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 امللخص
 هدف البحث إىل:ي
 .لي األنشطة الرايضية لطالب جامعة املوصسفسي ملمار نبناء مقياس اإلهناك ال  *
 فسي ملمارسي األنشطة الرايضية لطالب جامعة املوصلنإىل مستوى اإلهناك ال التعرف  *

 سي.لنفستوايت معيارية ملمارسي األنشطة الرايضية لطالب جامعة املوصل مبقياس اإلهناك اوضع م   *
 استخدم الباحثان املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي

مجيع  موزعني على  طالبا  ( 6161)تكون جمتمع البحث من الطالب املمارسني لألنشطة الرايضية يف جامعة املوصل والبالغ عددهم 
ية للبنات لعدم وجود طالب فيها ومت تقسيم عينة البحث إىل عينتني، عينة البناء والبالغ بوصل ابستثناء كلية الر كليات جامعة امل

 (.%56)وبنسبة  طالبا   (609)عددها  البالغ ( وعينة التطبيق%16وبنسبة) طالبا   (6901)عددها 
 اانتان كأداة جلمع البيلباحثس اإلهناك النفسي الذي سيعده ايااستخدم مق
ا هتور صب ت كل بعدااغة فقر يت املقياس، صااغة فقر يما إجراءات البناء فهي: )حتديد أبعاد املقياس، وحتديد أسلوب صأ

الظاهري للمقياس وصدق  لصدقوى وااحملت بصدق ةنعن اعتماد اخلطوات واإلجراءات العلمية يف بناء املقياس واملتضم األولية، فضال  
استخدام طريقة إعادة االختبار يف  ومت الداخلي واالتساق ت( أبسلويب اجملموعتني املتضادتنيااإلحصائي للفقر البناء املتمثل )ابلتحليل 

 الثبات.
كارل بريسون(، لـ)الوسائل اإلحصائية املستخدمة )املتوسط احلسايب، واملنوال، واالحنراف املعياري ومعادلة معامل االلتواء 

 ، واملتوسط الفرضي للمقياس، والنسبة املئوية (.(tومعامل االرتباط البسيط، واختبار)
 وفيما يأتي توضيح ملفهوم اإلنهاك النفسي:

 يف العمل.ينبط ابلتعب والتفارتاإلهناك يف اللغة يدل على املبالغة يف الفعل ولقد ا  

   يف الغالب  در فصبح الع له، فيبمهدد وغري مش ؤذه شيء مليتوهم أن عم ديعىن عدم التكيف يف العمل ويشري إىل أن الفر
 من ذلك العمل ويكون يف الغالب تغيري نوعية العمل هي مقصده الالشعوري. متربما   متعبا  

  ئدة عن طاقته.اوالز  ةن اإلهناك النفسي ينتج عقب تعرض الفرد للضغوط املستمر أ 

    نه ميثل حالة واستجابة سلبية حنو اآلخرين.أ 

   ف االنفعايل ونقص الشعور ابإلجناز الشخصي والتقييم السليب للذات.نه يؤدى لإلجهاد اجلسمي واالستئناأ 

    الطاقة النفسية من فرد آلخر. الفالفردية والخت وقلوجود الفر  را  نه خيتلف من شخص آلخر نظأ 

   إلنسانية واالجتماعية ا نه حيدث ملن يعمل ويتصل ابلناس، أي العمل يف جمال اخلدماتأ 

 لثالث:أبعاد اإلنهاك النفسي ا
 اإلهناك االنفعايل وتبدل املشاعر ونقص الشعور ابإلجناز الشخصي.

على التوافق  ةمل الزائد وعدم القدر نتيجة الضغوط واحل د"أبنه حالة تصيب الفر  من خالل ذلك ميكن تعريف اإلهناك النفسي نظراي  
 د لنفسه ولآلخرين.فر ياة، مما يؤثر يف نظرة الب جوانب احلغلمعها، مما يؤدي لظهور مجلة من املظاهر املتعددة؛ حيث تشمل أ
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Constructing Psychological Exhaustion Scale for the Athletic-Activity 

Practitioners from the Students of Mosul University 

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

Khaled Al-Khaffaf 

Abstract 

The research aims at : 

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

students of Mosul university 

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

from the students of Mosul university 

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

university in the psychological exhaustion scale. 

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

community includes the students practicing athletic activities in Mosul university as (1686) 

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

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

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

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

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

a tool of collecting data . 

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

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

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

content validity , Face validity of the scale , the construction validity represented by ( the 

statistical analysis of the items ) with both styles of the contradictory groups , and the internal 

consistency ). Also, the re-test for reliability was used . 

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

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

mean of the scale and the percentage ). 

The following is an explanation of the concept of psychological exhaustion: 
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 Exhaustion linguistically means exaggeration in act and it associates with fatigue and 

dedication to work . 

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

something mischievous threatening and unsaturated him . So, the individual often 

becomes tired and bored of that work . Mostly , his subconscious destination is to 

change the quality of the work . 

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

constant pressures that excess his ability . 

 It represents a negative case and response to the others. 

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

achievement , and the negative self-evaluation . 

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

of the psychological energy from one to another . 

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

social services . 

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

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

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

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

compatible with it , which leads to the emergence of a group of multiple manifestations that 

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

Keywords: Psychological Exhaustion Scale- Athletic-Activity Practitioners -Mosul University 

Students. 
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 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث وأهميته 1-1

ابلتكنولوجيا والطب  اة منها ما يتصليىت جوانب احلش لمية املتنوعة يفعت الراابلثو  جاء القرن الواحد والعشرون حممال  
 عصر القلق ثنيت حىت أطلق عليه بع  الباحطراابواالتصاالت والصناعة مما يسهم يف تعقيد احلياة وظهور كثري من الصعوابت واالض

ت والتكيف االتعامل مع هذه الضغوط وتلك التغري  على كاهل الفرد إذ ابت عليه ثرية، مما ألقى أبعباء وضغوط كيوالضغط النفس
وع الضغوط الواقعة على الفرد إال أن تنو  رةالضغوط النفسية واإلهناك النفسي وعلى الرغم من كث كال وقع يف شر إمعها بطريقة مقبولة و 

عامل معها توال لفردك الضغوط الواقعة على ااإدر  يف الفرديةظهر الفروق تآلخر؛ حيث قد  دمن فر  لفجاابت جتاهها قد ختتاالست
وآخرين يصابون ابالكتئاب  ا  ك الضغوط ويشعر ابلتعب سريعر د يدرا  األفبع إذ إن( 6009ي )اليوسف ةه مشري تويؤيد ذلك ما ذكر 

 (.722، 6009 اليوسفي،)واحد فقد جتاه مو رااستجاابت األفتتنوع ل يتكيف معها وهكذا همه تلك الضغوط بيال  ا  اثلث نفوص
 اثرسته ملا له من آا بدر ثنيواهتم بع  الباح ةاألخري  رةعلى الساحة يف الف رتشكلة ظهموهلذا فإن اإلهناك النفسي يعد  
معرفة كاملة،  ةأحداث احليا قديرون على الفهم والتكيف ومعرفة واجملتمع كله. اعتقد أن الناس املفعمون ابحلياة حقا   دعلى الفر  ةخطري 

حىت يصل هبم األمر إىل املرض وتضعف  الفشل أن حيتفظوا ابتزاهنم فينهارون متاما   قفأما بع  الناس الذين ال يستطيعون يف موا
أن يستجمعوا قواهم فيقفون على  هؤالء عقة والتوازن النفسي ولكن العربة األساسية هي كيف يستطيثعلى استعادة ال رةلديهم القد

وا هلا أبن يعيدوا بناء حياهتم من جديد، ال أن يغرقوا يف األوهام رضاملؤملة اليت عانوها وتع ربةإقدامهم من جديد ويتمكنون رغم اخل
مع الناس بل  لدصفة تو  ى أي إنسان وهي ابلوقت نفسه ليستلدهور ابلقدر نفسه تتدو  ا  اعة النفسية متجددة يومينواخلياالت، فامل

)زكي، دة داخل اإلنسان نفسه اوهو انتصار لإلر  اإلجيايبميكن أن يتم اكتساهبا وتعلمها لكي تعزز اجلوانب العقلية يف التفكري 
7996 ،65- 62) 

ل أحد العناصر املوص يف جمال الربية الرايضية ويعد ممارسو األنشطة الرايضية يف كليات جامعة كبريا    ا  إن اإلهناك أيخذ بعد
قيمها جامعة املوصل من حيث حضورهم ت مثل يف الدور الفعال هلذه الشرحية يف جناح األنشطة الرايضية اليتتالرايضية املهمة. اليت ت

جمموعة من  ةداخلية وقد برزت يف اآلونة األخري لحاجاهتم ا شباعإوممارستهم جلميع هذه األنشطة مبا يتناسب مع ميوهلم وطموحاهتم و 
د اجملتمع أضيفت إىل قناعة ادى العديد من أفر لخبصوص تدين مستوى اإلهناك  ملالحظات والتعليمات الصادرة من كتاب ومفكرينا

ة اإلهناك يعد وسيلة يف معاجلة ظروف العمل املختلفة رجاحليوي. أن معرفة د وعدت من العزمية على املضي يف هذا املوضاالباحثان فز 
دى ل سة اإلهناكراا إىل حنو أفضل ومن هنا تكمن أمهية البحث بدهئق العمل وتطوير راوالسلبية وحتسني ط اإلجيابيةاجلوانب  وكشف،

سة اجلوانب ان خالل در هبا مم ارجة ومدى االلتز دممارسي األنشطة الرايضية من كليات جامعة املوصل ومعرفة مستوى ومقدار هذه ال
 لرايضية.ية ابقومي انعكاساهتا يف جمال الر تالنفسية و 

نه ميكن بناء مقياس لقياس اإلهناك ملمارسي األنشطة الرايضية لطالب جامعة املوصل، كونه من املقاييس املهمة إلذاك ف
 .الرايضي ملعرجة يف جمال الدال هقومي مستوى هذتحد الوسائل املستخدمة يف قياس و أوالضرورية ومن 

 مشكلة البحث 1-2
السلبية اليت قد  ها إىل أغلب سلوكيات الفرد، حيث هلا جمموعة من اآلاثرر قد ميتد أثة كلة خطري شيعد اإلهناك النفسي م

وحىت إن استمر يف عمله فيكون را  وانسحابه من عمله، بل من احلياة كلها فيتقاعد مبك دب عليها قلة إنتاج الفر تمما ير  ديب الفر تص
كلة الدارسة من شجماالت احلياة. هلذا ميكن أن تضح م قيلبا هذا ميتد أثر يف التعامل هل ينويقل اهتمامه ابلبعد اإلنسا جدا   ينيا  ترو 

 رتأعلى مستوايت الضغوط النفسية، وما يؤيد ذلك ما أشا خالل تلك اآلاثر اخلطرية لإلهناك النفسي كما قد ميثل اإلهناك النفسي
 ا  بللضغوط اليت يتعرض هلا الفرد، مما جيعله يؤثر سل اياباستج يعد اضطرااب   إذ ذكرت أن اإلهناك النفسي( 7996) الشرنوىبإليه اندية 

، 7996، الشرنوىب) يسمن املدرسني لديهم إهناك نف %79 -%6بني لية التعليمية كلها؛ حيث إن ما عميف حياته بل يف ال
فيجعلها  دة للفر أن اإلهناك النفسي يؤثر يف الروح املعنوي (7997)ذلك حيث ذكر خضر خميمر بل إن األمر أكثر من (. 727

 رةات األسرية يف األسصراعات والزميف األ ل فيكون سببا  ز للمن رهأث تدابت البدنية وقد ميطرايف ظهور بع  االض منخفضة، بل يساعد
 (.769، 7997) أبو زيد، 
لشخصية ان اركحد أأومبا أن  ن متتع طالب اجلامعة خبصائص الشخصية الناضجة يف اجملتمعات األخرى أمر ليس سهال  إ

جامعة املوصل وجعله  بطالل الرايضية األنشطة ملمارسي اء مقياس لإلهناك النفسينئ الباحثان بتالناضجة هو حتمل اإلهناك، لذا ار 
دى طالب اجلامعة ملا يبدو منهم لدرجة اإلهناك  يف ما هناك خلال   نمنهم أبا  حساسإمهم ميكن أن يطرق إليه اجلميع و  وعملوض ةنوا
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 رةعن القد طالب املمارس فضال  لا يف يب سلثريأتوغري املخطط له  جلهد البدين غري املنظمالوك وأفعال غري مدروسة، فسو رفات تصمن 
ه عمل طالب يفلبك اتر  يتور األخرى الما من األهشطة الرايضية وغري ألناملمارس ل ظرية والعملية للطالبنيق بني الدروس التنسعلى ال
دى الطلبة املمارسني لألنشطة الرايضية يف لسة درجة اإلهناك رالد نللباحثات ثراها كانت مؤ وغري  لهااألمور ك هأن هذ ياألكادمي

 كلة البحث.شم تجامعة املوصل ومن هنا برز 
 أهداف البحث 1-3
 ارسي األنشطة الرايضية لطالب جامعة املوصلمياس اإلهناك النفسي ملقاء منب 0-3-0
 هناك النفسي ملمارسي األنشطة الرايضية لطالب جامعة املوصل.ى )درجة( اإلمستو إىل  رفالتع 0-3-0
 وضع مستوايت معيارية ملمارسي األنشطة الرايضية لطالب جامعة املوصل مبقياس اإلهناك النفسي. 0-3-3
 جماالت البحث 0-6
 اجملال البشري/ ممارسي األنشطة الرايضية من طالب جامعة املوصل. 0-6-0 

 .0203/ 3/ 3ولغاية  0203/ 0/ 02/ ابتداء من لزماينااجملال  0-6-0
 اجملال املكاين/ كليات جامعة املوصل مجيعها. 0-6-3
 حتديد املصطلحات 1-5
 فسيناإلهناك ال 0-2-0
على  ةالقدر  ئد يف التدريب واملبارايت وعدملزاا لمواحل أنه حالة تصيب الرايضي نتيجة الضغوط(: "7996)زكي  عرفه

 ثريالرايضي لنفسه ولآلخرين وأنه حالة شعورية ذات أت ةيؤدي لظهور مجلة من املظاهر املتعددة؛ اليت تؤثر يف نظر التوافق معها، مما 
طالب نتيجة ألسباب مهنية وشخصية لا تراوق قدتففعل للضغوط الزائدة واليت  دسليب يف اجلانب االنفعايل والذهين والبدين كر 

 (.75، 7996مل" )زكي، علالمباالة وعدم الرضا عن الاستوى األداء و ادية يرتب عليها خف  متصواجتماعية واق
الرايضية لطالب  طةألنشطالب املمارس للاملستجيب( ا)عليها  لأهنا الدرجة الكلية اليت حيص :الباحثان إجرائيا   فيعر أما ت

 .ث احلايلحصة ابلباق اخليبلتطد عينة ااءه ويف حدو نياس الذي توصل الباحثان إىل بقت املراهم لفقتجامعة املوصل يف ضوء استجاب
 إلطار النظري والدراسات السابقةا -2
 إلطار النظريا 2-0
 فسينملفهوم اإلهناك ال 0-0-0

