والجدول (معامل االلتواء لـ(كارل بیرسون)
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  )٥( الجدول

عینة البحث في  تجاباالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامل االلتواء متالیبین 

وتحقیق الذاتاالستقرار النفسيمقیاس 

العینةالمقیاس
وسط متال

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
المنوال

معامل 

االلتواء
النتیجة

طبیعي*٥٠٥٣.٩٤٥.٨٤٥٢٠.٣٣االستقرار النفسي

طبیعي*٠.٤٤-٥٠١٠٨.٩٥١١.٣١١٤تحقیق الذات

، ١٩٨٠(االطرقجــي ،  )١+للعینــة اذا وقـع معامـل االلتــواء بـین ( ةمالئمـختبـاراتالوایعـد االلتـواء طبیعیــا ، *

  .  )٢٩٩،  ٢٠٠٧و(احمد واخران ، ) ٢٠٦-٢٠٤

عینة االستقرار النفسي وتحقیق الذات لدىتقویم مستوىعرض نتائج ٢-٤
البحث ومناقشتھا

 ونبحــث ، قــام البــاحثلــدى عینــة ال الــذات وتحقیــقالجــل تقــویم مســتوى االســتقرار النفســي 

بایجــــاد المتوســــط الفرضــــي للمقیاســــین ، ومقارنتــــه بالمتوســــط الحســــابي لــــدیهم ، وســــوف یصــــنف 

سـلبي  ذات وتحقیـقایجابي ، واسـتقرار ذات وتحقیقالى استقرار الذات وتحقیقالنفسياالستقرار

هو استقرار، على اساس ان متوسط العینة الذي یفوق المتوسط الفرضي للمقیاس بصورة معنویة

ضــــمن حــــدود  ذات وتحقیــــقایجــــابي ، فیمــــا تمثــــل القیمــــة غیــــر المعنویــــة اســــتقرار ذات وتحقیــــق

سـلبي ،  ذات وتحقیـقالمتوسط الفرضـي ، امـا القـیم االدنـى مـن المتوسـط الفرضـي فتمثـل اسـتقرار

) یبین ذلك .٦والجدول (

  )٦الجدول (

لعینة وقیمة (ت) المحتسبةالفرضيوالمتوسطالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاريیبین

وتحقیق الذاتاالستقرار النفسي يالبحث في مقیاس

العینةالمقیاس
وسط متال

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

قیمة (ت) 

المحتسبة

*٥٠٥٣.٩٤٥.٨٤٥٦٢.٥االستقرار النفسي

*٥٠١٠٨.٩٥١١.٣١١٢١.٩تحقیق الذات

 ى معنویة معنوي عند مستو )الراوي ( )١.٦٨٤() ، قیمة (ت) الجدولیة =٤٩) ، وامام درجة حریة (٠.٠٥

، ٤٥٦،  ٢٠٠٠ . (
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) ان قیمـــة المتوســـط الحســـابي الجابـــات عینـــة البحـــث علـــى فقـــرات ٦یتبـــین مـــن الجـــدول (

) درجة ، ٥.٨٤) درجة ، وبانحراف معیاري قدره (٥٣.٩٤مقیاس (االستقرار النفسي) قد بلغت (

) درجـة ، ١١.٣) درجة ، وبـانحراف معیـاري قـدره (١٠٨.٩٥یاس (تحقیق الذات) قد بلغت (ومق

، *٥٦وعنــد اختبــار معنویــة الفــروق بــین متوســط درجــات العینــة ، والمتوســط الفرضــي للمقیاســین (

*) درجة ، وباستخدام االختبـار التـائي لعینـة واحـدة بلغـت قیمـة (ت) المحتسـبة علـى التـوالي ١١٢

، وهــــي قیمــــة اكبــــر مــــن قیمــــة (ت)  )٠.٠٥( ) درجــــة ، عنــــد مســــتوى معنویــــة ١.٩) و(٢.٥(

) درجة ، مما یدل على ان الفرق معنوي ، ولمصلحة المتوسط الفرضي ١.٦٨٤الجدولیة البالغة (

للمقیاس .

مدرسـي التربیـة الریاضـیةوالفنیـةلعاملین في وحدات التربیة الریاضیة اان اظهرت النتائج 

بصــورة جامعــة الموصــل ) فــي كلیــات س(الــدكتوراه ، والماجســتیر ، والبكــالوریو مــن حملــة شــهادات

المتوسـط الفرضـي للمقیـاس ، وهـذا اقـل مـنوتحقیـق الـذاتاستقرار نفسـيبمستوى  ونتمتعیعامة 

.یدل على ان النتیجة سلبیة لحد ما 

سـلوكیة مشـكالتى لـا تعـرض مدرسـي التربیـة الریاضـیةهذه النتیجة الىویعزو الباحثون

التي لضغوط واالعباءنتیجة لالظروف الصعبة و  ،االضطراب في االمنحالةها ماه في المجتمع

لـدیهم ، سـلبا علـى مسـتوى االسـتقرار النفسـيثـروهـذا بـدوره ا، في مجتمعنا الحالي لها نیتعرضو 

یحقــق " ان االنســان ) ،kassin( اكــده علــى اســتقرارهم الــوظیفي ، وهــذا مــاومــن ثــم ســوف یــؤثر 

اشــباع حاجاتــه لالمــان واالســتقرار عــن طریــق تواجــده فــي مجتمــع امــن یحكمــه النظــام ، او خــالل 

عمــــل مســــتقر یشــــعر فیــــه باالســــتقرار ، او عــــن طــــرق القــــیم الروحیــــة والدینیــــة التــــي یــــؤمن بهــــا " 

)kassin , 2001 , 300. (

ـــة ، نتیجـــة للوضـــع وان ـــامین بعـــض احتیاجـــاتهم النفســـیة ، واالجتماعی ـــة ت االقتصـــادي قل

وخاصـــة ،لبلـــد ، فضـــال عــن عـــدم اشـــباع حاجــاتهم االساســـیةالحـــالي فــي االصـــعبواالجتمــاعي

، لـذلك فاشـباع فـي المجتمـعالحاجة لتحقیق الذات ، التي هي قیمة مـا یمكـن ان یصـل الیـه الفـرد

یـه ، اوهـذا مااكـده (فرویـد) فـي ر الحاجات شئ ضروري للرفاهیة واالستقرار النفسي في المجتمع ، 

:مقیاسالمتوسط الفرضي لل*

  .) ١٤٦،  ١٩٩٨(عالوي ، عدد البدائل÷عدد الفقرات ×  = مجموع اوزان البدائل

التــدرجثالثــيعلیــه علــى وفــق مقیــاساإلجابــةوتكــون فقــرة ، )٢٨یتكــون مــن (وبمــا ان مقیــاس االســتقرار النفســي

درجة . ٥٦ = ٣ ÷ ٢٨ × ١ + ٢ + ٣=  للمقیاسالمتوسط الفرضي اذن) ، ١، ٢، ٣(

ثالثــيعلیــه علــى وفــق مقیــاساإلجابــةوتكــون ،) فقــرة ، ٥٦وكــذلك بالنســبة لمقیــاس تحقیــق الــذات یتكــون مــن (

درجة . ١١٢ = ٣ ÷ ٥٦ × ١ + ٢ + ٣=  للمقیاسالمتوسط الفرضي اذن) ، ١، ٢، ٣( التدرج

للتقــویم منهــا اذ ان هنــاك العدیــد مــن الدراســات والبحــوث فــي مجــاالت متعــددة اعتمــدت علــى المتوســط الفرضــي