( 2005حل الضغوط هلذا ذكر بينس وكينان )مرا؛ إذ إنه أعلى ديعد اإلهناك النفسي من أخطر ما ميكن أن يصل إليه الفر 

Pines & Keenan د ر قد يؤدي لفقدان الف ئق مناسبة، مماطراالضغوط وعدم التوافق معها ب ةثر يجة كتن ي ينشا  أن اإلهناك النفس
عمله  ركلباقي جماالت احلياة، مما قد يوجد لديه الرغبة ل النظرةاملعىن يف عمله وشعور أبن العمل ليس له قيمه، بل قد يعمم تلك 

(629  ,2005 ,Pines & Keenanلذلك فإن التعرض له مي ، )  شى بيننا، مما قد تففلنا أن نتخيل الوضع لو أنه  ؛ا  كبري   ثل خطرا
 .هقدم، مما ال خيفى أثر تعلى العملية التعليمية اليت هي عصب أي  ا  ، العمل وينعكس ذلك سلبينركجيعلنا 

وذلك حثني بل الباعدد تعريفاته من قتية ولذلك تبات العر راس، السيما يف جمال الدسبيا  إن اإلهناك النفسي مفهوم حديث ن
ة ذلك ترمجي أو حىت سفناك الهن لإلحثنيإن دل على شيء إمنا يدل على أنه ليس هناك تعريف واحد متفق عليه من قبل البا

يوسفي ( ومشرية ال6066هللا ) د عبدوأمح كرسعلي ع ء:ؤاله النفسي ومن قاوه ابالحر رمجت  قدحثنيبع  البا املصطلح فنجد
ترمجه ابإلهناك النفسي ومنهم: ( وفريق اثن  7992( ونشوى دردير )7996وعبد هللا جاد ) (6006)وعادل عبد هللا (6009)

ه ابملشقة ترمجوفريق اثلث  (7996)وفوقية راضي( 7992)وعصام زيدان ( 6002)وهشام إمساعيل  ( 6009)حممد عبد السميع
، 7996( )زكي، 7992)لضغط العاطفي مثل أمساء فتحي (، بل إن هناك من أطلق عليه ا7996ه سهري الغباشي ) ثلالنفسية ومي

76.) 
 املفهوم يف املعاجم اللغوية 2-1-1-1

سان العرب إنه من هنك أي ابلغ ليف  هـ(266)اإلهناك يف اللغة يدل على املبالغة يف الفعل؛ إذ ذكر أبو الفضل بن منظور 
ت مجيع ما فيه ومنه انتهك بشر  وهنكت اإلبل ماء احلوض إذا يف األمر ويقال: هنكته احلمى أي جهدته ونقصت حلمه، فهو منهوك

 اء الوضوءثنلها أسلغو يف غأي اب ها النار"نهكنوا األعقاب أو لتأهنك" صلى هللا عليه وسلم العرض إذا ابلغ يف شتمه ويف حديث النيب
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من النهك أي املبالغة يف كل شيء ومنه  يف اتج العروس؛ إذ ذكر أن هنك هـ(6591)يديبيد ذلك السيد الز أو  هـ(266 بن منظور،)ا
أمشي وال "ة: نللخات صلى هللا عليه وسلم الشيء القوي ومنه قول النيب قول القائل: هنكه السلطان أي ابلغ يف عقوبته والنهيك هو

 هـ(.6591دي، بيالز )الغي يف استقصاء اخلتان تبتنهكي" أي ال 
 ها:منيف بع  النقاط و  تاك النفسي اجتمعهنني لإلثوعلى الرغم من ذلك فإن جمموعة الباح

 ئدة عن طاقته.لزاتعرض الفرد للضغوط املستمرة وا اإلهناك النفسي ينتج عقب نأ 

 حنو اآلخرين. ميثل حالة واستجابة سلبية نهأ 

 ف االنفعايل ونقص الشعور ابإلجناز الشخصي والتقييم السليب للذات.ستنزانه يؤدى لإلجهاد اجلسمي واالأ 

 د آلخر.ر الطاقة النفسية من ف الفختدية والر لوجود الفروق الف را  لف من شخص آلخر نظنه خيتأ 

 (57 -56، 7996 كي،)ز نه حيدث ملن يعمل ويتصل ابلناس، أي العمل يف جمال اخلدمات اإلنسانية واالجتماعية. أ 
 مستويات اإلنهاك النفسي 2-1-2

أن ( 6002)بدران مىن هتذكر  منها ماو  إن له بع  املستوايت املتدرجةحل متعاقبة، فمرا إذا كان اإلهناك النفسي حيدث عرب
 ت:ستوايله ثالثة م

 من التعب والقلق واإلحباط. رةعن نوابت متكر  إهناك نفسي معتدل: حيث ينتج .6

ملدة أطول )أسبوعني على األقل( مع تستمر إهناك نفسي متوسط: وينتج عن نفس مصادر املستوى السابق ولكنها  .7
 رة على مواجهتها بفاعلية. عدم القد

ن الشديد زماملظاهر اجلسمية مثل القرح ونوابت الصداع امل  إهناك نفسي شديد: وينتج عن بع .5
 (.66، 6002 ن،رانة )بدزموآالم الظهر امل

 يالنفسنظريات اإلنهاك 2-1-3
أمام  ابت اليت تقف حائال  راطمبجموعة من االض فرديعد اإلهناك النفسي مرحلة متقدمة من الضغوط، هلذا فإنه يصيب ال

 سري اإلهناك النفسي منها:فرايت تنظبع  ال تالفرد وأهدافه لذلك فقد حاول
 نظرية التحليل النفسي: 0-0-3-0

آخر لرؤية التحليل النفسي إىل اإلهناك النفسي، إذ ترى أن رؤية التحليل  تضيف تقسيما   (7996إن رجوات متويل )
 يف جهات ثالث: تمثلتاك النفسي هنالنفسي لإل

 ردن اإلهناك النفسي ينتج عن اإلجهاد املتواصل الذي يتعرض له الفإ. 
    ردنه انتج عن فقدان وظيفة ومثالية األان يف عالقتها ابآلخرين ذوي الداللة يف حياة الفأ. 
  السـابقة يف   لألمـورانر ظـنوذا  (10، 7996، ويلمتـ) ةرضـغـري املالئمـة أو املتعا تفـاعاللتنه انتج عن الكـف الـذي حيـدث لأ

يسـتطيع التكيـف معـه  ا لإلهنـاك النفسـي جنـد أن اإلهنـاك النفسـي ينـتج عـن اإلجهـاد املتواصـل الـذي يتعـرض لـه الفـرد والهتنظر 
أن  Maslach& Goldenberg (1998) Goldbergت مــاس الو وجولــدبرج ر ة ولــذلك ذكــلــبطريقــة إجيابيــة مقبو 

حيـث إنـه يبـدأ عملـه  ئـد يف العمـل ونفـاذ طاقتـه، السـيما الفـرد املـتحمس؛الز لضـغط ااإلهناك النفسـي حيـدث نتيجـة اإلجهـاد وا
فيـه  ثرمواجهتهـا، ممـا يـؤ  دوال يسـتطيع الفـر  مرةتكـون مسـت ل بضغوط زائدة، هذه الضـغوط غالبـا  بلتحقيق أهدافه فيقا متحمسا  
 Ahola & Hakanen (2007دتـه أهـوال وهاكـانني )أي وذلـك مـا( Maslach& Goldenberg, 1998, 68) با  سـل

أس الضـغوط النفسـية، هلـذا نظـر ر  جييـة أي  علـىتدر يعـد اإلهنـاك النفسـي عمليـة  Freudenbergحيث ذكر أن فرويـدنربجر 
؛ حيـث انجع جوهر اإلهناك النفسـي لـألر ي لك فإنهذعلى حلها، ل درةمرضي لضغوط العمل مع عدم الق ستمرارإليه على أنه ا

، هلـذا فـإن ذلـك الفـرد اناب األسـوذلـك علـى ح طويلـة مقابـل حتقيـق اإلجنـاز يف عملـه رةه فـنفسى املنهك يضغط عل ردإن الف
 جــة أنــه يــذيب أي شــيء مقابــل عملــه؛ ألنــه جيــد نفســه فيــه وهــذا الوضــع ال يســتمر طــويال  ر يعلــي مــن قيمــة عملــه ويهــتم بــه لد

 .(Ahola, K. Hakanen, j, 2007, 105) لإلهناك النفسي ضحيث يتعر 

مثاليتها يف  عندما يشعر أن الشخص الذي يتعلق به بدأ يف التخلي عنه وأن األان فقدت فردكان األمر كذلك فإن ال  ذاإو 
ساندة للفرد، النفسي وفقد امل ط بني اإلهناكرباك النفسي، مما يهنلإل ، فإنه يكون معرضا  ردداللة يف حياة الفلعالقاهتا ابآلخرين ذوي ا
؛ حيث يتكون شرةالتحليلي بطريقة غري مبا "أن اإلهناك النفسي حيدث على وفق ذلك املنظور( 7996)يل تو حيث ذكرت رجوات م

 نيحثا  الببع لقد اهتم (21ن 7996تضعف" ) متويل،  ساندته لهمو  رهد انطباع أن اآلخر ذي الداللة يهامجه، أو بدأ دو ر لدى الف
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يات ملنع اإلهناك لفن( استخدموا بع  ا2006خرين )وآفنجد أن هاكانني بتقليل آاثر اإلهناك النفسي على وفق مبادئ نظرية التحلي 
قليل تالعاطفية ابلطريقة املناسبة له وابلفعل استطاعوا  رهة ليعرب عن مشاعرصنتيح للفرد الف النفسي ومنها: التنفيس االنفعايل؛ حيث

( وبذلك فإن مدرسة التحليل Hakanen,et.al,  2006 , 496ستهم عليهم ) راآاثر اإلهناك النفسي لعينة املعلمني الذين أجروا د
على األان ملدة طويلة وذلك مقابل االهتمام ابلعمل مما قد ميثل  ردلإلهناك النفسي على أنه انتج عن عملية ضغط الف النفسي نظرت

أو الكف  تج عن عملية الكبتعلى مواجهة تلك الضغوط بطريقة سوية، أو أنه ان ردالف رةقد ت الفرد، مع عدمرالقد مستمرا   ا  جهد
يف أقصى مراحله ابإلهناك  ك املكوانت ينتهيتلع بني صرا عنه  أللرغبات غري املقبولة بل املتعارضة يف مكوانت الشخصية، مما ينش

املساندة جانب  ردتعلقت به وفقدان الف النفسي، أو أنه انتج عن فقدان األان املثل األعلى هلا وحدوث فجوة بني األان واآلخر الذي
 فيس االنفعايل.نها، كما أنه ميكن استخدام بع  فنيات مدرسة التحليل النفسي لعالج اإلهناك النفسي كالتظر اليت كان ينت
 النظرية السلوكية: 0-0-3-0

أم كان غري سوي؛ حيث ذكر لويس  م سواء كان ذلك السلوك سواي  لأت أنه متعر لوكية ابلسلوك و سلقد اهتمت املدرسة ال
أن السلوكيني يرون أن معظم أفعالنا متعلمة سواء السوية أو الالسوية ومن مث ميكن تعديلها ابستخدام قوانني التعلم  (6009) مليكه

 لوك احلاضر وتوفري بيئة مناسبة.سيز على الكمة، مع الر ئإذا توافرت الظروف املال
وبذلك  اعله مع ظروف البيئة غري املناسبةتفد و ر م الفوإذا كان األمر هكذا فإن اإلهناك النفسي كسلوك ينتج عن عملية تعل 

البيئة وتعلم  ت التعامل معرالوك الالسوي هو الفشل يف تعلم مهاسأن ال (6009فهو سلوك ال سوي، حيث يرى لويس مليكه )
فسي حالة يعدون اإلهناك الن أن السلوكيني (7992ملة )راكما أضاف أمحد احل  (57 -76، 6009سلوك غري مناسب )مليكه، 

النفسي ولذلك فيمكن استخدام  قليل اإلهناكتأمكن خالهلا  تداخلية انجتة عن عوامل بيئية وظروف مضطربة إذا ما ضبط
، بذلك (2، 7992ملة، رااألداء )احل تعديل السلوك للتخفيف من آاثر اإلهناك النفسي ولتحقيق أعلى مستوى من تاسراتيجيا

د نتيجة ظروف البيئة غري ر سلوك غري سوي تعلمه الف  ضوء عملية التعلم ( على أنهيفلنفسي )فالنظرية السلوكية نظر لإلهناك ا
عليمية الالزمة ويوجد هبا مدير ومعلمني غري متعاونني وكذلك لتالوسائل ا الذي يعمل يف مدرسة ال تتوافر فيها املناسبة، فاملعلم مثال  

فاع الكبري يف األسعار، كل رتالد، إضافة لالو قع عليه ضغوط من قبل الزوجة واألت بل توافر لديهم دافعية صادقة للتعلم،تتالميذ ال 
ذا مل يتعلم الفرد سلوكيات تكيفيه مقبولة فإنه قد يتعلم وإابملعلم وتلك البيئة هبذا الشكل غري مناسبة  ذلك يدخل حتت البيئة احمليطة

 غري سوي سلوكا  
 لوك ملقابلة تلك املشكلة ومن الفنيات السلوكية املفيدةسام فنيات تعديل اليسمى اإلهناك النفسي ومع ذلك فيمكن استخد

ية على الضغط واالسرخاء تيطرة الذاسيف التصدي ملشكلة اإلهناك النفسي فنية التعزيز وزايدة الدعم للفرد والضبط الذا  من خالل ال
 وأخذ احلمامات الدافئة.

 النظرية الوجودية: 0-0-3-3
 نفسي من وجهة النظر الوجودية حيدث من خالل:ن اإلهناك الإ
 ن الفرد يبدأ حياته وعمله مبثل وأهداف عالية ال ميكنه حتقيقها مما يعرضه للصدمة.أ  
 وهو عندما يفشل يف حتقيق أهدافه فإنه يفقد هتقدير االجتماعي من غري للتقدير الذا  كما أنه حباجة للحيتاج  ردن الفأ 

 م الناس له.الذاته وكذلك احر ء نظرته وتقديره واالسرخا

 على التكيف، مما القدرة غ الوجودي نتيجة نقص الطاقة النفس جسمية وفقدان را ابلف ردحينئذ حيدث فقدان املعىن ويشعر الف
 .Langely. A., 2003, (108)د ويصيبه مبا يسمى اإلهناك النفسيفر يؤدي حلالة من الالمباالة مما يبدد حياة ال

واملغزى من حياته،  د املعىنفر د، فحينما يفقد الر ز على عدم وجود املعىن يف حياة الفركاك النفسي يهنوجودي لإلن املنظور الإ
يشجعه على مواصلة حياته، فال  ه من التقدير الذيمغ الوجودي الذي جيعله يشعر بعدم أمهية حياته وحير را ن الفم ا  فإنه يعاين نوع

ادلية فهما وجهان لعملة تباإلحساس ابملعىن عالقة  بني اإلهناك النفسي وعدم ةفسي لذلك فالعالقاك النهنحيقق أهدافه مما يعرضه لإل
املعىن من حياة الفرد، كما أن فقدان املعىن ميكن أن يؤدي  حيث إن اإلهناك النفسي يؤدي لفقدان (إن جاز لنا القول)واحدة 

 رةفسي مل يدرس بشكل حمدد واضح يف كل النظرايت وإمنا بدأ بصو الن لإلهناك النفسي ومن اجلدير ابلذكر أن مصطلح اإلهناك
ت إليه بع  النظرايت من خالل اإلطار العام هلا كما سبق القول، مع نظر أي حال فقد  استكشافية ومت ربطه بضغوط العمل وعلى
هناك النفسي مرحلة متقدمة من ظر واحدة ولكن ميكن الدمج بني تلك اآلراء، فنقول: إن اإلنهذا فال ميكن االقتصار على وجهة 

 د بعدم الراحةفر وصفاته مع البيئة احمليطة به؛ حيث تكون بيئة غري مناسبة يشعر فيها ال رداعل مسات الفتفتج عن نت الضغوط النفسية
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أم ضغوط  ،ضغوط زايدة العبء عليه نتلإلصابة ابإلهناك فإذا تعرض الفرد لضغوط ال يتحملها سواء كا ردعاة استعداد الفرامع م
املقدم له وكذلك قلة  عليه قلة الدعم رتبك عمله ويقل كفاءته بل قد ير تقلة العبء ومل يستطع التعامل معها بطريقة سوية، فس

غري عمله احلايل، مما يبني  مناسبا   ك العمل إن وجد عمال  ر قدير توجد النية لتلإلهناك النفسي، أو على أقل  ردإنتاجه مما يعرض الف
 اخلطري لإلهناك النفسي يف اجملتمع كله مبن فيه. األثر

 اإلهناك والتعب النفسي يف اجملال الرايضي 0-0-6
درييب من لتاحلمل ا ي والبدين اليت تصيب الالعبني تكون يف معظم األحيان نتيجة للمبالغة يفنفسن حالة اإلهناك والتعب الإ

من  س لإلحباط بدال  ئيالسبب الر  حبيث تكون اللعبة رةاسبب الفشل أو اخلحيث الكم والشدة ونتيجة لزايدة الضغوطات النفسية بس
دريب لته إىل االبتعاد عن اللعب واتدفع الرغبة يف الفوز والنجاح أن حالة اإلهناك والتعب النفسي قد تصيب الالعب الناشئ وقد

ىل احلماس إب واللعب و ريالرغبة يف مواصلة التدولكنه يفتقد  واملهارىوعلى الرغم من امتالكه مقومات النجاح والتفوق البدين 
 والدافع وحتقيق النجاح.

يبات وضعف األعداد النفس وظروف احلياة الصعبة جعلت تدر من حيث شدة وطول ال ضين زايدة الضغط ابلتدرب الرايإ
حل قبل أن يصل إىل حالة اإلهناك ان الالعب مير بعدة مر إي هم الالعبني الناشئني، فنفسلإلهناك والتعب ال ر الالعبني تعرضا  أكث

دين كبري بدريب واللعب، ففي بداية األمر يتعرض الالعب إىل ضغط نفسي و لتوالتعب النفسي والبدين وعدم الرغبة يف مواصلة ا
بنفسه قته ثاليت يتعرض هلا وحياول استعادة  اإلجهاداتو مث يبدأ مبحاولة مقاومة ومواجهة تلك الضغوطات  ا  ألسباب املذكورة آنف

ه ويف حالة عدم اجلدوى من حماوالت الالعب املقاومة بوجه هذه الضغوطات تصبح مقاومة هذه الضغوطات النفسية والبدنية ناز وتو 
إمكاانت الالعب وخاصة و قوى  فز ستندين اليت تالبحالة اإلهناك والتعب النفسي و  غري فاعلة مما يؤدي إىل وصول الالعب إىل

ض والعجز وتلف بع  راهذه احلالة أن يؤدي إىل األم ارر ستمدريب وميكن اللتلى مواصلة اللعب واالصغار ويصبح غري قادر ع
اليت تصيب الالعبني وخاصة الناشئني جندها ألسباب عدة منها احلمل  ياجلسم ولو درسنا أسباب حالة اإلهناك والتعب النفس ةأجهز 
من خالل  ومية والظروف االجتماعية هي اليت تؤدي إىل اإلهناك والتعب وأيضا  دريبات وأعباء احلياة اليلتسة واراائد للعمل أو الدز ال
بسبب زايدة  أيضا   ني أو اإلداريني ويكون اإلهناكبن املدر دريب الرايضي واملنافسة الرايضية والضغوطات اليت يتعرض هلا الالعب ملتا

انسحاب الالعب من الرايضة لقد ذكران أن األسباب  ن هذه الضغوطات تؤدي إىلأاجلسم و  ةالعبء النفسي والبدين على أجهز 
ى مستو ني هبوط ربوعند مالحظة معظم املد ئد وضغوطات محل التدريبزايسة هلبوط مستوى الالعب يكون نتيجة إىل التدريب الرئال

ع من فتؤدي إىل الر  ريب دائما  منهم أن زايدة التد ا  يبية إضافية ظنتدر عطاء الالعب جرعات إ و يبير دلتالالعب فيقومون بزايدة احلمل ا
من  دط ألن املزيو ى الالعب وأن املدرب يعوض ويسهم يف عدم هبوط مستوى الالعب لكن مستوى الالعب يستمر ابهلبتو مس
ئد تظهر على الالعب زالبية للتدريب السدأ اآلاثر التبالالعب ف رةدريب يضاعف من زايدة احلمل الذي يفوق طاقة وقدلتوا داجله
ي والبدين لنفسوالكلية والزمالء فيواجه الالعب اإلهناك الذهين وا رةكرب ونتيجة لضغوطات عدة من املدرب واألسأدائه بنسبة ويقل أ

لبية سويؤدي إىل زايدة اخلوف من الفشل والقلق وضعف الثقة ابلنفس واالنفعال والغضب وعدم االهتمام وعند تفاقم هذه احلالة ال
 ا  ق الالعب نفسياإىل املزيد من اإلهناك البدين والنفسي والذهين وتكون النتيجة احر  رضا  صبح الالعب معطويلة ي رها لفرةواستمرا
ري مما كان عليه أو االنسحاب الكامل ثقل بكأستمر الالعب مبمارسة الرايضة ولكن مبستوى يوتؤدي هذه احلالة إىل أما أن  ا  وبدني
  ممارسة الرايضة. يفر اقف عن االستمر و والت

(59-63 ,1992,A Hitri & MB Hamner) 
 الدراسات السابقة 2-2
 (0222)سة السمادوين والربيعة ادر  0-0-0

 ت"اي غة من العاملني يف جمال اخلدمات اإلنسانية مبدينة الرايض وعالقته ببعض املتن"اإلهناك النفسي لدى عي
والطب  جمال اخلدمات اإلنسانية )التدريس والتمري سة اإلهناك النفسي لدى العاملني يف اتستهدف الدراسة احلالية در 
ة واجلنس والعمر واحلالة نفية )طبيعة املهراالعمل اإلداري( يف ضوء بع  املتغريات املهنية والدميوغ ا  ومهنة األخصائي النفسي وأيض
اده ليناسب البيئة عداما بتعريبه وإأن ق (. وقد طبق الباحثان مقياس)ماس الو( لإلهناك النفسي بعدةاالجتماعية وعدد سنوات اخلرب 
أعدا صورتني للمقياس إحدامها للمعلم واألخرى لباقي  من العاملني والعامالت بتلك املهن وقد دا  ر ( ف570السعودية على عينة قوامها)

 ية:تئج اآلاسة للنتاء التحليالت اإلحصائية املناسبة توصلت الدر االعاملني ابملهن األخرى. وبعد إجر 
 ي إىل حالة تؤدطة بطبيعة العمل وظروفه اليت تبت املر راية يكونون عرضة للعديد من املؤثناملني يف جمال اخلدمات اإلنساإن الع
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 من اإلهناك النفسي.

  م ابإلهناك النفسي.هر شعور اة تكر رجية يف دنجد فروق ذات داللة إحصائية بني العاملني يف جمال اخلدمات اإلنساتو 

 م من العاملني ابملهن األخرى.هة بغري نابإلهناك النفسي مقار  ا  تدريس والتمري  كانوا أكثر شعور إن العاملني مبهنيت ال 

 يية يف درجة الشعور ابإلهناك النفسن والعامالت يف جمال اخلدمات اإلنساملنيال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العا. 
 ية ابختالف العمر.ناخلدمات اإلنسا ختتلف درجة الشعور ابإلهناك النفسي لدى العاملني يف جمال 

 تهم بغري املتزوجني.نابإلهناك النفسي مبقار  ورا  ر شعثإن العاملني املتزوجني من كال اجلنسني كانوا أك 

  وقد كانت فئة املعلمني واألطباء واملمرضات ةختتلف درجة الشعور ابإلهناك النفسي لدى العاملني ابختالف سنوات اخلرب ،
نوقشت تلك  تهم ابلفئات األخرى. وقدنابإلهناك النفسي مبقار  ورا  ( سنوات أكثر شع0-6)ةمن ذوي خرب  واخلدمة النفسية

 (6-5، 7992، عةبيسات السابقة. )السمادوين والر راالنتائج يف ضوء اإلطار النظري ونتائج الد
 (0222دراسة العبيدي ) 0-0-0

 ضية يف حمافظة نينوى""بناء مقياس لالحرتاق النفسي لدى مدرسي الرتبية الراي
على الفروق يف  فعن التعر  ية الرايضية، فضال  بومدرسات الر  يملدرس يق النفساهدفت الدراسة إىل بناء مقياس لالحر 

 ق النفسي على وفق متغريي اجلنس والعمر.اأبعاد االحر 
 استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ملالئمته وطبيعة البحث.

ية الرايضية، إذ جرى تصميم املقياس وبناءه على عينة عشوائية بومدرسة للر  مدرسا   (516)اشتمل جمتمع البحث على 
 ومدرسة. ا  سمدر  (757)بلغت 

ت بطريقيت االتساق الداخلي رالمية، منها التحليل اإلحصائي للفقعءات الرااعتمد يف عملية البناء على عدد من اإلج
 ت املقياس.راي لفقعن التحليل العامل واجملموعات املتطرفة فضال  
ء وصدق البناء والصدق املرتبط ابحملك، وعدد من اياس واملتضمنة صدق اخلرب قة للميات البناء املواصفات العلممشلت خطو 

 ات.ثبالتجارب االستطالعية وال
، صشخااإلجهاد االنفعايل، وتلبد الشعور حنو األ)ت ثالثة أبعاد تضمنفقط  (62)ه النهائية علىرتواشتمل املقياس بصو 

 شخصي(ال ابإلجنازالشعور  قصون
ي املتعدد لعاملت التحليل امومدرسة، وقد استخد مدرسا  ( 69)يق املقياس على عينة عشوائية بلغت طبثة بتحت البامق
 .(اجلنس والعمر)داللة الفروق بني املتوسطات على وفق متغريي ( دنكن)ار تباالجتاه واخ

 ات منها:جاتتنتوصلت الباحثة إىل عدد من االس
 رتعليها وقياسها إذا توف تداللعلمية هلا بنائها اخلاص وميكن االس رةي كظاهنفسق الان االحر أ .6
 األداة املالئمة

ق النفسي ار االحر اناء تكر ستثبني اجلنسني أو بني األعمار املختلفة اب جوهراي   يوجد فرقا   ال   .7
 (و-، هـ6000 العبيدي،)العمر دور فيه.  الذي كان ملتغري

 ءات البحث اإجر -3
 منهج البحث 3-0

 يعة البحث.طبمت استخدام املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي ملالءمته و 
 جمتمع البحث وعينته3-0
 جمتمع البحث 3-0-0

 (6161)جامعة املوصل والبالغ عددهم  البأشتمل جمتمع البحث على ممارسي األنشطة الرايضية من ط
 ذلك. (6)اجلدول  طالب موزعني على الكليات ويبني

 (0جدول )
 يبني تفاصيل جمتمع البحث

 عدد الطالب املمارسني لألنشطة الرايضية الكلية ت عدد الطالب املمارسني لألنشطة الرايضية الكلية ت
 627 الربية الرايضية 66 20 الطب 6
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 679 الربية األساسية 67 26 الطب البيطري 7
 21 الفنون اجلميلة 65 66 طب األسنان 5
 21 التمري  62 69 اهلندسة 2
 62 الصيدلة 66 12 اإللكرونياتهندسة  6
 26 تقاانت البيئة 61 16 العلوم 1

 62 06 علوم احلاسبات والرايضيات 2
العلوم 
 اإلسالمية

20 

 22 العلوم السياسية 66 676 اإلدارة واالقتصاد 6
 21 الزراعة 60 651 الربية 0
 26 ونالقان 79 02 اآلداب 69

 625 اجملموع 625 اجملموع
 6161 اجملموع الكلي

 ألساسيةاعينة البحث  3-0-0
ية للبنات مت استبعادهم لعدم باء كلية الر ثن، ابستلمن مجيع كليات جامعة املوص ا  طالب (6901)اشتملت عينة البحث على 

لتحقيق هدف  ه مناسبا  اد العينة حسب ما ير راالباحث أفتار خيوجود طالب فيها، إذ مت اختيار عينة البحث بطريقة عمديه، أي أن "
من جمتمع البحث كعينة  (%16)ومت اختيار نسبة ( 52، 7996طشطوو، )د البحث" راد لتحقيق مرامعني، لذلك يتم اختيار األف

ء ويستخدم النصف اآلخر  من جمتمع البحث كعينة بنا( %69)طبيق ويف العادة يتم اختيار نسبة تبناء وأستخدم القسم الباقي كعينة 
بط نسبة تقسيم عينة البحث إىل عينة بناء وعينة تطبيق على تض نه ال يوجد قانون مطلق أو قاعدة عامةأطبيق ومن املالحظ تكعينة 
البحوث و  سات رافة لعينة البحث حبسب طبيعة البحث، مت استخدامها يف بع  من الدتلن هناك عدة تقاسيم خمأساس، إذ األهذا 
( واحملصلة "أن 67، 7996( و)النعيمي، 66، 7997( و)ذنون والعراقي، 51، 6026)عبد هللا،  سةراة يف هذا اجملال منها دسابق

د عدد من رشاس علمي أو إحصائي حيدد احلجم املناسب للعينة، ولكي يسسعلى أ معينا   مل يضعوا حدا  الباحثني واالختصاصيني 
البحوث اليت  ستخدم نفس أسلوبتسات اليت را حتديد حجم عينة البحث خاصة تلك الدسات سابقة أن وجدت يفراني ابلدحثالبا

  :( وكما أي722، 7969يريد الباحث استخدامه" )ملحم، 

 عينة البناء3-0-0-0
ية ساساأل م بطريقة عمديه من عينة البحثرهياتممارس لألنشطة الرايضية، مت اخ ا  طالب (6901)اشتملت عينة البناء على 