  .) ٢٩٩،  ٢٠٠٧و(احمد واخران ، ، ) ٨٩ -٨٥،  ٢٠٠٦(الطائي ، و ، )٤٩،  ٢٠٠٤(النعمة ، 
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بـــین االمـــن النفســي ، واالمـــن البـــدني ، وتحقیـــق الحاجــات المرتبطـــة بـــه ، ویـــرى ان الــذي یـــربط"

االنسان یحقق حاجاته لغرض الوصول الـى حالـة االسـتقرار ، وعنـد الفشـل یتهـدد الـذات ، وینتابـه 

، ، وهــذا الــراي یتفــق مــع دراســة (االلوســي) ) ١٥٨،  ٢٠٠٠(الشــرعة ، "شــعور بالضــیق والقلــق

فـــي " ان اشــــباع حاجــــات الفــــرد مـــن الشــــروط االساســــیة لعملیــــة تكیفـــه ، وحصــــوله علــــى التــــوازن 

  ) .٦٧،  ١٩٩٠واالستقرار النفسي " (االلوسي ، 

واختلفت الدراسة الحالیة مع دراسة (الجمیلي) التي اظهرت " ارتفاع مستوى االستقرار النفسي 

) ، ودراســة (مصــطفى) التــي ٦٦،  ٢٠٠٤، لــدى فئــة مــن اســاتذة الجامعــة فــي بغــداد " (الجمیلــي

اظهرت " ان عامل االتزان كان عالیا لدى تدریسي جامعة صالح الـدین فـي اربیـل " (مصـطفى ، 

) ، ودراســـــة (اســـــماعیل) التـــــي اظهـــــرت " ان تدریســـــي جامعـــــة الموصـــــل یتمتعـــــون ٧٦،  ٢٠٠٥

) ٥٨،  ٢٠٠٦اعیل ، بمستوى من االستقرار النفسي اعلى من المتوسط الفرضي للمقیاس " (اسـم

.

�αفي نتائج عینة البحث المستویات المعیاریة لعرض ٣-٤ ΎѧϳϘϣ�έέϘΗѧγϻ
النفسي

التقـویمنتیجة لعدم وضـوح و  لغرض تقویم مستوى عینة البحث في مقیاس االستقرار النفسي ،

هـذه " اذ تسـاعد البحـث ،لعینـةمسـتویات معیاریـة بوضـع ونمن خالل الدرجات الخام قـام البـاحث

المستویات في تفسیرالدرجات الخام وتعطیها معنى له داللة مما یجعلها اكثر موضـوعیة فـي اثنـاء 

  . )٧الجدول (مبین في ، وكما )١٠٢ ، ١٩٩٧استخدامها في عملیة التقویم " (الجوادي ، 

  ) ٧الجدول (

لنفسياالستقرار اوالنسبة المئویة لعینة البحث في مقیاس یبین المستویات المعیاریة 

النسبة المئویةطلبةعدد الالمستوى المعیاريالدرجة الخام

%١٢جید جدافاكثر٦٦

%٩١٨جید٦٥–٦٠

%١٤٢٨متوسط٥٩–٥٤

%١٧٣٤مقبول٥٣–٤٩

%٩١٨ضعیف٤٨-٤٣

--ضعیف جدافاقل٤٢

%٥.٨٤٥٠١٠٠ع =٥٣.٩٤َس =

وبنسـبة مئویـة ، تكـرار )١( علـىحصل ید جدا)وى (جالمست ان :بین ت )٧( الجدولمن 

%) ١٨) تكرار ، وبنسبة مئویة مقدارها (٩%) ، اما المستوى (جید) فقد حصل على (٢مقدارها (
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%) ، بینمـا حصــل ٢٨) تكـرار ، وبنسـبة مئویـة مقـدارها (١٤وحصـل المسـتوى (متوسـط) علـى (،

، وحصـــــل المســـــتوى %)٣٤قـــــدارها () تكـــــرار ، وبنســـــبة مئویـــــة م١٧المســـــتوى (مقبـــــول) علـــــى (

حصــــل المســـــتوى لــــم ی%) ، واخیــــرا١٨) تكــــرار ، وبنســــبة مئویـــــة مقــــدارها (٩(ضــــعیف) علــــى (

.مدرسا) ٥٠من (، وذلك من مجموع العینة المتكونةتكرار اي) على (ضعیف جدا

٤-٤ �ϑ έѧѧόΗϟ�ΞΎѧѧΗϧ�ν έѧѧϋѧѧϟ ىϲѧѧγϔϧϟ�έέϘΗѧѧγϻ�ϥϳѧѧΑ�Δѧѧϗϼόϟ�ϕѧѧϳϘΣΗϭ
έΗϟ�ϲѧγέΩϣ�ϯ Ωѧϟ�ΕΫѧϟ�ˬ�ϩέϭΗϛΩѧѧϟ��ΕΩΎϬѧη�ΔѧϠϣΣ�ϥѧϣ�Δϳѧο Ύϳέϟ�ΔѧϳΑ

) في كلیات جامعة الموصل ومناقشتھا .سوالماجستیر ، والبكالوریو

  )٨الجدول (

في مقیاس االستقرار البحث ةلعینومعامل االرتباط یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

النفسي وتحقیق الذات 

العینةالمتغیرات
وسط متال

الحسابي

النحراف ا

المعیاري

قیمة (ر) 

المحتسبة

االستقرار النفسي
٥٠  

٥٣.٩٤٥.٨٤
٠.٨٢*  

١٠٨.٩٥١١.٣تحقیق الذات

 )٠.٢٣٥) الجدولیة = (ر) ، قیمة (٤٨) ، وامام درجة حریة (٠.٠٥( معنوي عند مستوى معنویة *

) .٤٦٣،  ٢٠٠٠(الراوي ، 

ذي اظهرة تطبیق مقیاس االستقرار النفسيال وسط الحسابيمت) ان ال٨الجدول (منبینتی

ـــى عینـــة البحـــث  ، امـــا درجـــة )٥.٨٤ ، وبـــانحراف معیـــاري قـــدره (درجـــة )٥٣.٩٤قـــد بلـــغ (عل

درجـة )١٠٨.٩٥بلـغ (لمقیاس تحقیق الذات لدى مدرسي التربیة الریاضـیة فقـد وسط الحسابيمتال

بـین لمعرفـة العالقـةباط البسـیطمعامل االرت، واستخدم درجة )١١.٣، وبانحراف معیاري قدره (

) الجدولیـة البالغـة رمـن قیمـة (كبـروهـي ا ، )٠.٨٢) المحتسـبة (رالمتوسطات ، اذ بلغـت قیمـة (

) الجدولیــة ، فهــذا یــدل علــى وجــود رمــن قیمــة (كبــر) المحتســبة ار) ، وبمــا ان قیمــة (٠.٢٣٥(

  . ةمعنویعالقة ارتباط

االســتقرار مســتوىكــل مــنبــینایجابیــة ةنویــمععالقــة ارتبــاطان هنــاك بــینســبق یتمــام

لدى مدرسي التربیة الریاضیة من حملة شهادات (الدكتوراه ، والماجسـتیر ، النفسي وتحقیق الذات

.جامعة الموصلكلیات ) فيسوالبكالوریو 

ذلـــك الـــى طبیعـــة هـــذین المتغیـــرین ومـــا یحتاجانـــه مـــن الشـــعور بـــاالمن  ونویعـــزو البـــاحث

فضـال عـن اثـره فـي انتـاج الفـرد ، اذ یحتـاج الفـرد الـى االمـن النفسـي لكـي یتمتـع النفسي لیتحققا ، 
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، یق اهداف مهمـة اهمهـا تحقیـق الـذاتبشخصیة ایجابیة متزنة ، فاالنسان كائن ممیز یسعى لتحق

فكلما كان االنسان مسـتقرا نفسـیا زاد تحقیقـه الهدافـه وذاتـه ، والعكـس عنـدما یكـون غیـر مسـتقر ، 

(فرویـــد) " الــــذي ربـــط بـــین االمـــن النفســــي ، واالمـــن البـــدني ، وتحقیـــق الحاجــــات وهـــذا مـــا أكـــده

المرتبطــة بــه ، اذ یــرى ان االنســان یحقــق حاجاتــه لغــرض الوصــول الــى حالــة االســتقرار ، وعنــد 

) ، وهـذا یتفـق مـع ١٢،  ٢٠٠٦الفشل تتهـدد الـذات وینتابـه شـعور بالضـیق والقلـق " (اسـماعیل ، 

ي " التاكیـد علــى اهمیـة الشـعور بــاالمن واثـره فـي انتــاج الفـرد ، والـى االثــر دراسـة (دوانـي وعیــد) فـ

الســــلبي الــــذي یحدثــــه القلــــق وعــــدم الطمانینــــه ، اذ یحتــــاج الفــــرد الــــى االمــــن النفســــي لكــــي یتمتــــع 

  ) .٤٨،  ١٩٨٣بشخصیة متزنة " (دواني وعید ، 

نفســـیا كـــان االبـــداع ومـــن طبیعـــة االنســـان النفســـیة االســـتقرار فكلمـــا كـــان االنســـان مســـتقرا 

موجــودا فــي جمیــع المجــاالت ، وهــذا مــا أكــده (الســلطاني) فــي دراســته " علــى وجــود عالقــة بــین 

) ، فالشـــخص المســـتقر نفســـیا ٧٩،  ١٩٨٤القـــدرات االبداعیـــة واالتـــزان االنفعـــالي " (الســـلطاني ، 

د مـن الـذات ، یكون دائما متفائل ، ویحاول ان یتقدم ویعمل بالممكن لتحقیـق اهـداف ومسـتوى جیـ

وان الشـــخص المتوافـــق والمســـتقر نفســـیا هـــو الـــذي یســـتطیع اشـــباع حاجاتـــه الفســـیولوجیة والنفســـیة 

حسب اولویاتها ، " ان احساس الفرد بالثقة وباالطمئنان لالخرین یتكون من خالل شـعوره باشـباع 

یعـــرف ) ، اذ " یجـــب ان٢٧،  ١٩٩٩الحاجـــات االساســـیة ومنهـــا الحاجـــة الـــى االمـــن " (ســـعد ، 

االنسان الحدود واالمكانات والقدرات التي یستطیع بها ان یشبع رغباته بحیث تاتي واقعیة وممكنة 

  ) . ١٤٦،  ١٩٧٠التحقیق " (فهمي ، 

ویرتبط االمن النفسي بمدى قدرة االنسان على تحقیق التكیف والسعادة في میـادین العمـل 

رافقه من ثبات واتزان في الحالة االنفعالیة للفرد والحب والمجتمع ، اذ " ان االستقرار النفسي وما ی

الــى جانــب شــعوره بــاالمن واالســتقرار فــي الوظیفــة ، والرضــا عنهــا یمكــن ان یــرتبط او یــؤثر فــي 

،  ٢٠٠٦العدیــد مــن المتغیــرات كالثقــة بــالنفس وتحمــل المســؤولیة ، ومفهــوم الــذات " (اســماعیل ، 

١٣. (  
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االستنتاجات والتوصیات -٥
ستنتاجات اال١-٥
االستقرار النفسي للعاملین فـي وحـدات التربیـة الریاضـیة قیاسل هاعدادتم فاعلیة المقیاس الذي-

) سوالفنیة مدرسـي التربیـة الریاضـیة مـن حملـة شـهادات (الـدكتوراه ، والماجسـتیر ، والبكـالوریو 

.في كلیات جامعة الموصل

) العـاملین سوراه ، والماجسـتیر ، والبكـالوریو التربیة الریاضیة من حملـة شـهادات (الـدكتمدرسو-

، وتحقیـق نفسيیتمتعون بمستوى استقرار بصورة عامةفي وحدات التربیة الریاضیة والفنیة ،

وتحقیــق علــى تمــتعهم باســتقرار نفســيیــدل ممـامــن المتوســط الفرضــي للمقیــاس ، ادنــى الـذات

ث اقبــال الطلبــة علــى ممارســة علــى العمــل الریاضــي الجــامعي ، مــن حیــیــؤثر قــد ســلبي ذات

االنشطة الریاضیة والمشاركة بها . 

االستقرار النفسي .قیاسمفي معیاریة لعینة البحث تم وضع مستویات -

درسي التربیة الریاضیة موتحقیق الذات لدىاالستقرار النفسيوجود عالقة ارتباط ایجابیة بین-

) في كلیات جامعة الموصل .سالبكالوریو من حملة شهادات (الدكتوراه ، والماجستیر ، و 

التوصیات ٢-٥
من حملة شهادات (الدكتوراه ، والماجسـتیر ، تعزیز االستقرار النفسي لمدرسي التربیة الریاضة-

نــواة مهمــة فــي المجتمــع ، وعلــیهم یعتمــد نجــاح  مفــي جامعــة الموصــل باعتبــاره )سوالبكــالوریو 

، والعنایــة بمتطلبــاتهم معــة ، مــن حیـث اهتمــام الجامعــة بهــمالعملیـة التربویــة والریاضــیة فــي الجا

النفســــیة والمهنیــــة ، ویفتــــرض ان تــــوفر الجامعــــة لهــــم الجــــو الریاضــــي المناســــب واالمكانــــات 

والمستلزمات الضروریة لعملهم . 

وتحقیق الذاتالوقوف على الحاالت السلبیة التي ادت الى انخفاض مستوى االستقرار النفسي-

التربیة الریاضیة ، ومحاولة تشخیص المشكالت التي یواجهونها ، ووضع العـالج لدى مدرسي

المناسب لها باعتبارها العائق امام العملیة الریاضیة في الجامعة . 

العمل على تنشیط عملیة البحث العلمي في مجال االستقرار النفسي ، وانعكاساته على مجمـل -

العمل الوظیفي .
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المصـادر
.االنجلو المصریة ، القاهرة، مكتبة  ٣) : التقویم النفسي ، ط١٩٩٣، واخران (ابو حطب .١

الرضـــا عــن العمـــل العضــاء الهیئـــات مقیــاس) ، اعـــداد٢٠٠٧احمــد ، احمــد حـــازم واخــران (.٢

التدریســیة فــي كلیــة واقســام التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل ، بحــث منشــور فــي مجلــة 

) ، كلیة التربیة االساسیة ، جامعة الموصل ١) ، العدد (٧د (ابحاث التربیة االساسیة ، المجل

.

، دار جهینــــة للنشــــر والتوزیــــع ،  ١) : مشــــكالت وقضــــایا نفســــیة ، ط٢٠٠٤االحمــــد ، امــــل (.٣

عمان ، االردن .

، ربــوي ، دار الكتــب للطباعــة والنشــر) : علــم الــنفس الت١٩٩١االزیرجــاوي ، فاضــل محســن (.٤

جامعة الموصل .

) : االستقرار النفسي لدى تدریسي جامعة الموصـل ٢٠٠٦هم اسماعیل خدیده (اسماعیل ، اد.٥

غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل .، رسالة ماجستیر 

، دار  ١) : الوســائل التطبیقیــة فــي الطــرق االحصــائیة ، ط١٩٨٠االطرقجــي ، محمــد علــي (.٦

الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت .

) : الصــحة النفســیة ، وزارة التلــیم العــالي والبحــث العلمــي ، ١٩٩٠(االلوســي ، جمــال حســین .٧

جامعة بغداد .

) : المعامالت العلمیة بین النظریة والتطبیق ، مركز الكتاب ١٩٩٩باهي ، مصطفى حسین (.٨

للنشر ، مصر .

) : تقیــیم تعلــیم الطالــب التجمیعــي والتكــویني ، ترجمــة محمــد ١٩٨٣بلــوم ، بنیــامین واخــرون (.٩

المفتي واخرون ، دار ماكرو هیل ، القاهرة .امین 

) : التطبیقــات االحصــائیة فــي ١٩٩٩التكریتــي ، ودیــع یاســین والعبیــدي ، حســن محمــد عبــد (.١٠

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

یـــة ) : الشخصـــیة فـــي ضـــوء علـــم الـــنفس ، كل١٩٩١الجبـــوري ، محمـــد محمـــود عبـــد الجبـــار (.١١

التربیة ، جامعة صالح الدین ، مطبعة دار الحكمة ، بغداد . 

) : الحرمــان العــاطفي مــن االبــوین وعالقتــه بمفهــوم ٢٠٠٢الجعفــري ، فاطمــة احمــد ســلمان (.١٢

االجتمـــاعي ، رســالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ، كلیــة التربیـــة للبنـــات ، جامعـــة الــذات والتوافـــق

بغداد .

) : االستقرار النفسي وعالقتـه بـبعض المتغیـرات ٢٠٠٤ح (الجمیلي ، كریم حسین محمد صال.١٣

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة االداب ، الجامعة المستنصریة . 
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) : بنـــاء بطاریـــة اختبـــار المهـــارات الهجومیـــة بكـــرة الیـــد ١٩٩٧الجـــوادي ، عبـــد الكـــریم قاســـم (.١٤

غیـر منشـورة ، كلیـة التربیـة لطالب كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل ، اطروحـة دكتـوراه 

الریاضیة ، جامعة الموصل 

، قیــاس واالحصــاء فــي المجــال الریاضــي) : االختبــارات وال٢٠٠٤، علــي ســلوم جــواد (الحكــیم.١٥

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة القادسیة ، دار الطیف للطباعة ، القادسیة . 

) : مـدخل الـى علـم الـنفس ، المكتـب ٢٠٠٤(الحلو ، حكمت ددو وزمریق ، خلیفـة العكروتـي .١٦

العصري لتوزیع المطبوعات ، القاهرة .

، دار الصـــفا للنشـــر والتوزیـــع ،  ١) : الســـلوك التنظیمـــي ، ط٢٠٠٢حمـــود ، خضـــیر كـــاظم (.١٧

عمان .

، الدار العربیة للنشر والتوزیع ، لیبیا . ١) : الصحة النفسیة ، ط٢٠٠١الخالدي ، ادیب (.١٨

 ١) : الشخصیة والصحة النفسیة ، ط١٩٩٩سن والعبیدي ، هاشم ناظم (الداهري ، صالح ح.١٩

، دار الكندي للنشر والتوزیع ، اربد ، االردن .

) : الهویـــــة االجتماعیـــــة واالســـــتقرار النفســـــي وعالقتـــــه ٢٠٠٣غـــــانم (یدالـــــدبعي ، كفـــــاح ســـــع.٢٠

العاصــمة بالتصــنیف االجتمــاعي لــدى المــوظفین والموظفــات بــدوائر الدولــة الحكومیــة بامانــة 

صنعاء ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة االداب ، جامعة بغداد .

: اختبار مـا سـلو للشـعور بـاالمن النفسـي دراسـة صـدق  )١٩٨٣(دواني ، كمال وید ، دیراني .٢١

، االردن . )٢(، العدد  )١٠(للبیئة االردنیة ، مجلة الدراسات ، المجلد 

الى االحصاء ، مدیریة مطبعـة الجامعـة ، جامعـة ) : المدخل٢٠٠٠د (و الراوي ، خاشع محم.٢٢

.الموصل 

) : المــدخل الــى القیــاس فـي التربیــة البدنیــة والریاضــة ، ٢٠٠٦رضـوان ، محمــد نصــر الـدین (.٢٣

، مركز الكتاب للنشر ، مصر ، القاهرة . ١ط

، دار المســـیرة للنشـــر  ١) : علـــم الـــنفس العـــام ، ط٢٠٠٤الریمـــاوي ، محمـــد عـــودة واخـــرون (.٢٤

وزیع ، عمان ، االردن .والت

، دار عــالم الكتــب ،  ٣) : التوجیــه واالرشــاد النفســي ، ط١٩٩٨زهــران ، حامــد عبــد الســالم (.٢٥

  القاهرة .

) : االختبارات والمقاییس النفسیة ، دار الكتب ١٩٨١الزوبعي ، عبد الجلیل ابراهیم واخرون (.٢٦

للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

) : مســتوى تحقیــق الــذات لــدى المعلمــین ٢٠٠١حمــد ســلیمان (الســبعاوي ، فضــیلة عرفــات م.٢٧

والمدرسین في مركز محافظة نینوى وعالقته ببعض المتغیرات ، رسالة ماجستیر غیر منشورة 

، كلیة التربیة ، جامعة الموصل .



…وحدات التربیة الریاضیة والفنیةلنفسي لدى العاملین فيتقویم مستوى االستقرار ا

٣٨١

: مستویات االمن النفسي لدى الباب الجامعي ، بحث میـداني ، مجلـة  )١٩٩٩(سعد ، علي .٢٨

دمشق ، سوریا .) ، جامعة١) ، العدد (١٥لمجلد (اجامعة دمشق ، 

ــــة بــــبعض الســــمات  )١٩٨٤(الســــلطاني ، عــــدنان محمــــد عبــــاس .٢٩ ــــة القــــدرات اإلبداعی : عالق

، جامعــة ر منشــورة ، كلیــة التربیــةاطروحــة دكتــوراه غیــالشخصــیة لطلبــة المرحلــة االعدادیــة ، 

الموصل .

تــه بوضــوح الهویــة المهنیــة ، ، بحــث ) : االمــن النفســي وعالق٢٠٠٠الشــرعة ، حســین ســالم (.٣٠

) ، كلیـــة التربیــــة ، ٣) ، العــــدد (٢٥منشـــور فـــي مجلــــة مؤتـــه للبحــــوث والدراســـات ، المجلـــد (

جامعة مؤته ، االردن .

) : الشخصــــیة بــــین التنظیــــر والقیــــاس ، وزارة التعلــــیم العــــالي ١٩٨٨صــــالح ، قاســــم حســــین (.٣١

والبحث العلمي ، بغداد

ـــي .٣٢ ـــة فـــي ضـــوء الرضـــا ٢٠٠٦اوحیـــد (الطـــائي ، بثینـــة حســـین عل ) : تقـــویم المهـــارات القیادی

الـــوظیفي لـــدى اعضـــاء الهیئـــات االداریـــة والمـــدربین فـــي اندیـــة المنطقـــة الشـــمالیة ، اطروحـــة 

دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

،  ١ة ، ط) : المـــدخل الـــى البحــــث فـــي العلـــوم الســــلوكی١٩٩٥العســـاف ، صـــالح بـــن حمــــد (.٣٣

مطبعة شركة العبیكان للطباعة والنشر الریاضي ، السعودیة .