نة البناء يوذلك لكي متثل ع( سية، الفعالية اليت ميارسوهناراالكلية، املرحلة الد)اء االختيار ثنوقد روعي يف أ (%16)ثلون نسبةومي
ء التجارب االستطالعية راعينة البناء إلج ممارس لألنشطة الرايضية من ا  طالب (666)، إذ مت اختيار ا  صادق يال  ثجمتمع البحث مت
 (عينة التمييز) (تاإلحصائي للفقر االتحليل ) طالب إلجراء صدق البناء (299و)عادهم من عينة البحث للمقياس ومت استب

لعدم احلصول عن استمارهتم  ا  طالب (29)ت واستبعدوا كذلك من عينة البحث ومت استبعاد ثباالستخراج معامل ال ا  طالب( 699و)
 لعدم اإلجابة على مجيع فقرات املقياس. ا  طالب(56و)

 عينة التطبيق -3-0-0-0
من عينة البحث، بوصف أن ( %56)وميثلون نسبة الرايضية ارس لألنشطة مم ا  طالب (609)اشتملت عينة التطبيق على 

سات الوصفية اسية يف الدر راد العينة الدأفراعدد من املنظرين أن يكون عدد  ح"يقر  تمع البحث، إذجملة ممثلة نسبتلك ال
 ذلك. (7)طبيق مقياس اإلهناك النفسي ويبني اجلدول تلغرض (، 722، 7969 ملحم،) تمع صغري نسبيا  د جمرامن أف( %79)بنسبة

 (0جدول )
 يبني تفاصيل عينة البناء والتطبيق

 ت
 العينات

 
 الكلية

 عينة البناء
عينة 
 التطبيق

العدد 
عينة التجارب  الكلي

 االستطالعية

عينة 
الصدق 

 البناء

عينة 
 الثبات

 املستبعدون
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 20 72 1 6 56 0 الطب 6
 26 67 6 6 79 2 الطب البيطري 7
 66 61 7 6 76 2 طب األسنان 5
 69 71 6 6 56 0 اهلندسة 2

6 
هندسة 
 12 67 2 6 56 6 اإللكرونيات

 16 65 2 6 56 6 العلوم 1

علوم احلاسب  2
 والرايضيات

69 56 6 6 55 06 

 676 22 1 6 66 67 اإلدارة واالقتصاد 6
 651 65 66 6 69 65 لربيةا 0
 02 29 6 6 52 69 اآلداب 69
 627 66 67 6 19 62 الربية الرايضية 66
 679 26 69 6 26 67 الربية األساسية 67
 11 76 - 6 76 6 الفنون اجلميلة 65
 21 52 5 6 76 0 التمري  62
 62 77 - 6 79 2 الصيدلة 66
 26 76 2 6 56 0 تقاانت البيئة 61
 20 59 6 6 59 0 لعلوم اإلسالميةا 62
 22 77 1 6 56 0 العلوم السياسية 66
 21 72 6 6 59 0 الزراعة 60
 26 72 2 6 59 0 القانون 79

 6161 609 696 699 299 666 اجملموع
 %699 %56 %112 %2212 %6617 من عينة البحث النسبة املئوية

 البحثأداة  3-3
ان ببناء هذا املقياس، حثي ملمارسي األنشطة الرايضية لطالب جامعة املوصل، قام البانفسللعدم وجود مقياس لإلهناك ا ا  ظر ن

لمية املتخصصة غري مناسبة للبيئة احمللية، عجع والدورايت الايف املر  نشورةت املراباتت واملقاييس "عندما تكون االخراباتإذ يتم بناء االخ
دوات جديدة لالستفادة منها يف البيئة أى ابتكار وسائل و علل عمياس املتاحة والائل القسىل تطوير و إعندما تكون هناك حاجة  وأ

 يسة هي:ئحل ر اع مر بإىل أن عملية بناء أي مقياس متر أبر   (Allen and Yen) إذ يشري (216، 7991 وان،رضاحمللية" 
 ياس وذلك بتحديد األبعاد اليت تغطي فقراته. قالتخطيط للم 

 ت كل بعد. راغة فقياص 

 ة جملتمع البحث.ثلت على عينة ممراطبيق الفقت 

   ت املقياس اء حتليل لفقر اجر إ(1979,  118-119  ,Allen and yen.) 
 حتديد أبعاد املقياس 3-3-0

ة راسقيد البحث، منها د وعابقة اخلاصة ابملوضسات الراسدلرية وانظة أدبيات البحوث واألطر العجرامن خالل م
ات واملصادر " أن ارسدلعلى االطالع على املصادر العلمية وبعد حتليل حمتوى لتلك البحوث وا فضال   (7992مادوين والرييعة،س)ال
عن  سمات أخرى فضال  ب وعالقتها مةسال كوانتمل فهم أوسع يساعد يف تكوين مة رمباسال وعات يف موضراسدلجعة البحوث وارام

ة سياسيسه تعرب عن أبعاد البحث األئر  أبعاد( 6) حتديد مت ولذلك (22، 7992 امل مفصل هلا" )النبهان،شاملساعدة يف تعريف 
 :يواألبعاد ه

 .اإلجهاد االنفعايل .6
 اإلجهاد البدين    .7
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 عم.دنقص املساندة وال .5

 الء.زمسوء العالقة ابل  .2

 ا عن العمل الرايضي.رضة وقلة الراسيالضغوط الد   .6
يف جمال  ()*واالختصاص  ةادة ذوي اخلرب سىل عدد من الكل استبيان مغلق ومفتوح وجه إشت األبعاد أعاله على رضمث ع

األبعاد أعاله ومدى ة الحيصول مدى ح سة وطلب أبداء الرأي لدرالوم الرايضية وجمال القياس والتقومي، آاثر فيه إىل هدف اعال
( 6د البحث ويبني امللحق )قي وعللموض مالءمتها لعنوان البحث، من خالل )حذف أو تعديل أو إضافة( أي بعد آخر يرونه مناسبا  

 رةاتشلمية، مع اسعمع املادة الومفرداته الختبار ا نه "يتم حتليل الكتب واملناهج وذلك حىت يتفقأب( إىل يذلك، إذ يشري ) الغر 
يب، وضع من موضوعات واحلكم على مدى صالحيتها" ) الغر  الختبار، إلبداء الرأي فيماالمية اليت يغطيها عء يف املادة الخلرباا

على صالحية األبعاد ومالءمتها  (%699 -66)ء تبني أنه قد حصل اتفاق بنسبة اادة اخلرب سء الراوبعد حتليل أ (196، 6066
 وطبيعة جمتمع البحث.

 ت املقياساحتديد أسلوب صياغة فقر  3-3-0
 لطرقا ت( من أكثرر يكى أسلوب )ليكرت( املطور " إذ تعد طريقة ) لعلأعتمد الباحثان يف إعداد الفقرات وصياغتها 

ائل متكن من قياس درجة املوافقة ابلنسبة لكل وحدة من الوحدات اليت يتضمنها املقياس" ستميز أبهنا حتتوي على و تو  استخداما  
ت ويطلب اتجيب فقر سللم إذ يقدم (,Multiple Choiceالختيار من متعدد )اوهي شبيهة أبسلوب  (76، 6066)موسى، 
 ن خمتلفة.وزاتيار بديل واحد من بني عدة بدائل هلا أجابته ابخإمنه حتديد 
 ت كل بعداغة فقر ياص 3-3-0-0

ت على وفق أبعاد املقياس رابعد حتديد األبعاد للمقياس تطلب إعداد الصيغة األولية للمقياس، إذ متت صياغة عدد من الفق
ات العلمية حول أساليب بناء لدراس البحوث واة يفردالوا سومبا يتالءم وطبيعة جمتمع البحث، من خالل االعتماد على األس
ذات العالقة مبجال البحث ومن  ات وبع  املقاييس السابقةاساملقاييس واالطالع على املصادر العلمية وأدبيات البحوث والدر 

لبحث ويبني امللحق ائية ومت استبعادهم من عينة او طريقة عشبمن عينة البحث موزعني  ا  طالب (09)وح إىل فتخالل توجيه استبيان م
يف االستجاابت نالفئة املستهدفة، مث يقوم بتص لىطرح أسئلة مفتوحة عبطور أداة قياس مسة معينة أن يبدأ عمله ملكن ميذلك "( 7)
ؤال على أهنا س ال  و أ رةح الفقر طبنصح ي"( 22، 7992 النبهان،)سة املكونة للسمة املنوي قياسها" ئيد الر امث يشتق األبع منيلها و لوحت
 ا من خالل حصر وحتليل أخطاء هؤالء املمتحننيهوير تطعلى جمموعة من املمتحنني، مث يصار إىل اشتقاق املموهات و  (مفتوح)
إجيابية ( فقرة 69( فقرة، منها )69)غتها األولية من يت املقياس بصفقراوهبذا مت التوصل إىل إعداد وصياغة  (62، 7992، النبهان)
( إجيابية %69)ت ران تكون الفقم اتم أبز ليس هنالك ج (،%69)كل نسبة شسلبية ت فقرة (29( و)%79)كل نسبة شت
، كانت عدد (6025 سة عثمان،راد)هانخذ نسب خمتلفة مأسات والبحوث مت رابل هنالك العديد من الد( سلبية، %69و)

 ، كانت عدد(6062سة ظاهر،رادو) (27، 6060الدليمي، )ة سلبية فقر  (56)، إجيابية ةففقر  (69)منها (، 666) الفقرات
                     

 أمساء السادة ذوي اخلربة واالختصاص( )*
 عةاجلام الكلية االختصاص االسم

 املوصل الربية الرايضية علم النفس الرايضي أ.د انظم شاكر الواتر
 املوصل الربية الرايضية علم النفس الرايضي أ. م. د زهري حيىي حممد

 املوصل الربية الرايضية القياس والتقومي أ. م. د. سبهان حممود الزهريي
ايضيةالربية الر  القياس والتقومي أ. م. د. غيداء سامل عزيز  املوصل 
 املوصل الربية الرايضية علم النفس الرايضي أ. م. د نغم حممود العبيدي
 املوصل الربية الرايضية علم النفس الرايضي أ. م. د. مؤيد عبد الرزاق حسو
 املوصل الربية الرايضية علم النفس الرايضي م. د رافع إدريس عبد الغفور
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( موزعة على أبعاد املقياس اخلمسة املذكورة 06-66، 6026( فقرة سلبية )ظاهر، 79( فقرة إجيابية )12)منها  (،62)ت لفقراا
 آنفا  وقد روعي يف إعداد وصياغة فقرات املقياس ما أي :

 طويلة تؤدي إىل امللل. قراتال تكون الف أن -

 (652، 6060 أبو عالم وشريف،)لة لتفسري واحد قابرة الفقتكون  نأ  -
 طة معه.تبأحد أبعاد املقياس ومر رة الفق تقيس أن -

 . (.02، 6009كاظم، )بصيغة املتكلم ة الفقر  تكون أن  -
 األوىل عيةالتجربة االستطال3-3-0-0

( البناء ينةع ضمن )من  ا  طالب (09)ت املقياس مت توزيع استبيان مفتوح فيه ستة أسئلة، موجه إىل راللحصول على فق
موزعني على الطالب املمارسني لألنشطة الرايضية يف جامعة املوصل وبطريقة عشوائية، ميثلون جمتمع البحث ومت استبعادهم من عينة 

 ذلك. (7)البحث ويبني امللحق
 صدق املقياس -3-3-3

"املقياس الذي حيقق  ابلصدق هو صفي يتيف بناء املقاييس واملقياس الذ (يةومر ايكلسا) صإن الصدق هو أحد اخلصائ
 (569، 7991وان، )رضالوظيفة اليت وضع من أجلها 

(101  ,1972  ,Stanley and Hopkins)  وقد حتقق الباحثان من صدق املقياس عرب صدق احملتوى والصدق
 الظاهري.

 الصدق الظاهري 3-3-3-0
سادة ذوي الها على عدد من ضا األولية، مت عر رهتادها بصو فقط وصياغتها وعد( 69)ة غلبالابعد إعداد فقرات املقياس 

صالحيتها ومالءمتها للبعد الذي   رض تقوميها واحلكم على مدىغلوم الرايضية والقياس والتقومي، لعيف جمال ال ()*اصتصواالخاخلربة 
رات( ومبا يتالءم وجمتمع البحث، خصصت له وإجراء التعديالت املناسبة من خالل )حذف أو إعادة صياغة أو إضافة عدد من الفق

فضال  عن ذكر صالحية بدائل اإلجابة املقرحة، أو إضافة وحتديد السلم البديل لإلجابة الذي يرونه مناسبا  للمقياس، إذ يعد هذا 
تبار صادقا  عويس( إىل أنه "ميكن أن نعد االخ( ذلك، إذ يشري )5ويبني امللحق ) اإلجراء وسيلة مناسبة للتأكد من صدق املقياس

بعد عرضه على عدد من املختصني واخلرباء يف اجملال الذي يقيسه االختبار، فإذا أقر اخلرباء أن هذا االختبار يقيس السلوك الذي 
( "وميكن اعتماد صدق احملكمني نوعا  من الصدق 66، 6000وضعه لقياسه، ميكن للباحث االعتماد على حكم اخلرباء" )عويس، 

وهذا اإلجراء ميثل وسيلة من وسائل إجياد الصدق يف بناء املقاييس النفسية ويسمى  (Ferguson, 1981, 104)الظاهري" 
اء من خالل ( وبعد حتليل استجاابت ومالحظات السادة اخلرباء مت استخراج صدق اخلرب 62، 6066ابلصدق الظاهري )عيسوي، 

( فأكثر من آراء اخلرباء وقد %26إذ مت قبول الفقرات اليت أتفق عليها )اخلرباء حول صالحية فقرات املقياس،  النسبة املئوية التفاق
                     

 سادة ذوي اخلربة واالختصاصأمساء ال( )*
 اجلامعة الكلية االختصاص االسم

 املوصل الربية الرايضية علم النفس الرايضي أ. د انظم شاكر الواتر
 املوصل الربية الرايضية علم النفس الرايضي أ. دم. د زهري حيىي حممد 

 املوصل الربية الرايضية القياس والتقومي أ. م. د سبهان حممد الزهريي
 املوصل الربية الرايضية القياس والتقومي أ.م. د غيداء سامل عزيز
 املوصل الربية الرايضية علم النفس الرايضي أ. م.د نغم حممود العبيدي

 املوصل الربية الرايضية علم النفس الرايضي أ. م. د مؤيد عبد الرزاق حسو
 املوصل ة الرايضيةالربي علم النفس الرايضي م. د رافع إدريس عبد الغفور
 املوصل الربية الرايضية علم النفس الرايضي م. د وليد ذنون يونس
 املوصل الربية الرايضية القياس والتقومي م. د علي حسني طبيل
 املوصل الربية الرايضية علم النفس الرايضي م. حممود مطر علي
 وصلامل الربية الرايضية القياس والتقومي م. فراس حممود حممد
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مت حذف وتعديل بع  الفقرات، إذ يشري )بلوم وآخرون( إىل أنه "على الباحث أن حيصل على نسبة اتفاق للخرباء يف صالحية 
يف هذا النوع من الصدق" )بلوم وآخرون،  ( فأكثر من تقديرات اخلرباء%26الفقرات وإمكانية إجراء التعديالت بنسبة ال تقل عن )