، دار المعارف للطباعة  ٣) : مدخل علم النفس الریاضي ، ط١٩٩٨عالوي ، محمد حسن (.٣٤

والنشر ، القاهرة

ـــة البدنیـــة والریاضـــیة ، ط٢٠٠١عمـــر ، واخـــران (.٣٥ ، دار  ٢) : االحصـــاء التعلیمـــي فـــي التربی

  هرة الفكر العربي ، القا

) : دلیل البحث العلمي ، دار الفكـر العربـي للطباعـة ١٩٩٩عویس ، خیر الدین علي احمد (.٣٦

والنشر ، القاهرة .

) : القیاس النفسي ، دار الفكر العربي للنشر ، القاهرة .١٩٨٠فرج ، صفوت (.٣٧

، مركــز الكتــاب للنشــر ،  ١) : القیــاس المعرفــي الریاضــي ، ط٢٠٠١فرحــات ، لیلــى الســید (.٣٨

  اهرة .الق

  .القاهرة، مكتبة االنجلو المصریةالنفسیة ، تهصحاالنسان و ) : ١٩٧٠فهمي ، مصطفى (.٣٩

) : الســـــلوك التنظیمـــــي دراســـــة للســـــلوك االنســـــاني الفـــــردي ٢٠٠٠القریـــــوتي ، محمـــــد قاســـــم (.٤٠

، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان . ٣والجماعي في المنظمات المختلفة ، ط

: بناء مقیاس مقنن لمفهوم الذات لدى طلبة المرحلـة االعدادیـة ) ١٩٩٠كاظم ، علي مهدي (.٤١

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة االولى ، جامعة بغداد .
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) : مقاومة التغییر التنظیمي في ضـوء القـیم االداریـة فـي ٢٠٠٥الكواز ، عدي غانم محمود (.٤٢

ة دكتـوراه غیـر منشـورة ، كلیـة التربیـة االندیة الریاضـیة للمنطقـة الشـمالیة فـي العـراق ، اطروحـ

الریاضیة ، جامعة الموصل 

) : مــدخل الــى العــالج النفســي الوجــودي ، تجمــة عــادل ١٩٩٩مــاي ، رولــو وارفــین ، یــالوم (.٤٣

، دار النهضة العربیة ، بیروت . ١مصطفى وغسان یعقوب ، ط

تجاهــات المرشـــد ) : العالقــة بــین تحقیــق الــذات وا١٩٩١المحمــداوي ، حســن ابــراهیم حســن (.٤٤

التربوي نحو مهنته ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة االداب ، جامعة بغداد .

) : الســـمات الخمســـة الكبـــرى فـــي الشخصـــیة لـــدى ٢٠٠٥مصـــطفى ، یوســـف حمـــه صـــالح (.٤٥

) ، وزارة ٩تدریســــي الجامعــــة وعالقتهــــا بــــبعض المتغیــــرات ، مجلــــة العلــــوم النفســــیة ، العــــدد (

حث العلمي ، العراق .التعلیم العالي والب

، دار النهضـــة  ٤) : النمـــو النفســـي ، ط١٩٧١الملیجـــي ، عبـــد المـــنعم وحلمـــي ، الملیجـــي (.٤٦

العربیة ، بیروت .

) : اساســـیات القیـــاس والتقـــویم فـــي العلـــوم الســـلوكیة ، دار الشـــروق ٢٠٠٤النبهـــان ، موســـى (.٤٧

للنشر والتوزیع ، عمان 

م اداء روســاء االندیــة الریاضــیة العراقیــة فــي ضــوء ) : تقــوی٢٠٠٤النعمــة ، ولیــد خالــد همــام (.٤٨

الكفایات االداریة من وجهة نظـر اعضـاء الهیئـات االداریـة ، اطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة ، 

كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

) : تحقیق الذات وعالقته ببعض المتغیـرات ، رسـالة ٢٠٠٠، بشرى عثمان احمد ( يالنقشبند.٤٩

غیر منشورة ، كلیة االداب، جامعة بغداد .ماجستیر 

50. Kassin , S . (2001) : Psychology , 3 rd ed Prentice – Hall , New Jersey.

51. Knapp , R.R. and Comrey , A.L.(1973) : Further construct validation

of a measure of self-actualization –Educational and Psychological

measurement . Vol . (33) .

52. Cronbach , L.J (1960) : Essentials of psychological testing Harper and

row , publishers , New York .
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٣٨٣

  )١الملحق (

االستقرار النفسيمقیاس فقرات راء السادة الخبراء حول صالحیة آ استبیانیبین 

مجال االستقرار الوظیفي .والأ

جام والتوافق في بیئة العمل التي تجعل منـه راضـیا عنهـا ، ویشـعر هو شعور الفرد باالنس

بالتقدیر واالحترام في عالقاته المتبادلة مع اآلخرین .

ال تصلحتصلح  الفقـرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل

اشترك في اتخاذ القرارات الصادرة من االدارة   .١

٢.  
تتعلـق اشعر بقلة فرص المشاركة فـي النـدوات والـدورات التـي

بمجال بعملي

اعامل في عملي بعدالة ومساواة مع اآلخرین  .٣

اشعر إن االدارة تلبي حاجاتي في العمل الوظیفي  .٤

اشعر بضعف تحقیق العدالة في البعثات والزماالت الدراسیة  .٥

٦.  
اشـــعر باعتمـــاد أســـس وأســـالیب موضـــوعیة فـــي تقیـــیم أدائـــي 

الوظیفي

عوبة التنقل من والى الجامعةأعاني ص  .٧

اشعر أن وظیفتي تحقق أهدافي في الحیاة  .٨

ارى إن جهودي ال یقدرها المجتمع  .٩

أرى أن مسؤولیاتي في العمل واضحة  .١٠

١١.  
الالزمــــة للعمــــل فــــي القاعــــات  ةاشــــعر بقلــــة الوســــائل التدریبیــــ

والمالعب

ین الزمالء في العملیضایقني قلة التعاون الكافي ب  .١٢

اشعر بالتقدیر الكافي للجهد الذي ابذله  .١٣

إجراءات حازمة بحق غیر الملتزمین ذأرى بان االدارة ال تتخ  .١٤

عملي یؤمن لي مكانة اجتماعیة جیدة  .١٥

اشعر بضعف العالقات االجتماعیة في العمل   .١٦

المادیة والمعنویةتحقق لي وظیفتي متطلبات الحیاة  .١٧

تتقبل االدارة بعض أرائي ومقترحاتي  .١٨



علي حسین وآخران

٣٨٤

مجال االمن النفسي.ثانیا

شعور الفرد بالراحة واالطمئنان ، والعیش في عالم هادئ امن ، والتخلص من الخوف 

والتردد ، واإلحساس بالثقة بالنفس وباآلخرین في تعامله معهم .

  حال تصلتصلح  الفقـرات  ت
عد تصلح ب

التعدیل

اشعر إن المستقبل سیجلب لي الخیر والسعادة   .١

یضایقني مراقبة اآلخرین لعملي  .٢

اشعر أني قادر على تحقیق طموحاتي  .٣

اشك كثیرا بقدرات اآلخرین  .٤

أنا شخص متفائل بالحیاة   .٥

ال یتوفر لي الضمان الصحي واالجتماعي في عملي  .٦

ر بالراحة واالطمئنان اثناء عملياشع  .٧

تنقصني الثقة بالنفس  .٨

اشعر باألمان على مستقبلي بعد اإلحالة على التقاعد  .٩

ینتابني الخوف والقلق من المنافسة مع االخرین  .١٠

اشعر إن عالقتي مع اآلخرین تتسم بالثقة واالحترام  .١١

أرى إن الحیاة عبئ ثقیل   .١٢

اشعر أن أهدافي في الحیاة واضحة  .١٣

ینتابني احیانا شعور بان الحیاة ال تستحق العیش   .١٤

احل معظم مشكالتي دون مساعدة احد  .١٥

تنتابني مخاوف من الفشل في حیاتي  .١٦

مجال االتزان االنفعالي.ثالثا

ه ، وتناول األمـور بالصـبر والهـدوء قدرة الفرد على ضبط انفعاالته ، والسیطرة على سلوك

والعقالنیة في المواقف والضغوط التي تواجهه في الحیاة .