 ( ذلك.5( ويبني اجلدول )671، 6065
 (3جدول )

 يبني نسبة اتفاق اخلرباء على فقرات أبعاد مقياس اإلهناك النفسي املقرتحة

 رقم الفقرة
 الضغوط الدراسية سوء التفاعل االجتماعي نقص املساندة والدعم اإلهناك البدين اإلهناك االنفعايل

دد ع
 اخلرباء

عدد  النسبة املئوية عدد اخلرباء النسبة املئوية
 اخلرباء

النسبة 
 املئوية

عدد  النسبة املئوية عدد اخلرباء
 اخلرباء

النسبة 
 املئوية

6 66 699% 69 06% 69 06% 66 699% 69 06% 
7 66 699% 69 06% 0 67% 66 699% 69 06% 
5 69 06% 66 699% 69 06% 0 67% 69 06% 
2 0 67% 0 67% 0 67% 0 67% 0 67% 
6 69 06% 0 67% 0 67% 66 699% 0 67% 
1 69 06% 0 67% 69 06% 0 67% 69 06% 
2 0 67% 69 06% 69 06% 69 06% 0 67% 
6 69 06% 69 06% 0 67% 69 06% 69 06% 
0 69 06% 66 699% 0 67% 0 67% 0 67% 
69 0 67% 0 67%   0 67%   
66       0 67%   
67       0 67%   

(: أنه مل يتم حذف أي فقرة ألهنا مجيعا  حصلت على نسبة االتفاق املقبولة واملقررة وهبذا اإلجراء يكون 5يتبني من اجلدول )
(، مت االعتماد عليها يف عملية إجراء التجربة االستطالعية 2( فقرة، كما مبني يف امللحق )69عدد الفقرات مقياس اإلهناك النفسي )

 حصائي للفقرات.للمقياس والتحليل اإل
 
 
 صدق احملتوى 3-3-3-2

من أبعاد املقياس ومدى احتوائه على بعد ويطلق عليه الصدق حبكم التعريف، فاالهتمام األساس فيه ينصب على كل 
الصدق يف أداة ( وقد حتقق هذا 591، 6069فقرات مناسبة وكذلك التصميم املنطقي لفقرات كل بعد ومدى تغطيته له )فرج، 

احملتوى  "صدق إىل أن (ات كل بعد، إذ يشري)احلكيمفقر  تصنيفخالل توضيح مفهوم كل بعد من أبعاد املقياس وكذلك البحث من 
 صادقا    يقيسها متثيال  يتوكذلك املواقف واجلوانب ال هعناصر  ار حملتوايتتبالخايل ثمكانية متإة أساسية على مدى ر صو بار يعتمد تبلالخ

وصلوا تان أنه قد حثويعتقد البا( 75، 7992 احلكيم،)الختبار" اأجله  تحقيق اهلدف الذي وضع منوذا معنوية عالية ل ا  ومتجانس
أبعاد املقياس وصياغة فقراته" بعد أن أعتمد على التحليل وهو أساس عملية منطقية  وحتديده وتعريفه عهاطالإىل صدق احملتوى عرب 

 (.61، 6060 ايك و هيجن،ندثور ) تعتمد على االجتهاد الشخصي"
 مقياسلل (الثانية)الستطالعية االتجربة  3-3-4

ثر اجمليب بنمط كل بعد من األبعاد وبعد إعداد التعليمات اخلاصة به لتجنب أت ا  ائيو عش ا  ت املقياس توزيعرابعد توزيع فق
 العية تدريب علميا  تطالساد التجربة شطة الرايضية، إذ "تعألنارس لمم ا  طالب (06)بصورهتا األولية، مت تطبيق املقياس على عينة قوامها 

وكان ( 692، 6009 الوي،)املند اديها"لتفت رااتبء االخراجإاء أثن تقابله يف يتات اليجيابسلبيات واإلالقوف على لو للباحث ل
 ء التجربة االستطالعية ما أي :راجإالغرض من 
 ة استجابتهم هلا.رجت ودرامدى وضوح الفق -

 مات املقياس.التأكد من مدى وضوح تعلي  -
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 ت.رااإلجابة عن التساؤالت واالستفسا  -

 ت.اهائية للفقر نال رةإعداد الصو   -

 ان.حثصادف البات قد تشخيص املعوقات و السلبيات اليت -

  مدى مالئمة بدائل اإلجابة للمقياس.  -
     يف اإلجابة عن املقياس. املخترب هقغر يست ن اإلجابة والوقت الذيماحتساب ز  -
لوقت احملدد ا ت املقياس وقد بلغ معدلاة التجربة االستطالعية عدم وجود أي غموض حول فقر وقد أظهرت نتيج  -

 دقيقة.( 79ومبعدل )دقيقة  (79-66)ت املقياس بنيرالإلجابة عن فق
 (تاقرفالتحليل اإلحصائي لل)صدق البناء  3-3-5

خص تلي أو مسة معينة وتفرضين و ر لتكبصدق املفهوم أو الصدق التكويين ويقصد به مدى قياس االختبا ويسمى أيضا  
وميثل البناء مسة ( 651 -656، 7997 الظاهر وآخرون،)لنظرية معينة.  ا  طريقة إجياده يف حتديد األبعاد اليت يتكون منها املفهوم طبق
إذ مت  (،560 ،7969 ملحم،)طة هبا رتبسلوكيات املال مندل عليها تمنا يسإسيكولوجية أو صفة أو خاصية ال ميكن مالحظتها و 

 الكشف عن صدق البناء أبسلوبني:
 فقراتللجياد صدق املفردة عن طريق حساب قوة التمييز إ -

د الذين رااألف فريق بنيتاالختبار املقرح على ال ةته ملعرفة " قدر راء التحليل اإلحصائي لفقراجإمن مواصفات املقياس اجليد 
من  رةد الذين يتمتعون بدرجة منخفضة من السمة نفسها أو القدراألفاانحية وبني من  رةمة أو القدسال منة مرتفعة رجيتمتعون بد
ة وأن قدر  ادينتضاجملموعتني امل إذ مت إجياد خاصية التمييز لكل فقرة ابستخدام أسلوب (،722، 7991، وانضر ) انحية أخرى"

 ت الدالة على صدق املقياس.رااملؤش من الواطئ، د ذوي اإلهناك العايل وذوي اإلهناكرااألف بني التمييز علىرة الفق
 مقياسلس والذي يدعى ابالتساق الداخلي ليالية للمقكالعالقة بني الفقرات والدرجة ال جياد قوةإ- 
من  لتأكدا ومت (561، 6000 عودة،) ئق مؤشرات إحصائية لصدق البناء"رات "إذ تعد هذه الطرامى بصدق الفقسأو ي

 املقاسة فضال   د يف الصفةراييز" أن معامل التمييز يفيد يف معرفة مدى الفروق يف األداء بني األفذلك من خالل حساب معامل التم
عن متتع املقياس ابالتساق  فضال   (،666، 6009اإلمام وآخرون، )عن أتكد الباحثان من صدق االختبار الداخلي واخلارجي" 

 حصائي املستخدمة يف التحقق من صدق بناء املقياس.ت وفيما أي  وصف ألساليب التحليل اإلراالداخلي بني الفق
 تني املتضادتني أو املتطرفتنيعأسلوب اجملمو3-3-5-1

سي ولتحديد حجم العينة نفيف بناء مقياس اإلهناك ال يزةضادين للكشف عن الفقرات املمتمت استخدام أسلوب اجملموعتني امل
 سةراسابقة اخلاصة ببناء املقاييس، منها دالسات رايات البحوث وبع  الدجعة أدبرااملناسبة لتحليل الفقرات، قام الباحثان مب

 (59)اينت فكانت تبمييز تد عينة الرالوحظ أن عدد أف (، 26، 7991(، )الطائي، 65، 7996( )طبيل، 25، 7996 ي،زهري ال)
ت بل راسة حتليل الفقراء دراجل إجأحنني من بط احلد األدىن لعدد املمتتضيوجد قانون مطلق أو قاعدة عامة  ر، إذ انه "الثفأك ا  در ف

 كل عام يوصي ننايل( "ويش769، 7992)النبهان،  من املفحوصان" نسبيا   ا  كبري   عددا  "هناك اتفاق على أن حتليل الفقرات يتطلب 
(Nunn ally, 1978) " 7992 بهان،ت كحد أدىن" ) النراة أمثال عدد الفقر بني مخسة إىل عش  عدد املمتحنني حو اأن ير ،

ء رااألخر أن اإلج لبع إن حجم اجملتمع هو الذي حيدد حجم العينة، يف حني يرى ا وهناك عدد من اآلراء، إذ يرى البع ( 769
ه األولية كما يف امللحق ت، إذ مت تطبيق املقياس بصور (22، 7996حيدد حجم العينة" ) الكواز،  ل هو الذيلياملستخدم يف التح

 د العينة إىل جمموعتنيراطالب ممارس لألنشطة الرايضية يف الكليات، مت "تقسيم أف (599)تمييز البالغ قوامها ال ، على عينة(2)
مها إىل نقس مث )من األعلى إىل األدىن( ازليا  تن تيبا  جات املمتحنني تر ر ب درت منها ولتحقيق ذلك نفتني واخذ جمموعتني متطر تنيمتساوي

يا لدندرجات المن ا( %72) من الدرجات العليا ونسبة( %72) بةنسإذ اختريت (، 521، 7969 جمموعتني متساويتني" )ملحم،
يف  ا  يلاز نت با  يتاهتم تر رجبت دتالرايضية بعد أن ر  طالب ممارس لألنشطة (66)تني وقد تضمنت كل جمموعةفطر تلتمثال اجملموعتني امل
ار داللة الفروق بني متوسطات إجاابت اجملموعني العليا بتسبة الختار)ت( احملتبت املقياس واعتمدت قيمة اخار ى فقعلضوء إجاابهتم 
ويبني  (Ebel, 1976,399)  ,(Spss)ابلـ مج اإلحصائي املعروف انت املقياس وذلك ابستخدام الرب امن فقر  قرةوالدنيا لكل ف
 ذلك. (2)اجلدول 

 الختبار التائي حلساب التمييزا( يبني نتائج 6جدول )
داللة معامل رقم داللة معامل رقم داللة معامل رقم داللة مل معارقم 
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 الفروق التمييز الفقرة الفروق التمييز القرة الفروق التمييز الفقرة الفروق التمييز الفقرة
 معنوي 71592 29 معنوي 5160 72 معنوي 21667 62 معنوي 7166 6
 معنوي 71222 26 معنوي 7172 76 معنوي 51206 66 معنوي 6111 7
 معنوي 61660 27 معنوي 61026 70 معنوي 5169 61 معنوي 6116 5
 معنوي 7190 25 معنوي 612 59 معنوي 71256 62 معنوي 5166 2
 معنوي 6162 22 معنوي 515 56 معنوي 5166 66 معنوي 71275 6
 معنوي 7166 26 معنوي 7126 57 معنوي 21276 60 معنوي 61166 1
 معنوي 7120 21 معنوي 71222 55 معنوي 5196 79 معنوي 7177 2
 معنوي 5126 22 معنوي 612 52 معنوي 2175 76 معنوي 5121 6
 معنوي 2190 26 معنوي 6160 56 معنوي 7152 77 معنوي 71556 0
 معنوي 5166 20 معنوي 6106 51 معنوي 21526 75 معنوي 61066 69
 معنوي 71666 69 معنوي 2176 52 معنوي 6126 72 معنوي 61622 66
    معنوي 6100 56 معنوي 61162 76 معنوي 51226 67
    معنوي 51172 50 معنوي 71662 71 معنوي 71076 65

، 6062( )الراوي، 61126اجلدولية تساوي ) (t)(، قيمت 619( وأمام درجة )9196) ≥ معنوي عند مستوى معنوية
261.) 

اجلدولية أمام  (tجوع إىل قيمة )ر وعند ال (21276 -6116ني)ت املقياس تقرب برا(: أن القيم التائية لفق2يبني اجلدول ) 
 ةأثبتت قدر  ة( فقر 69ويف ضوء ذلك يتضح أن ) (61126ساوي )تجند أهنا ( 9196) ≥وأمام مستوى معنوية ( 619)درجة حرية 
( t( احملتسبة أقل من قيمة )t)قيمة  ( احملتسبة مع قيمتها اجلدولية ومبا أنtة قيمة )نيها من خالل مقار عل اللدتمتييزية، مت االس
 .ضعيفة التمييز ةر قلعدم وجود ف ةر مل يتم حذف أي فق اجلدولية،

 داخليلالتساق ااأسلوب معامل  3-3-5-2
، 6000، ين") ابهيلتكويقدير لصدقه اتياس، أو معامل جتانسه إىل احلصول على قاالتساق الداخلي للم ص"إذ يؤدي فح

لوكي سالبعد ال ةيث نقيس كل فقر حبته رايف فق سا  لوب "يقدم لنا مقياسا متجانسن هذا األأ، إذ اقسومت استخرج معامل االت (56
مت إجياد  (،696، 6009 )كاظم، املقياس" تاقر ف  بني بطالرا  زاإبر  ىعل هتقدر  عن ككل، فضال   املقياس نفسه الذي يقيسه

لألنشطة الرايضية يف الكليات  ا  ( طالب ممارس599ة التمييز البالغة )ياس لنفس عينقة للمليدرجة الكلة ابر قاط درجة كل فتبمعامل ار 
اط بني املفردة واجملموع الكلي لألبعاد، تبمعامل االر  ابسداخلي للمقياس، إذ يتم قياسه من خالل حل"بصدق االتساق ا ويسمى

ذلك، ابستخدام  يقسون( لتحقري ب) وقد مت استخدام معامل االرتباط البسيط( 61، 7996 حات،)فر اس" قيالدرجة الكلية للم
 ذلك. (6)( ويبني اجلدول Spss)الربانمج اإلحصائي 

 (2جدول)
 فسي ابستخدام أسلوب االتساق الداخلينالرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية ملقياس اإلهناك الايبني معامل 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 املستوى
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 املستوى
قم ر 

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 املستوى
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 املستوى

 معنوي 9166 29 معنوي 91656 72 معنوي 91522 62 معنوي 91226 6
 معنوي 91511 26 معنوي 91722 76 معنوي 9102 66 معنوي 9176 7
 معنوي 9116 27 معنوي 91217 70 معنوي 91127 61 معنوي 91756 5
 معنوي 91722 25 معنوي 91265 59 معنوي 9170 62 معنوي 9152 2
 معنوي 91550 22 معنوي 91660 56 معنوي 91770 66 معنوي 91625 6
 معنوي 9122 26 معنوي 91125 57 معنوي 91702 60 معنوي 91600 1
 معنوي 91602 21 معنوي 5166 55 معنوي 91567 79 معنوي 91226 2
 معنوي 91676 22 معنوي 91612 52 معنوي 9166 76 معنوي 9166 6
 معنوي 9172 26 معنوي 91665 56 معنوي 9127 77 معنوي 9122 0
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 معنوي 91701 20 معنوي 91706 51 معنوي 9150 75 معنوي 91726 69
 معنوي 91502 69 معنوي 91602 52 معنوي 91221 72 معنوي 91506 66
    معنوي 91576 56 معنوي 91762 76 معنوي 9167 67
    معنوي 91260 50 معنوي 9160 71 معنوي 91606 65

 (.215، 6062 اوي،ر ال( )91670)( اجلدولية تساويRقيمة) (،706)إمام درجة حرية (9196) ≥معنوية معنوي عند مستوى 
( 9102 -91660) وحت بنيراياس تقت املقياس والدرجة الكلية للمراباط بني فقت: أن قيم معامل االر (2يبني اجلدول )

اجلدولية  (R) جند أن قيمة (9196) ≥وأمام مستوى معنوية (706)حرية باط عند درجةتإىل جداول داللة معامل االر  وعد الرجوعن
احملتسبة  (R)ة قيمة نالل عليها من خالل مقار ستمتييزية، مت اال ةفقرة أثبتت قدر  (69)ويف ضوء ذلك يتبني أن  (91670) تساوي

ضعيفة التمييز  رةلعدم وجود فق قرةحذف أي ف ( اجلدولية، مل يتم(R( احملتسبة أقل من قيمة R)مة مع قيمتها اجلدولية ومبا أن قي
 (.6)فقرة، كما مبني يف امللحق  (69)ته مؤلف من قراه النهائية بعد عملية التحليل اإلحصائي لفتوهبذا يصبح املقياس بصور 

 ثبات املقياس 3-3-6
 رضوان،)جلها" أاليت وضع من  رةاهلظتقان أو االتساق الذي يقيس به االختبار ابات يشري إىل مدى الدقة واإلث"أن ال

 داحلقيقية للفر  ( ويعين "الدقة يف تقدير العالمةGronback,  1960,  126)"االنسجام أو االتساق يف النتائج" ( 06، 7991
 بات املقياس أستخدم الباحثان:ثعلى ولغرض احلصول  (602، 6007 ودة وملكاوي،)ع بار"تمة اليت يقيسها االخسعلى ال

 طريقة االختبار وإعادة تطبيقه 3-3-6-1
ات يف هذه ثب خمتلفتني ابلنسبة لوقت التطبيق، مبعىن أن الرتنيبط بتطبيق االختبار متقومي اخلطأ املر لتتستخدم هذه الطريقة 

ات للمقياس ثبحبساب درجة ال نيتني. قام الباحثانمني ز تر نية لتسجيل درجات االختبار يف املقياس يف فمة الز ينستخدم املعاية ريقالط
بعادهم تكتطبيق أويل من عينة البناء ومت اسطالبا    (699)عادة تطبيقه، إذ مت تطبيق املقياس على عينة مؤلفة من إار و تبة االخقبطري

املدة عادة بني  تراوحنة نفسها "يويل على العموعد التطبيق األ ة اثنية بعد مرور أسبوعني منر من عينة البحث وأعيد تطبيق املقياس م
ابستخدام معامل  ا  ت مت معاجلتها إحصائيراوبعد مجع االستما( 626، 7997 رون،وآخالظاهر )" يوما  ( 79-69)ارين تباالخ
 .اسمما يدل على ثبات املقي ا  ( وهو دال إحصائي9166اوي )تساحملتسبة  (Rت قيمة )ر سون(، فظهاط البسيط )بري تباالر 

 صفيةنطريقة التجزئة ال 3-3-6-2 
الثبات،  مشلت عينة رةاستما (69حيح )تصة النصفية، أبسلوب الفقرات )الفردية والزوجية(، إذ مت ئاستخدمت طريقة التجز 

التسلسالت الفردية  من املقياس، مث قسمت إىل نصفني، النصف األول ميثل الفقرات ذات زةت غري املميلفقرابعد أن حذفت ا
نه قد استخدمت هذه أ وزوجية(، علما   ديةر د درجتان )فر ت ذات التسلسالت الزوجية، حيث أصبح لكل فلفقراثل اميلنصف الثاين وا

اط البسيط بني درجات نصفي املقياس، تبومت استخدام معامل االر ( 21، 7996 سة )الكواز،راات منها دراسالدبع  الطريقة يف 
صف ن مبثابة االتساق الداخلي لتربدرجات كل من نصفي املقياس يع اط بنيتب(، " أن االر 9121ساوي )ت( احملتسبة Rفظهرت قيمة )

بات املقياس بكامله مت ثولكي حنصل على تقدير غري متحيز ل (661،6005 ياس ككل" )أبو حطب،قاملقياس فقط وليس للم
 .مما يدل على ثبات املقياس ا  ( وهو دال إحصائي9162بات الكلي )ثن(، إذ بلغت قيمة معامل الراو ب -استخدام معادلة )سبريمان

 وصف املقياس وتصحيحه  3-3-7
سي األنشطة الرايضية لطالب جامعة املوصل، يهدف إىل توفري أداة قياس صادقة واثبتة لقياس ر مقياس اإلهناك النفسي ملما

وزعة على)مخسة( أبعاد وتتم اإلجابة عن فقرت ، مرة( فق69مستوى ودرجة اإلهناك النفسي، أتلف املقياس بصورته النهائية من )
 عا  تبان ز وتكون األو غالبا ، أحياان ، اندرا ، أبدا (  ،ا  ت اخلماسي )دائمر على مقياس ليك ليا  از نة تتباملقياس من خالل مخسة بدائل مر 

، 2، 5، 7، 6) اإلجيابية قرةللف درجة والعكس صحيح ابلنسبة (6، 7، 5، 2، 6)لبية تعطى هلا األوالن سال قرة، الفقرةملضمون الف
 .( درجة69يا للمقياس فهي )نالدرجة الكلية الد ( درجة، أما769درجة وتكون الدرجة الكلية العليا للمقياس هي )( 6

 فسينهائي ملقياس اإلنهاك النالتطبيق ال 3-4
ية من كليات جامعة املوصل ودون حتديد شطة الرايضنلأل ا  ممارس ا  ( طالب609مت تطبيق املقياس على عينة التطبيق البالغة )
( أمام  √ح طريقة اإلجابة عن املقياس وذلك بوضع عالمة )ر ات املقياس ومت شراسوقت اثبت لإلجابة عن املقياس وزعت عليهم ك

ن اإلجابة تكون أ ا  ت املقياس بكل دقة وأمانة، علمفقراومت التأكيد عليهم لإلجابة عن مجيع  با  وحتت البديل الذي تره مناس ةر قكل ف
 (665)عدت تبواس رةاستما (269)ين، إذ مت احلصول على ترب ات املقياس من املخاسسه، مث مت مجع كر فسة املقياس ناعلى كر 
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اته على رجد وع على املقياس هي جممتربة املخرجا تكون دذهبمل يتم احلصول عليها و  ةاستمار  (12و)ت لعدم تصحيحها رااستما
 .ا  ت املقياس مجيعافقر 

 الوسائل اإلحصائية 3-5 
 ف املعياريرااالحن -املنوال  -املتوسط احلسايب  -

 سون()بري ـ اط البسيط لتبمعامل االر  -سون ()كارل بري ـمعادلة معامل االلتواء ل  -

 (.727 -696، 6000 اختبار)ت( )التكرييت والعبيدي،  -

 (.621، 6006ي )عالوي، رضاملتوسط الف   -

 (.09-66، 7996ان، وآخر ة املئوية )عمر سبالن  -
 عرض النتائج ومناقشتها-4
اء مقياس اإلهناك النفسي ملمارسي األنشطة الرايضية لطالب جامعة املوصل وقد مت ببناحثان من خالل هذه الدراسة لبقام ا

 .ءات خاصة ببناء املقياس وبذلك حتقق اهلدف األول من البحثراذلك من خالل إج
 س اإلهناك النفسيعرض نتائج عينة البحث ملقيا 6-0 

مقياس اإلهناك النفسي الذي مت تطبيقه على عينة التطبيق، مت التأكد من مالئمة املقياس  ةاحثان من صالحيلببعد أن أتكد ا
دايل( ويبني عتالاسون( ومنحىن التوزيع الطبيعي )ن التوزيع طبيعي )معتدل( عن طريق معادلة معامل االلتواء )كارل بري ألعينة البحث و 

 .( ذلك1دول )اجل
 (4جدول )

اس ييف مق لتواء إلجاابت عينة البحثيبني املتوسط الفرضي واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واملنوال ومعامل اال
 النفسي اإلهناك

 املعامل اإلحصائية
 النتيجة معامل االلتواء املنوال االحنراف املعياري املتوسط احلسايب وحدة القياس العينة املقياس

 *طبيعي 9156 666 6617 617157 درجة 269 اإلهناك النفسي
 (.791 -792، 6069( )األطرقجي، 6±يعد االلتواء طبيعيا  واالختبارات مالئمة للعينة إذا وقع معامل االلتواء بني ) *

 ى عينة البحثلدفسي نى مستوى اإلهناك العل فعرض نتائج التعر  6-0
ط سابملتو  هرنتي للمقياس ومقافرضال سطو تعند عينة البحث، قام الباحثان إبجياد املألجل تقومي مستوى اإلهناك النفسي 

الذي يفوق املتوسط الفرضي  احلسايب لديهم وسوف يصنف اإلهناك النفسي إىل إهناك عايل إهناك واطئ على أساس أن متوسط العينة
ما القيم األدىن من أإهناك ضمن حدود املتوسط الفرضي،  ل القيمة غري املعنويةثللمقياس بصور معنوية هو إهناك عايل، فيما مت
 ذلك. (2)املتوسط الفرضي فتمثل إهناك واطئ ويبني اجلدول

 (2جدول )
 يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واملتوسط الفرضي لعينة البحث يف

 مقياس اإلهناك النفسي
 املعامل اإلحصائية

 املقياس
 احملتسبة(t)قيمة  املتوسط الفرضي الحنراف املعياريا املتوسط احلسايب العينة

 *72177 669 6617 617157 269 اإلهناك النفسي
 (.261، 6062( )الراوي، 61126) اجلدولية (tقيمة) (290وأمام درجة حرية)( 9196) ≥* معنوي عند مستوى معنوية

 (57. 617)بلـــغ فســـي قـــدنث عـــن فقـــرات مقيـــاس اإلهنــاك ال(: أن قيمـــة املتوســط احلســـايب إلجـــاابت عينـــة البحــ2يتبــني مـــن اجلـــدول ) 
( 669) البـالغ ()*الفرضـي للمقيـاس  ار معنوية الفروق بني متوسط درجات العينة واملتوسطتبوعند اخ (6617ه )ف معياري قدر راوابحن

 (t)قيمــة  نكـرب مـأوهــي ( 9196) ≥مسـتوى معنويـة  (، عنــد 72177احملتسـبة )(t)لعينـة واحـدة بلغــت قيمـة  وابسـتخدام االختيـار التــائي
                     

 املتوسط الفرضي للمقياس: ()*
 (621، 6006عدد البدائل )عالوي، ÷ عدد الفقرات× = جمموع أوزان البدائل
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شـطة الرايضـية ألنعينـة البحـث وهـذا يـدل علـى أن الطـالب املمارسـني ل مما يدل على أن الفرق معنوي لصاحل (،61126)اجلدولية البالغة 
 ي.اجملال الرايض لألداء والعطاء يف ا  ودافع عامة يتمتعون بدرجة إهناك واطئ قد يكون حافزا   رةيف جامعة املوصل بصو 

البيئة   إىل اإلهناك النفسي جند أنه سلوك ال سوي، انتج عن عملية التعلم اليت تعتمد إىل حد كبري على ظروفانإذا نظر و 
بل قالسلوكيات اخلاطئة من  ك البيئة نتوافر فيها ظروف غري مناسبة كنقص التعزيز وقلة الدعم النفسي، ووجود بع ل، وتدحول الفر 

غوط موزعة على الالعبني ابلتساوي إىل حد ما؛ حيث يتفاعل كالمها مع تلك البيئة مبا فيها من أحداث الزمالء واملدربني، وهذه الض
  ية يف اإلهناك النفسي.لفردق افرو تؤثر يف شخصيتهم، مما قد يذيب ال

جيعل اإلهناك النفسي ال يتوقف على طبيعة الالعبني فقط فهناك ضغوط أخرى تسهم يف حدوث اإلهناك النفسي، مما إن 
طبيعة العمل بصفة عامة تشكل ضغوطا  نفسية على الالعبني ابختالف كلياهتم وقد يقابلون جمموعة من الضغوط اليت تتشابه وتكون 
سببا  يف وصوهلم ملرحلة اإلهناك النفسي، ومنها ضغوط احلياة عامة؛ إذ يعيشون يف جمتمع جتمعه جمموعة من العموميات، ومنها الثقافة 

 من يعيش داخل ذلك اجملتمع. اليت تشمل كل
وكذلك تقع عليهم ضغوط من قبل الكلية، والزمالء، والبيت، وهذه كلها ضغوط تتشابه لدى عينة البحث أما العالقة 

 ابلالعبني فتمثل نوعا  من الضغوط الكثرية اليت تقع على كاهل املدرب وتصيبه ابإلهناك.
حلياة كافة  مرابطة، هلذا فإن أي ضغط يف أي جمال منها يؤثر يف ابقي كما أن أدوار الالعب يف العمل والبيت وجوانب ا

( إىل أن الضغط الذي يقابل الفرد يف أحد أدواره فإنه ينتقل لباقي األدوار، مما يؤثر يف 7997اجملاالت؛ حيث أشار حممود غالب )
 (.709-762 ،7997النهاية على عالقات التفاعل األسري، ويساعد على ظهور املشكالت )غالب 

 عرض املستوايت املعيارية لنتائج عينة البحث يف مقياس اإلهناك النفسي: 6-3
استكماال  ألهداف البحث ونتيجة لعدم وضوح الرؤاي من خالل الدرجات اخلام قام الباحثان بوضع مستوايت معيارية لعينة 

ام وتعطيها معىن له داللة مما جيعلها أكثر موضوعية يف البحث، لغرض تقوميها، "أن تساعد هذه املستوايت يف تفسري الدرجات اخل
 ( وكما أي :697، 6002أثناء استخدامها يف عملية التقومي" )اجلوادي 
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 (2جدول )
 يبني املستوايت املعيارية وعدد الطالب املمارسني لألنشطة الرايضية والنسبة املئوية لعينة البحث يف 

 مقياس اإلهناك النفسي
 النسبة املئوية عدد الطالب املستوى املعياري الدرجة اخلام

 %2,6 79 ضعيف جدا   فأكثر 662
 %61,0 10 ضعيف 626-661
 %59,7 672 مقبول 615-622
 %72,6 666 متوسط 666-617
 %79 67 جيد 656-669
 %6 2 جيد جدا   فأقل 652
 %699 269 66,7ع=  617,57س= 

 ( يتبني ما أييت:00ومن اجلدول )
(، أما املستوى )ضعيف( فقد حصل على %2,6( تكرار وبنسبة مئوية مقدارها )79ستوى )ضعيف جدا ( على )حصل امل

( وحصل %59,7( تكرار وبنسبة مقدارها )672( وحصل املستوى )مقبول( على )%61,0( تكرار وبنسبة مئوية مقدارها )10)
مقدارها مئوية ( تكرار وبنسبة 67املستوى )جيد( على )( وحصل %72,6) مئوية ( تكرار وبنسبة666املستوى )متوسط( على )

( 269( وذلك من جمموع العينة املتكونة من )%6مقدارها )مئوية ( تكرار وبنسبة 2( وحصل املستوى )جيد جدا ( على )79%)
 (.%699طالب ممارس لألنشطة الرايضية يف جامعة املوصل وميثلون النسبة املئوية )

 ات:االستنتاجات والتوصي -5
 االستنتاجات: 5-1

 من خالل ما مت عرضه لنتائج البحث احلايل استنتج الباحثان ما أي :
  .مت التوصل لبناء مقياس اإلهناك النفسي لعينة البحث 

  .الطالب املمارسون لألنشطة الرايضية يف جامعة املوصل بصورة عامة يتمتعون إبهناك نفسي واطئ 

  عينة البحث مبقياس اإلهناك النفسي.مت التوصل إىل مستوايت معيارية ل 
 التوصيات: 6-2

تدريب الطالب املمارسني لألنشطة الرايضية يف كليات جامعة املوصل على مقاومة الضغط ومنع الوصول إىل اإلهناك 
 النفسي من خالل إقامة برامج تدريبية مناسبة لكل كلية.