  حال تصلتصلح  الفقـرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل

أواجه المواقف الحرجة بكل هدوء   .١

احرص على عدم قول أشیاء تجرح مشاعر اآلخرین  .٢

عد عصبیا یجعلني االنتظار وتأخر اآلخرین عن المو   .٣

ال استطیع التعبیر عن أفكاري في كلمات واضحة ومحددة  .٤

اشعر أني حساس واتاثر بسرعة اكثر من الزمالء اآلخرین  .٥

أتعامل مع الضغوط االجتماعیة بصبر وحكمة  .٦

یمكنني أن أتخلص من التوتر والقلق بطرق وأسالیب منطقیة  .٧
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  حال تصلتصلح  الفقـرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل

  نلتأمل عند اتخاذ قرار معیأمیل إلى الرؤیة وا  .٨

شعوري حال اسیطر على غضبي إذا ما جر   .٩

أجد صعوبة في الدفاع عن نفسي أمام أي مسئول  .١٠

استعید هدوئي مباشرة بعد زوال أسباب اإلثارة  .١١

اغضب سریعا وألتفه األسباب   .١٢

أتقبل نقاط الضعف في شخصیتي   .١٣

ة في تنظیم وقت فراغيأجد صعوب  .١٤

اشعر احیانا إني مشوش الذهن  .١٥

١٦.  
یصــفني زمالئــي بــاني قــادر علــى ضــبط انفعــاالتي فــي اغلــب 

المواقف



علي حسین وآخران

٣٨٦

  )٢الملحق (

ه االولیة تیبین مقیاس االستقرار النفسي بصور 

ابدااحیانادائما  الفقـرات  ت

        ةاشترك في اتخاذ القرارات الصادرة من االدار   .١

اشعر إن المستقبل سیجلب لي الخیر والسعادة  .٢

أواجه المواقف الحرجة بكل هدوء   .٣

٤.  
اشـــعر بقلـــة فـــرص المشـــاركة فـــي النـــدوات والـــدورات التـــي تتعلـــق بمجـــال 

بعملي

یضایقني مراقبة اآلخرین لعملي  .٥

احرص على عدم قول أشیاء تجرح مشاعر اآلخرین  .٦

مل في عملي بعدالة ومساواة مع اآلخریناعا  .٧

اشعر أني قادر على تحقیق طموحاتي  .٨

یجعلني االنتظار وتأخر اآلخرین عن الموعد عصبیا  .٩

اشعر إن االدارة تلبي حاجاتي في العمل الوظیفي  .١٠

اشك كثیرا بقدرات اآلخرین  .١١

مات واضحة ومحددةال استطیع التعبیر عن أفكاري في كل  .١٢

اشعر بضعف تحقیق العدالة في البعثات والزماالت الدراسیة  .١٣

أنا شخص متفائل بالحیاة   .١٤

اشعر أني حساس واتاثر بسرعة اكثر من الزمالء اآلخرین  .١٥

اشعر باعتماد أسس وأسالیب موضوعیة في تقویم أدائي الوظیفي  .١٦

ضمان الصحي واالجتماعي في عمليال یتوفر لي ال  .١٧

أتعامل مع الضغوط االجتماعیة بصبر وحكمة  .١٨

أعاني صعوبة التنقل من والى الجامعة  .١٩

اشعر بالراحة واالطمئنان اثناء عملي  .٢٠

یمكنني أن أتخلص من التوتر والقلق بطرق وأسالیب منطقیة  .٢١

في في الحیاةاشعر أن وظیفتي تحقق أهدا  .٢٢

تنقصني الثقة بالنفس  .٢٣

        نأمیل إلى الرؤیة والتأمل عند اتخاذ قرار معی  .٢٤

ارى إن جهودي ال یقدرها المجتمع  .٢٥

اشعر باألمان على مستقبلي بعد اإلحالة على التقاعد  .٢٦

شعوري  حال أسیطر على غضبي إذا ما جر   .٢٧

ي في العمل واضحةأرى أن مسؤولیات  .٢٨

ینتابني الخوف والقلق من المنافسة مع اآلخرین  .٢٩
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ابدااحیانادائما  الفقـرات  ت

أجد صعوبة في الدفاع عن نفسي أمام أي مسئول  .٣٠

الالزمة للعمل في القاعات والمالعب ةاشعر بقلة الوسائل التدریبی  .٣١

اشعر إن عالقتي مع اآلخرین تتسم بالثقة واالحترام  .٣٢

عید هدوئي مباشرة بعد زوال أسباب اإلثارةاست  .٣٣

یضایقني قلة التعاون الكافي بین الزمالء في العمل  .٣٤

أرى إن الحیاة عبئ ثقیل   .٣٥

اغضب سریعا وألتفه األسباب  .٣٦

اشعر بالتقدیر الكافي للجهد الذي ابذله  .٣٧

اشعر أن أهدافي في الحیاة واضحة  .٣٨

تقبل نقاط الضعف في شخصیتيأ  .٣٩

إجراءات حازمة بحق غیر الملتزمین ذأرى بان االدارة ال تتخ  .٤٠

ینتابني احیانا شعور بان الحیاة ال تستحق العیش   .٤١

أجد صعوبة في تنظیم وقت فراغي  .٤٢

عملي یؤمن لي مكانة اجتماعیة جیدة  .٤٣

دة احداحل معظم مشكالتي دون مساع  .٤٤

اشعر احیانا إني مشوش الذهن   .٤٥

اشعر بضعف العالقات االجتماعیة في العمل   .٤٦

تنتابني مخاوف من الفشل في حیاتي  .٤٧

یصفني زمالئي باني قادر على ضبط انفعاالتي في اغلب المواقف  .٤٨

تحقق لي وظیفتي متطلبات الحیاة المادیة والمعنویة  .٤٩

تتقبل االدارة بعض أرائي ومقترحاتي  .٥٠
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٣٨٨

  )٣الملحق (

یبن مقیاس االستقرار النفسي بصورته النهائیة

ابدااحیانادائما  الفقـرات  ت

اشترك في اتخاذ القرارات الصادرة من االدارة  .١

أواجه المواقف الحرجة بكل هدوء  .٢

٣.  
ت والـــدورات التـــي تتعلـــق بمجـــال اشـــعر بقلـــة بفـــرص المشـــاركة فـــي النـــدوا