ية يف جامعة املوصل بكافة املستلزمات من أجل املشاركة يف التأكيد على أمهية رفد الطالب املمارسني لألنشطة الرايض
 املنافسات الداخلية واخلارجية بوصفهم نواة مهمة ومصدر رئيس للبطوالت اليت تقيمها جامعة املوصل.

العمل على تنشيط عملية البحث العلمي يف إبعاد اإلهناك النفسي وانعكاساته على جممل العمل الرايضي ودرجة اإلهناك 
نفسي فيه. واهلدف من ذلك خلق اإلنسان العملي الناجح واحملافظة عليه وحتسني أدائه الفين وتطوير وإجياد السبل العالجية لإلهناك ال

 النفسي.
استخدام املقياس املعد يف قياس درجة اإلهناك النفسي لطالب والعيب جامعة املوصل وتقنينه على اجلامعات العراقية 

 األخرى.
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 املصادر
ه(. لسان العرب، دار صادر ودار بريوت للطباعة والنشر، اجمللد 266منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم )ابن  .6

 (، بريوت.7)

(. االحراق النفسي لدى عينة من معلمي التعليم الثانوي وعالقته ببع  املتغريات، جملة كلية 7997أبو زيد، خضر خميمر ) .7
 (، جامعة دمشق، سوراي.7(، العدد )67الربية، اجمللد )

، دار العلم للطباعة والنشر، 7(. الفروق الفردية وتطبيقاهتا الربوية، ط6060أبو عالم، رجاء حممد وشريف، اندية حممود ) .5
 الكويت.

 ، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت.6(. الوسائل التطبيقية يف الطرق اإلحصائية، ط6069األطرقجي، حممد علي ) .2

 (. التقومي والقياس، دار احلكمة للطباعة والنشر، بغداد.6009مصطفى حممود وآخرون )اإلمام،  .6

 (. املعامالت العلمية بني النظرية والتطبيق، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.6000ابهي، مصطفى حسني ) .1

ملتغريات الشخصية )دراسة (. االحراق النفسي لدى معلمي املرحلة الثانوية وعالقته ببع  ا6002بدران، مىن حممد علي ) .2
 ميدانية(، رسالة ماجستري، كلية الربية، جامعة القاهرة، مصر.

(. تقييم تعليم الطالب التجميعي والتكويين، ترمجة حممد أمني املفيت وآخرون، دار ماكروهيل، 6065بلوم، بنيامني وآخرون ) .6
 القاهرة.

التطبيقات اإلحصائية يف حبوث الربية الرايضية، دار الكتب  (.6000التكرييت، وديع ايسني والعبيدي، حسن حممد عبد ) .0
 للطباعة والنشر، جامعة املوصل.

(. القياس والتقومي يف علم النفس والربية، ترمجة عبد هللا زيد الكيالين وعبد 6060ثورندايك، روبرت وهيجن، إليزابيث ) .69
 الرمحن عدس، مركز الكتاب األردين، عمان.

(. بناء بطارية اختبار املهارات اهلجومية بكرة اليد لطالب كلية الربية الرايضية، 6002 قاسم )اجلوادي، عبد الكرمي .66
 جامعة املوصل، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية الربية الرايضية، جامعة املوصل.

حراق النفسي لدى (. عالقة مفهوم الذات وبع  املتغريات الدميوغرافية ابال7992احلراملة، أمحد عبد الرمحن علي ) .67
 معلمي املرحلة الثانوية يف مدينة الرايض، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، عمان.

(. االختبارات والقياس واإلحصاء يف اجملال الرايضي، وزارة التعليم العايل والبحث 7992احلكيم، علي سلوم جواد ) .65
 ف للطباعة، القادسية.العلمي، جامعة القادسية، دار الطي

(. قياس املسؤولية االجتماعية لدى طلبة اجلامعة يف مرحلة ما بعد احلرب، رسالة 6060الدليمي، حسن محود إبراهيم ) .62
 ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد.

الرايضي، حبث منشور يف  (. بناء مقياس للكفاايت القيادية للمشرف7997ذنون، راشد محدون والعراقي، جنم عبد هللا ) .66
 (، كلية الربية الرايضية، جامعة املوصل.56(، العدد )6جملة الرافدين للعلوم الرايضية، اجمللد )

 (. املدخل إىل اإلحصاء، مديرية مطبعة اجلامعة، جامعة املوصل.6062الراوي، خاشع حممود ) .61

، مركز الكتاب للنشر، مصر، 6البدنية والرايضية، ط (. املدخل إىل القياس يف الربية7991رضوان، حممد نصر الدين ) .62
 القاهرة.

 (، القاهرة اخلريية املنشاة جبمالية مصر.2ه(. اتج العروس، اجلزء )6591الزبيدي، حممد مرتضى ) .66

(. اإلهناك النفسي وعالقته ابلتوافق الزواجي وبع  املتغريات الدميوغرافية لدى عينة من 7996زكي، حسام حممود ) .60
 الفئات اخلاصة مبحافظة املنيا، رسالة ماجستري، جامعة املنيا، كلية الربية، قسم الصحة النفسية، القاهرة.معلمي 

(. بناء مقياس للتصرف اخلططي للمهارات املفتوحة واملغلقة ابلنفس 7996الزهريي، سبهان حممود أمحد شهاب ) .79
  منشورة، كلية الربية الرايضية، جامعة املوصل.وعالقته ابلذكاء وعدد من مظاهر االنتباه، أطروحة دكتوراه غري

(. اإلهناك النفسي لدى آابء وأمهات األطفال التوحديني وعالقته ببع  املتغريات 7992زيدان، عصام حممد ) .76
 (، كلية الربية، جامعة املنوفية.6(، العدد )60الشخصية واألسرية، جملة البحوث النفسية والربوية، السنة )

(. اإلهناك النفسي لدى عينة من العاملني يف جمال اخلدمات 7992إبراهيم والربيعة، فهد بن عبد هللا ) السمادوين، .77
(، جامعة امللك سعود، كلية الربية، 6اإلنسانية مبدينة الرايض وعالقته ببع  املتغريات، جملة مركز البحوث الربوية، العدد )
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 قسم علم النفس، الرايض.

(. مصادر الضغوط لدى عينة من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة وعالقتها ابالحراق النفسي 7996، اندية )الشرنوىب .75
 (، جامعة األزهر، القاهرة.02وبع  املتغريات الدميوجرافية، جملة كلية الربية، العدد )
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (0امللحق )

 املوصل جامعة
 كلية الرتبية الرايضية

 يبني استبيان آراء السادة اخلرباء حول صالحية أبعاد مقياس اإلهناك النفسي
 حضرة الدكتور..............................احملرم

 بعد التحية:
 املوصل".يف النية إجراء البحث املوسوم "بناء مقياس اإلهناك النفسي ملمارسي األنشطة الرايضية لطالب جامعة 

ويقصد ابإلهناك النفسي: "أنه حالة تصيب الرايضي نتيجة الضغوط واحلمل الزائد يف التدريب واملبارايت وعدم القدرة على 
حالة شعورية ذات أتثري  ايضي لنفسه ولآلخرين وأنهالتوافق معها، مما يؤدي لظهور مجلة من املظاهر املتعددة؛ اليت تؤثر يف نظرة الر 

ب االنفعايل والذهين والبدين كرد فعل للضغوط الزائدة واليت تفوق قدرات الطالب نتيجة ألسباب مهنية وشخصية سليب يف اجلان
 واجتماعية واقتصادية يرتب عليها خف  مستوى األداء والالمباالة وعدم الرضا عن العمل".
الرايضية والقياس والتقومي، يرجى تفضلكم  وبصفتكم من ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال العلوم الربوية والنفسية والعلوم

بقراءة األبعاد املرفقة طيا  واليت مت اختيارها وحتديدها من خالل االطالع على أدبيات البحوث والدراسات السابقة واملصادر العلمية 
حيتها ومالءمتها لعنوان وبع  التعريفات املتعددة لإلهناك النفسي وإجراء عملية مسح هلا، فضال  عن إبداء الرأي حول مدى صال

 البحث.
 مع الشكر والتقدير

 التوقيع:
 اللقب العلمي:

 االختصاص:
 الكلية:
 التاريخ:

 الباحثان
 يصلح بعد التعديل ال يصلح يصلح األبعاد ت
    بعد: اإلجهاد االنفعايل -6

ة املطلوبة منه بصورة جيدة وهو استجابة للمشقة االنفعالية املزمنة اليت تؤدي إىل اإلجهاد استنزاف الوضع النفسي للطالب وإحساسه ابإلرهاق مما يعوقه عن أداء أعماله الرايضي
 االنفعايل.
 البديل املقرح:

    بعد: اإلجهاد البدين -7
قدرته، مما يساهم يف ظهور جمموعة من املظاهر النفسية حالة حتدث نتيجة األعباء واملتطلبات الزائدة واملستمرة وامللقاة على عاتق الطالب املمارس لألنشطة الرايضية واليت تفوق 

 سمي.واجلسدية السلبية، اليت ال يستطيع التكيف معها بطريقة مقبولة مما يؤثر يف صحة الطالب سلبيا  ويضعف لياقته البدنية وهبوط األداء اجل
 البديل املقرح:

    بعد: نقص املساندة والدعم -5
وعدم رايضي والبحث عن عمل آخر أو فعالية أخرى جيد فيها ضغطا  أقل ومساندة أكرب وهي وصف حلالة تنتج عن زايدة مطالب العمل وعدم املساندة حياول الطالب ترك عمله ال

 طراابت نفسية.ضالقدرة على الوفاء ابملطالب املوكلة للطالب وكذلك اخنفاض مستوى العمل الرايضي عن قدرات الطالب وسوء توظيف القدرات، مما ينجم عنه ا
 البديل املقرح:

    بعد: سوء العالقة ابلزمالء -2
ضية )الزمالء( والكادر التدرييب وعدم تقييم الطالب لنفسه بشكل سليب يف عالقاته ابلطالب والزمالء ومبن يتعامل معهم، أي الشعور السليب حنو الطالب املمارسني لألنشطة الراي

 عالقات حيث يفقد دفء التفاعل اإلنساين يف عالقته هبم.اإلحساس بقيمتهم واجلمود يف ال
 البديل املقرح:
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6- 
بعد: الضغوط الدراسية وقلة 
 الرضا عن العمل الرايضي

   

ما  من الفعالية ويكون يف الغالب  مترب عدم التكيف يف العمل الرايضي، أن الطالب يتوهم أن الفعالية اليت يزاوهلا شيء مؤذ مهدد وغري مشبع له، فيصبح الطالب يف الغالب متعبا  
 تغيري نوعية الفعالية هي مقصده الالشعوري.

 البديل املقرح:
 مالحظة: يرجى بيان رأيكم حول:

( أمام كل بعد وحتت البديل الذي تراه مناسبا  للبعد )يصلح، ال مدى صالحية األبعاد أعاله وذلك بوضع عالمة ) -
 ل حذف أو تعديل البعد، أو إضافة البديل املقرح.يصلح، يصلح بعد التعديل(، من خال

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (0امللحق )

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية

 استبيان مفتوح للعينة لغرض احلصول على فقرات املقياس
 عزيزي الطالب:

 حتية طيبة:
 مارسي األنشطة الرايضية لطالب جامعة املوصل".يروم الباحثان إجراء البحث املوسوم "بناء مقياس اإلهناك النفسي مل

ويقوم الباحثان بدراسة لإلهناك النفسي لدى الطالب املمارسني لألنشطة الرايضية يف جامعة املوصل. ومن أجل التعرف من 
سئلة التالية مع وجهة نظركم على الظواهر السلوكية الدالة على ذلك، ابعتبارك أحد طالب اجلامعة. أرجو التفضل ابإلجابة على األ

 التقدير.
 . يف تصورك ماذا يعين اإلهناك النفسي؟6
* 
 . ما الذي جيعل الطالب يشعر ابإلهناك النفسي؟7
* 
 . ما أهم الضغوط اليت تقع عليك وتؤثر على عملية التدريب واللعب؟5
* 
 . كيف يؤثر عملك الرايضي على عالقتك مع نفسك واآلخرين؟2
* 
 كية الدالة على اإلهناك النفسي اليت جيب أن ميارسها الطالب اجلامعي اخلاصة ابألنشطة الرايضية؟. ما هي الظواهر السلو 6
* 
. ما هي الظواهر السلوكية الدالة على ضعف اإلهناك النفسي واليت جيب أن ميتنع الطالب اجلامعي املمارس لألنشطة 1

 الرايضية عن ممارستها؟
* 

 شاكرين تعاونكم معنا
 الباحثان
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 وال : بعد اإلجهاد االنفعايلأ
 تصلح بعد التعديل ال تصلح تصلح الفقرات ت

6 
أصبحت أعاين من مشكالت يف أثناء نومي نتيجة ممارسة العمل 

 الرايضي.
   