بعملي

یجعلني االنتظار وتأخر اآلخرین عن الموعد عصبیا  .٤

اشعر إن االدارة تلبي حاجاتي في العمل الوظیفي  .٥

اشك كثیرا بقدرات اآلخرین  .٦

ال استطیع التعبیر عن أفكاري في كلمات واضحة ومحددة  .٧

لة في البعثات والزماالت الدراسیةاشعر بضعف تحقیق العدا  .٨

انا شخص متفائل بالحیاة  .٩

اشعر أني حساس واتاثر بسرعة اكثر من الزمالء اآلخرین  .١٠

اشعر باعتماد أسس وأسالیب موضوعیة في تقویم أدائي الوظیفي  .١١

ال یتوفر لي الضمان الصحي واالجتماعي في عملي  .١٢

أتخلص من التوتر والقلق بطرق وأسالیب منطقیةیمكنني أن   .١٣

اشعر أن وظیفتي تحقق أهدافي في الحیاة  .١٤

        نأمیل إلى الرؤیة والتأمل عند اتخاذ قرار معی  .١٥

ارى إن جهودي ال یقدرها المجتمع  .١٦

اشعر باألمان على مستقبلي بعد اإلحالة على التقاعد  .١٧

یاتي في العمل واضحةأرى أن مسؤول  .١٨

ینتابني الخوف والقلق من المنافسة مع اآلخرین  .١٩

أرى إن الحیاة عبئ ثقیل  .٢٠

اغضب سریعا وألتفه األسباب  .٢١

أتقبل نقاط الضعف في شخصیتي  .٢٢

إجراءات حازمة بحق غیر الملتزمین ذأرى بان االدارة ال تتخ  .٢٣

تنظیم وقت فراغيأجد صعوبة في  .٢٤

عملي یؤمن لي مكانة اجتماعیة جیدة  .٢٥

احل معظم مشكالتي دون مساعدة احد  .٢٦

اشعر بضعف العالقات االجتماعیة في العمل   .٢٧

تتقبل االدارة بعض أرائي ومقترحاتي  .٢٨
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  )٤الملحق (