    أتعرض لضغوط يف العمل الرايضي تفوق قدر  على التحمل. 7
    أشعر ابلتوتر عند اللعب مع الفرق القوية. 5
    اذ القرار املناسب يف الوقت املناسب.أتردد ابخت 2
    ينتابين اخلجل عندما أخطأ يف امللعب. 6
    نظرات زمالئي تفقدين السيطرة على نفسي. 1
    ارتبك عندما يشاهدين اآلخرين. 2
    لدى قلق مستمر على طول فرة املباراة. 6
    يلة.أحاسب نفسي دائما  عندما أخطأ وال أنسى ذلك لفرة طو  0
    ال أستطيع حتمل هفوات اآلخرين مهما كانت صغرية. 69

 اثنيا : بعد اإلجهاد البدين:
    زادت مشكال  البدنية منذ ممارسة العمل الرايضي. 6
    يضايقين زايدة أعبائي التدريبية. 7
    يصعب علي توفري وقت كاف ملمارسة بع  األنشطة الرايضية. 5
    قدر  على ممارسة األنشطة الرايضية.أعاين من عدم  2
    مل أستطع التمييز بني التعب واإلرهاق. 6
    أتدرب لفرات طويلة ألجل الوصول إىل حتقيق أهدايف. 1
    ينتابين شعور عدم القدرة على الركيز يف اللعب. 2
    استسلم إىل التعب بسرعة. 6
    يتوقف تفكريي عند حصول التعب. 0
    استمر ابللعب حىت لو عانيت ابلدوار. 69

 اثلثا : بعد نقص املساندة والدعم
 تصلح بعد التعديل ال تصلح تصلح الفقرات ت
    اإلدارة غري مقدرة جلهدي يف امللعب. 6
    توجد نظرة اجتماعية متدنية ملمارسي الرايضة يف اجملتمع. 7
    عملي تنقصه فرص الشهرة والتقدم. 5
    نحين اإلدارة التقدير االجتماعي الذي ال استحقه.مت 2
    تليب اإلدارة املطالب الالزمة للعملية التعليمية والتدريبية. 6
    توفر يل اإلدارة مكاان  يعيقين من إجناز عملي. 1
    تضايقين بع  التدخالت غري الواعية يف عملي من اإلدارة. 2
    ة للتعبري عن آرائي.تتيح يل اإلدارة الفرص الكافي 6
    أشعر بتدين الوضع االجتماعي للرايضي. 0

 رابعا : بعد سوء العالقة ابلزمالء:
    أرضى عن عملي ألنه يقربين من زمالئي. 6
    أشعر ابلراحة عندما أتغيب عن التدريب. 7
    يهمل زمالئي األمور واملالحظات اليت أقوم بطرحها. 5
    ات إضافية احتياطية يف التدريب.جيهدين عمل ساع 2
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    أجد صعوبة يف التعامل مع زمالئي. 6
    أجتاهل زمالئي عندما أراهم خارج التدريب. 1
    زمالئي ال يستوعبون بطريقة تساعدين على اإلجناز. 2
    أعتقد أن يل أتثريا  إجيابيا  على زمالئي. 6
    أجد سهولة يف فهم مشاعر زمالئي. 0
    يتهرب زمالئي من مقابليت. 69
    مينحين زمالئي ما استحق من تقدير. 66
    دور املدرب ال يفيدين لتحسني عالقيت بزمالئي. 67

 خامسا : بعد الضغوط الدراسية وقلة الرضا عن العمل:
    أعاين من ارتفاع ضغط الدم نتيجة ضغوط عملي. 6
    ان .أتعمد الذهاب للتدريب متأخرا  أحيا 7
    لو وجدت مهنة أخرى مناسبة لركت التدريب واللعب فورا . 5
    مهنيت حتقق يل حياة غري جيدة. 2
    عملي الرايضي هو العمل الوحيد الذي أتيح يل. 6
    يضايقين البقاء يف امللعب حىت ولو مل يكن عندي تدريب. 1
    الرايضية. واجبا  الدراسية تعيق من استمراري يف األنشطة 2
    أغيب عن احملاضرات النشغايل ابللعب. 6
    ال ميكنين التوفيق بني الدراسة وممارسة املوهبة. 0

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (3امللحق )

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية

 استبيان آراء السادة اخلرباء حول صالحية فقرات مقياس اإلهناك النفسي
 ..................................احملرتمحضرة الدكتور

 حتية طيبة:
 يروم الباحثان إجراء البحث املوسوم "بناء مقياس اإلهناك النفسي ملمارسي األنشطة الرايضية لطالب جامعة املوصل".

عدم القدرة على ويقصد ابإلهناك النفسي: "أنه حالة تصيب الرايضي نتيجة الضغوط واحلمل الزائد يف التدريب واملبارايت و 
  التوافق معها، مما يؤدي لظهور مجلة من املظاهر املتعددة؛ اليت تؤثر يف نظرة الرايضي لنفسه ولآلخرين".

التقومي، ونظرا  ملا تتمتعون به من خربة ودراية علمية يف بناء املقاييس ويف جمال العلوم الربوية والنفسية والعلوم الرايضية وجمال القياس و 
ختياركم كأحد اخلرباء للحكم على مدى صالحية الفقرات املرفقة طيا  واليت مت احلصول عليها من خالل توجيه استبيان مفتوح فقد مت ا

لعينة عشوائية خمتارة من جمتمع البحث، فضال  عن االطالع على املصادر العلمية واألطر النظرية والدراسات واملقاييس السابقة اخلاصة 
 راجني تفضلكم بقراءة االستبيان واإلجابة على ما أي : ابملوضوع قيد البحث،
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 أبدا   ندرا   أحيان   غالبا   دائما   الفقرات ت
      أرضى عن عملي ألنه يقربين من زمالئي. 6

7 
أصبحت أعاين من مشكالت يف أثناء نومي نتيجة 

      ممارسة العمل الرايضي.

      لرايضي.زادت مشكال  البدنية منذ ممارسة العمل ا 5
      اإلدارة غري مقدرة جلهدي يف امللعب. 2
      أعاين من ارتفاع ضغط الدم نتيجة ضغوط عملي. 6
      أشعر ابلراحة عندما أتغيب عن التدريب. 1

2 
أتعرض لضغوط يف العمل الرايضي تفوق قدر  على 

 التحمل.
     

      يضايقين زايدة أعبائي التدريبية. 6

0 
جد نظرة اجتماعية متدنية ملمارسي الرايضة يف تو 

 اجملتمع.
     

      أتعمد الذهاب للتدريب متأخرا  أحياان . 69

     يهمل زمالئي األمور واملالحظات اليت أقوم بطرحها. 66
 
 

      أشعر ابلتوتر عند اللعب مع الفرق القوية. 67

ة يصعب علي توفري وقت كاف ملمارسة بع  األنشط 65
 الرايضية.

     

      عملي تنقصه فرص الشهرة والتقدم. 62

66 
لو وجدت مهنة أخرى مناسبة لركت التدريب 

 واللعب فورا .
     

      جيهدين عمل ساعات إضافية احتياطية يف التدريب. 61
      أتردد ابختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب. 62
      ارسة األنشطة الرايضية.أعاين من عدم قدر  على مم 66
      متنحين اإلدارة التقدير االجتماعي الذي ال استحقه. 60
      مهنيت حتقق يل حياة غري جيدة. 79
      أجد صعوبة يف التعامل مع زمالئي. 76
      ينتابين اخلجل عندما أخطأ يف امللعب. 77
      مل استطع التمييز بني التعب واإلرهاق. 75

72 
تليب اإلدارة املطالب الالزمة للعملية التعليمية 

 والتدريبية.
     

      عملي الرايضي هو العمل الوحيد الذي أتيح يل. 76
      أجتاهل زمالئي عندما أراهم خارج التدريب. 71
      نظرات زمالئي تفقدين السيطرة على نفسي. 72

76 
حتقيق أتدرب لفرات طويلة ألجل الوصول إىل 

 أهدايف.
     

      ن إجناز عملي.توفر يل اإلدارة مكاان  يعيقين م 70

59 
يضايقين البقاء يف امللعب حىت ولو مل يكن عندي 

 تدريب.
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      زمالئي ال يستوعبون بطريقة تساعدين على اإلجناز. 56
      ارتبك عندما يشاهدين اآلخرين. 57
      على الركيز يف اللعب.ينتابين شعور عدم القدرة  55

52 
تضايقين بع  التدخالت غري الواعية يف عملي من 

 اإلدارة.
     

56 
واجبا  الدراسية تعيق من استمراري يف األنشطة 

 الرايضية.
     

      أعتقد أن يل أتثريا  إجيابيا  على زمالئي. 51
      لدي قلق مستمر على طول فرة املباراة. 52
      سلم إىل التعب بسرعة.است 56
      تتيح يل اإلدارة الفرص الكافية للتعبري عن آرائي. 50
      أغيب عن احملاضرات النشغايل ابللعب. 29
      أجد سهولة يف فهم مشاعر زمالئي. 26

27 
أحاسب نفسي دائما  عندما أخطأ وال أنسى ذلك 

 لفرة طويلة.
     

      التعب. يتوقف تفكريي عند حصول 25
      أشعر بتدين الوضع االجتماعي للرايضي. 22
      ال ميكنين التوفيق بني الدراسة وممارسة املوهبة. 26
      يتهرب زمالئي من مقابليت. 21

22 
ال استطيع حتمل هفوات اآلخرين مهما كانت 

      صغرية.

      مينحين زمالئي ما أستحق من تقدير. 26
      للعب حىت لو عانيت ابلدوار.استمر اب 20
      دور املدرب ال يفيدين لتحسني عالقيت بزمالئي. 69
( أمام كل فقرة وحتت البديل الذي تراه مناسبا  للفقرة )تصلح، ال تصلح، تصلح بعد التعديل( من خالل وضع عالمة )

 )حذف أو إعادة صياغة أو إضافة عدد من الفقرات(.
 للبعد الذي وضعت ألجله. مدى مالئمة الفقرة

( بدائل )دائما ، غالبا ، أحياان ، اندرا ، أبدا (، وتعطى هلا 6مدى صالحية بدائل اإلجاابت لفقرات املقياس، على وفق )
 ( على التوايل للفقرات السلبية وابلعكس للفقرات اإلجيابية.6، 7، 5، 2، 6األوزان )

 ال تصلح  -تصلح                          برأيكم؟ وإذا مل حتصل املوافقة فما هو السلم البديل
 شاكرين تعاونكم العلمي املبارك

 التوقيع:
 اللقب العلمي:

 االختصاص:
 اجلامعة والكلية:

 التاريخ:
 الباحثان

 
 
 



 بناء مقياس اإلهناك النفسي ملمارسي األنشطة الرايضية لطالب

026 

 بسم هللا  الرمحن الرحيم
 (6امللحق )

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية

 يبني املقياس بصورته األولية
 بعزيزي الطال

 حتية طيبة:
( أمام كل فقرة وحتت البديل الذي تراه مناسبا ، بكل نرجو تفضلك ابإلجابة على فقرات املقياس وذلك بوضع عالمة )

 دقة وأمانة خدمة للبحث العلمي، علما  أن اإلجابة تكون على كراسة املقياس نفسه.
 شاكرين تعاونكم معنا

 املرحلة الدراسية:
 الكلية والقسم:

 ملمارس:النشاط ا
 العمر:

 التاريخ:
 الباحثان

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (2امللحق )

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية

 يبني املقياس بصورته النهائية
 عزيزي الطالب

 حتية طيبة:
بكل  ( أمام كل فقرة وحتت البديل الذي تراه مناسبا ،نرجو تفضلك ابإلجابة على فقرات املقياس وذلك بوضع عالمة )

 دقة وأمانة، علما  أن اإلجابة تكون على كراسة املقياس نفسه.
 شاكرين تعاونكم معنا

 املرحلة الدراسية:
 الكلية والقسم:
 النشاط املمارس:

 العمر:
 التاريخ:

 الباحثان
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 أبدا   ندرا   أحيان   غالبا   دائما   الفقرات ت
      أرضى عن عملي ألنه يقربين من زمالئي. 6

7 
عاين من مشكالت يف أثناء نومي نتيجة ممارسة العمل أصبحت أ

      الرايضي.

      زادت مشكال  البدنية منذ ممارسة العمل الرايضي. 5
      اإلدارة غري مقدرة جلهدي يف امللعب. 2
      أعاين من ارتفاع ضغط الدم نتيجة ضغوط عملي. 6
      أشعر ابلراحة عندما أتغيب عن التدريب. 1
      أتعرض لضغوط يف العمل الرايضي تفوق قدر  على التحمل. 2
      يضايقين زايدة أعبائي التدريبية. 6
      توجد نظرة اجتماعية متدنية ملمارسي الرايضة يف اجملتمع. 0
      أتعمد الذهاب للتدريب متأخرا  أحياان . 69
      ها.يهمل زمالئي األمور واملالحظات اليت أقوم بطرح 66
      أشعر ابلتوتر عند اللعب مع الفرق القوية. 67
      يصعب علي توفري وقت كاف ملمارسة بع  األنشطة الرايضية. 65
      عملي تنقصه فرص الشهرة والتقدم. 62
      لو وجدت مهنة أخرى مناسبة لركت التدريب واللعب فورا . 66
      ية يف التدريب.جيهدين عمل ساعات إضافية احتياط 61
      أتردد ابختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب. 62
      أعاين من عدم قدر  على ممارسة األنشطة الرايضية. 66
      متنحين اإلدارة التقدير االجتماعي الذي ال استحقه. 60
      مهنيت حتقق يل حياة غري جيدة. 79
      زمالئي.أجد صعوبة يف التعامل مع  76
      ينتابين اخلجل عندما أخطأ يف امللعب. 77
      مل أستطع التمييز بني التعب واإلرهاق. 75
      تليب اإلدارة املطالب الالزمة للعملية التعليمية والتدريبية. 72
      عملي الرايضي هو العمل الوحيد الذي أتيح يل. 76
      رج التدريب.أجتاهل زمالئي عندما أراهم خا 71
      نظرات زمالئي تفقدين السيطرة على نفسي. 72
      أتدرب لفرات طويلة ألجل الوصول إىل حتقيق أهدايف. 76
      توفر يل اإلدارة مكاان  يعيقين عن إجناز عملي. 70
      يضايقين البقاء يف امللعب حىت ولو مل يكن عندي تدريب. 59
      بون بطريقة تساعدين على اإلجناز.زمالئي ال يستوع 56
      ارتبك عندما يشاهدين اآلخرين. 57
      ينتابين شعور عدم القدرة على الركيز يف اللعب. 55
      تضايقين بع  التدخالت غري الواعية يف عملي من اإلدارة. 52
      واجبا  الدراسية تعيق من استمراري يف األنشطة الرايضية. 56
      أعتقد أن يل أتثريا  إجيابيا  على زمالئي. 51
      لدي قلق مستمر على طول فرة املباراة. 52
      استسلم إىل التعب بسرعة. 56
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      تتيح يل اإلدارة الفرص الكافية للتعبري عن آرائي. 50
      أغيب عن احملاضرات النشغايل ابللعب. 29
      زمالئي. أجد سهولة يف فهم مشاعر 26
      أحاسب نفسي دائما  عندما أخطأ وال أنسى ذلك لفرة طويلة. 27
      يتوقف تفكريي عند حصول التعب. 25
      أشعر بتدين الوضع االجتماعي للرايضي. 22
      ال ميكنين التوفيق بني الدراسة وممارسة املوهبة. 26
      يتهرب زمالئي من مقابليت. 21
      استطيع حتمل هفوات اآلخرين مهما كانت صغرية. ال 22
      مينحين زمالئي ما أستحق من تقدير. 26
      استمر ابللعب حىت لو عانيت ابلدوار. 20
      دور املدرب ال يفيدين لتحسني عالقيت بزمالئي. 69
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