قیاس تحقیق الذاتاراء السادة الخبراء حول صالحیة فقرات ماستبیانیبین 

  حال تصلتصلح  الفقـرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل

اتصرف بحسب فهمي للموقف.١

اتمكن من العیش بسالم.٢

اواجه مشكالتي بهدوء.٣

اتالم من مشاكل االصدقاء.٤

اسعى دائما الكتساب خبرات جدیدة .٥

استمتع كثیرا برؤیة جمال الطبیعة .٦

اتقبل وجهات النظر المخالفة لوجهة نظري.٧

اشعر بالرضا عن قدراتي وامكاناتي.٨

اتقبل اراء االخرین بسهولة.٩

اعمل جاهدا لتحقیق اهداف واضحة ومحددة في حیاتي.١٠

یسعدني تقدیم المساعدة لمن یطلب مني ذلك.١١

احاول ان اتعرف على كل ما هو جدید.١٢

اعتقد ان االنسان خیر ویمكن الوثوق به.١٣

استطیع ان اعبر عن شخصیتي بیسر.١٤

اتعامل مع المواقف المختلفة بمرونة.١٥

ال اراجع نفسي في االخطاء التي ارتكبها .١٦

تمتاز اعمالي بالدقة.١٧

اشعر بالحب نحو اغلب الناس .١٨

یاتي المفضلةاهتم بممارسة هوا.١٩

امیل دائما لتقدیم افكار جدیدة.٢٠

ال اتردد في ابداء رائي بصراحة لفكرة جدیدة امام رؤسائي.٢١

اعبر مباشرة عن افكاري ورغباتي.٢٢

افضل التریث والتفكیر عندما اكون في مشكلة.٢٣

ال اتقید باراء االخرین ازاء تصرفاتي.٢٤

د االخرین دون التفكیر بالمقابلاساع.٢٥

احاول التعرف على مواقف جدیدة في الحیاة.٢٦

احب الخروج لمشاهدة الحفالت.٢٧

اظهر حبا كبیرا الصدقائي.٢٨

استطیع تحدید اهدافي بدقة.٢٩



علي حسین وآخران

٣٩٠

  حال تصلتصلح  الفقـرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل

اتمنى ان اكون افضل مما انا علیة في عملي.٣٠

ي مواجهة مواقفهمیضایقني تردد االخرین ف.٣١

اعمل جاهدا على تدبیر اموري بنفسي.٣٢

اشعر ان خبراتي في الحیاة تنمو وتتطور.٣٣

اشعر بحب اصدقائي لي.٣٤

احب العمل الذي یتیح لي فرص التغییر والتجدد.٣٥

اشعر اني اقل من االخرین في كثیر من النواحي.٣٦

يانا مقتنع بحیات.٣٧

استجیب بدون تریث للموقف الذي یواجهني.٣٨

احرص على االحتفاظ بعالقاتي مع االخرین.٣٩

اشعر ان احكامي ذات قیمة عند االخرین.٤٠

یسعدني الحدیث مع الذین اقابلهم الول مرة.٤١

احب االنشطة التي تعتمد على الخیال.٤٢

بهاخطط للعمل قبل القیام.٤٣

ال اتردد في عمل ما اعتقد بصحتة.٤٤

لي القدرة على تحسس المشكالت قبل وقوعها.٤٥

اهتم بالمواقف التي تجلب السعادة لالخرین  .٤٦

اكره التسلطیة ازاء اصدقائي  .٤٧

احاول ان اكون متزنا في انفعاالتي  .٤٨

اشعر انني قادر على تحقیق طموحاتي   .٤٩

یرحني العمل بمفردي عن العمل مع االخرین  .٥٠

اعمل بما فیه منفعة الناس  .٥١

ال اشعر بقیمة ارائي لدى االخرین  .٥٢

اعلق بشكل طریف على ما اراه واسمعه   .٥٣

اشعر ان معظم الناس یتصرفون وفقا لمصالحهم  .٥٤

النشاطات الحرة تطلق قدراتي  .٥٥

شعر بالمضایقة عندما ینتقدني اصدقائيا  .٥٦

ال تقلقني المواقف الغامضة  .٥٧

امیل الى الرفع من شان نفسي  .٥٨

اركز جهدي عند القیام بعمل ما  .٥٩

اشعر بانني مكتف ذاتیا   .٦٠

احاول ان اجلب االخرین الفكاري  .٦١



…وحدات التربیة الریاضیة والفنیةلنفسي لدى العاملین فيتقویم مستوى االستقرار ا

٣٩١

  حال تصلتصلح  الفقـرات  ت
تصلح بعد 

التعدیل

احب ان یتخلل عملي الفرح والسرور  .٦٢

اتمسك برائي في المناقشات طالما كان صحیحا  .٦٣

اشعر باني غیر قادر على مواجهة مشكالتي  .٦٤

اكمل العمل الذي اقوم به مهما كانت صعوبته  .٦٥

استمتع دائما بالهدوء  .٦٦

افضل العمل الجماعي عن العمل الفردي  .٦٧

  وط غالبا ما تنتابني لحظات من الیاس والقن  .٦٨

اشعر بان عالقاتي مع االخرین مستقرة  .٦٩

اهتم باالستفادة الكاملة بكل ما لدي من اشیاء  .٧٠

یزعجني ان تناقش ارائي من قبل االخرین  .٧١



علي حسین وآخران

٣٩٢

  )٥الملحق (

یبین مقیاس تحقیق الذات بصورته النهائیة

محایدموافق  الفقـرات  ت
غیر 

موافق

لموقفاتصرف بحسب فهمي ل.١

اتمكن من العیش بسالم.٢

اواجه مشكالتي بهدوء.٣

اتالم من مشاكل االصدقاء.٤

اسعى دائما الكتساب خبرات جدیدة .٥

اتقبل وجهات النظر المخالفة لوجهة نظري.٦

اشعر بالرضا عن قدراتي وامكاناتي.٧

دة في حیاتياعمل جاهدا لتحقیق اهداف واضحة ومحد.٨

یسعدني تقدیم المساعدة لمن یطلب مني ذلك.٩

استطیع ان اعبر عن شخصیتي بیسر.١٠

اتعامل مع المواقف المختلفة بمرونة.١١

ال اراجع نفسي في االخطاء التي ارتكبها .١٢

تمتاز اعمالي بالدقة.١٣

اهتم بممارسة هوایاتي المفضلة.١٤

امیل دائما لتقدیم افكار جدیدة.١٥

اعبر مباشرة عن افكاري ورغباتي.١٦

افضل التریث والتفكیر عندما اكون في مشكلة.١٧

ال اتقید باراء االخرین ازاء تصرفاتي.١٨

احب الخروج لمشاهدة الحفالت.١٩

اظهر حبا كبیرا الصدقائي.٢٠

ي بدقةاستطیع تحدید اهداف.٢١

اتمنى ان اكون افضل مما انا علیة في عملي.٢٢

یضایقني تردد االخرین في مواجهة مواقفهم.٢٣

اعمل جاهدا على تدبیر اموري بنفسي.٢٤

اشعر ان خبراتي في الحیاة تنمو وتتطور.٢٥

اشعر بحب اصدقائي لي.٢٦

من النواحياشعر اني اقل من االخرین في كثیر .٢٧

انا مقتنع بحیاتي.٢٨

احرص على االحتفاظ بعالقاتي مع االخرین.٢٩



…وحدات التربیة الریاضیة والفنیةلنفسي لدى العاملین فيتقویم مستوى االستقرار ا

٣٩٣

محایدموافق  الفقـرات  ت
غیر 

موافق

اشعر ان احكامي ذات قیمة عند االخرین.٣٠

یسعدني الحدیث مع الذین اقابلهم الول مرة.٣١

اخطط للعمل قبل القیام به.٣٢

ال اتردد في عمل ما اعتقد بصحتة.٣٣

القدرة على تحسس المشكالت قبل وقوعها لي.٣٤

اهتم بالمواقف التي تجلب السعادة لالخرین.٣٥

احاول ان اكون متزنا في انفعاالتي.٣٦

اشعر انني قادر على تحقیق طموحاتي .٣٧

یرحني العمل بمفردي عن العمل مع االخرین.٣٨

اعمل بما فیه منفعة الناس.٣٩

اشعر ان معظم الناس یتصرفون وفقا لمصالحهم.٤٠

النشاطات الحرة تطلق قدراتي.٤١

ال تقلقني المواقف الغامضة.٤٢

امیل الى الرفع من شان نفسي.٤٣

اركز جهدي عند القیام بعمل ما.٤٤

اشعر بانني مكتف ذاتیا .٤٥

احاول ان اجلب االخرین الفكاري  .٤٦

احب ان یتخلل عملي الفرح والسرور  .٤٧

اتمسك برائي في المناقشات طالما كان صحیحا  .٤٨

اشعر باني غیر قادر على مواجهة مشكالتي  .٤٩

اكمل العمل الذي اقوم به مهما كانت صعوبته  .٥٠

استمتع دائما بالهدوء  .٥١

افضل العمل الجماعي عن العمل الفردي  .٥٢

غالبا ما تنتابني لحظات من الیاس والقنوط   .٥٣

اشعر بان عالقاتي مع االخرین مستقرة  .٥٤

اهتم باالستفادة الكاملة بكل ما لدي من اشیاء  .٥٥

یزعجني ان تناقش ارائي من قبل االخرین  .٥٦



علي حسین وآخران

٣٩٤

  )٦الملحق (

ه االولیةیبین مقیاس فاعلیة الذات الریاضیة بمادة الجمناستك بصورت

ابدااحیانادائما  الفقـرات  ت

یمكنني القیام بالحركات الصعبة .١

استطیع التركیز على ادائي لمدة طویلة من اجل النجاح.٢

٣.
ـــــى اجهـــــزة  ـــــل ادائهـــــا عل ـــــة قب ـــــى تصـــــور السلســـــلة الحركی ـــــدرة عل ـــــي الق ل

الجمناستیك

حركیةادائي في الحركات المنفردة افضل من السالسل ال.٤

لي القدرة في التغلب على الصعوبات التي تواجهني اثناء االمتحان.٥

اشعر بتوتر وقلق اثناء المواقف الصعبة في االمتحان.٦

استطیع التركیز على اداء سلسلة حركیة رغم صعوبتها.٧

اتردد في مواجهة المواقف الصعبة اثناء الدرس .٨

تركیزي على االداء بعد أي توقفیمكنني متابعة.٩

١٠.
اجــد صــعوبة فـــي تحقیــق افضــل انجـــاز لــي خــالل االمتحـــان عنــد وجـــود 

االخرین

یمكنني القیام باداء ناجح بعد اداء فاشل.١١

اشعر بان میولي ال تتماشى مع قدراتي على اداء الحركات الصعبة.١٢

المنفردة بعد شفائي من اصابةیمكنني القیام بالمهارات الحركیة.١٣

اسعى لتحویل فشلي في االداء الى تجارب وخبرات ایجابیة.١٤

لي القدرة على التفكیر والتصرف بنجاح اثناء االداء الحركي.١٥

١٦.
استطیع تركیـز انتبـاهي بعـد تصـحیح بعـض االخطـاء التـي ارتكبتهـا اثنـاء 

  االداء

ب على السالسل الحركیة اثناء االداءاحب التحدي والتغل.١٧

اشعر ان ادائي ینخفض عند تواجد بعض التدریسیین.١٨

انا متاكد من قدرتي على االنجاز الحركي اثناء االمتحان.١٩

اتجنب القیام باداء المهارات الحركیة الصعبة .٢٠

احقق افضل اداء لي في المهارات الحركیة السهلة.٢١

اشعر بعدم قدرتي على التنبؤ بمستوى صعوبة الحركة.٢٢

ال اعتبر ادائي له قیمة ما لم یقترب من افضل مستوى لي.٢٣

استطیع االداء في االمتحان رغم الضغوط العصبیة.٢٤

احساسي وتقبلي الجهزة الجمناستیك یساعدني على االداء الناجح.٢٥

قدراتي ومهاراتي اثناء االمتحانال استطیع اظهار .٢٦

اشعر بالقلق من منافسة زمالئي المتفوقین لي اثناء االداء.٢٧



…وحدات التربیة الریاضیة والفنیةلنفسي لدى العاملین فيتقویم مستوى االستقرار ا

٣٩٥

ابدااحیانادائما  الفقـرات  ت

یمكنني توقع نتیجة ادائي للحركات بصورة ایجابیة.٢٨

اشعر برغبة كبیرة في التدرب على الحركات استعدادا لالمتحان.٢٩

الحركياستطیع ان احتفظ بهدوئي اثناء االداء.٣٠

اشعر ان ادائي في االمتحان افضل من ادائي اثناء الدرس.٣١

استطیع المحافظة على اتزاني اثناء ادائي للحركات .٣٢

اخشى الفشل اثناء اداء الحركات في االمتحان.٣٣

اجد صعوبة باداء الحركات الصعبة على بعض اجهزة الجمناستیك.٣٤

ستمرار باداء اكثر من مهارة حركیة بنجاح رغم التعبیمكنني اال.٣٥

اشعر ان تكیفي مع الحركات الصعبة یساعدني على النجاح باالداء.٣٦

اخشى من احتمال اصابتي اثناء ادائي للحركات  .٣٧

ال یمكنني االستجابة الحركیة بنجاح على بعض اجهزة الجمناستیك  .٣٨

ئي للحركات قبل ان اقوم بادائها فعلیایمكنني تصور ادا  .٣٩


