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 امللخص

 :إىل البحث هدف
 . املوصل مدينة أندية يف املتقدمني لالعبني الرايضي اإلحباط مقياس بناء  -
 . املوصل مدينة أندية يف املتقدمني الالعبني لدى الرايضي اإلحباط مستوى إىل التعرف  -
 . الرايضي اإلحباط مقياس يف البحث لعينة معيارية مستوايت وضع  -

 يف املتقدمني نيالالعب ىلع ثالبح عجمتم ملشتا ،ثالبح ةوطبيع همتئملال حياملس وبلسألاب فيالوص هجاملن تخداماس مت 
( 616الشباب والرايضة يف حمافظة نينوى، والبالغ عددهم ) واملعتمدين من قبل مديرية(، 1121 -1122للعام ) املوصل مدينة أندية

شيت، واملستقبل املشرق، وعمال نينوى، والصقور  وإايدأندية من األندية )املوصل، والفتوة، ونينوى،  (9العبا والعبة موزعني على )
 جمتمع من عمديه بطريقة اختيارهم مت العبا (464) غتلب فقد األساسيةالربيعني للشطرنج(، أما عينة البحث  وأماجلوي، والفتاة، 

 بةوبنس قتطبي ةكعين االعب (244(، و)%69) بةوبنس اءبن ةكعين االعب( 611) مهمن نيعينت إىل البحث عينة تقسيم ومت ،البحث
 امق يذال لاملوص مدينة أندية يف املتقدمني لالعبني الرايضي اإلحباط مقياس الباحث واستخدم ،األساسية ثالبح ةعين نم (62%)
 ،ةولياأل ابصورهت الجم لك تار فق ةغوصيا ،اسمقيلل ىلو ألا االستطالعية التجربةاء: )البن اءاتر إج وتضمنت، ةساالدر  ذهه يف ئهببنا
 دقوالص
، املتطرفتني اجملموعتني أبسلويب (تار لفقل يئاإلحصا ليللتح)ا اءالبن دقوص ،اسمقيلل ةالثاني تطالعيةاالس ةلتجربوا ،اسمقيلل اهريالظ

 (،بريسونـ)ل البسيط االرتباط معامل :ىلع ةيئاإلحصا لئالوسا تصرتقوا، )االختبار إعادة بطريقة والثبات ،يلالداخ واالتساق
 .ويةئامل والنسبة، مقياسلل الفرضي واملتوسط، واحدة ولعينة تنيلمستق لعينتني( ت(واختبار

 :اآلتية االستنتاجات إىل الباحث توصل دقو 

 . املوصلة مدين أندية يف دمنيقاملت نيالالعب ملدى يالرايض اطاإلحب ةدرج لقياس ئهبنا مت يذال الرايضي اإلحباط مقياس يةلفاع  -
 . طبيعي رايضي إحباط مبستوى يتمتعون عامة بصورة املوصل مدينة أندية يف املتقدمني الالعبني إن  -
 . الرايضي اإلحباط مقياس يف البحث لعينة معيارية مستوايت وضع مت - 
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Constructing a Sport Frustration Scale for the Advanced Players of Mosul 
City Clubs 

Lecturer. Firas Mahmoud Ali Al-Khokhi 
Abstract 

The Objectives of the study : 
- Constructing a sport frustration scale for the advanced players of Mosul city clubs. 
- Knowing the level of sport frustration for the advanced players of Mosul city clubs 

- Setting standard levels for the measurement of sport frustration of the subject sample. 

The descriptive approach with a survey style has been adopted for its convenience to the nature 

of the research. The research community include the advanced players of Mosul city clubs 

(2011 - 2012) recognized by the directorate of youth and sports / Nineveh government 

Representing (623) male and female players distributed on (9) sports clubs (Al-Mosul, 41- 

Fitwah, Nineveh, Ayad Sheat, Al-Mustakbal Al-Moshriq, Ommal Nineveh, Al-Suqour aero club, 

Al-Fatat and Um Al-Rabia’ infos chess) . While the basic sample of the research has included 

(464) players randomly chosen from the research community. The sample has been divided into 

two samples one of them was : (320) players as a construction sample representing the other 

one was (69%) and (144) players as an application sample representing the basic research 

sample. 

The researcher has used sports frustration scale constructed by the researcher throughout this 

study, for the advanced players of Mosul city clubs. The construction procedures include: (the 

first pilot study of the scale, forming the items of each field in their initial form, the apparent 

validity of the scale, the second pilot study of the scale, the vace validity (the statistical analysis 

of the items) by both extreme different groups, the internal consistency and the reliability via 

re-testing). The statistical means have restricted on : The simple correlation coefficient of 

Person, t-Test for two independent samples and for a single sample, the assumption mean of the 

scale and percentage. 

The researcher has concluded the following: 

- The effectiveness of the sport frustration scale constructed to measure sport frustration 

degree for the advanced players of Mosul city clubs. 

-  The advanced players of Mosul city clubs in general enjoy natural sport frustration level 

- Standard levels for measuring the sport frustration of the subject sample were set. 
Keywords: Constructing - Frustration Scale - Mosul City Qubs 

 التعريف ابلبحث -9
 املقدمة وأمهية البحث 9 -9

الصراعات والتحدايت  لقد أدت ضغوطات احلياة املتزايدة وتطورات العصر املتالحقة يف اجملاالت كافة إل ظهور الكثري من 
 االجتماعية والثقافية واالقتصادية اليت أسهمت إىل حد كبري يف انتشار جمموعة من االضطراابت النفسية.

حباطات املتعددة، فخيبات األمل اليت ي احلال يشعرون ابالر توافقا يف أعماهلم ومع أسرهم وحىت ميسو  وأكثرهمالبشر  اسعد إن 
فاإلحباط "هو  نتعرض هلا والصراعات الداخلية واخلارجية وعوامل الضغوط اليومية املستمرة ومتطلباتنا حنو األفضل تعرضنا إىل اإلحباط،

اي أم مكتسبا من البيئة ر هذا الدافع فط اكان الفرد يلح يف طلب اإلشباع وزايدة الرغبة يف الطموح، سواء ي دافع نفسي أو نشاط لدىإ
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 إيوعندما ال يستطيع  إشباعهن تليب هذا الدافع وحياول منا جيب أ ألياملوازنة الداخلية  اليت نعيش هبا شعوراي كان أم ال شعوراي، فان
 (.286، 1119دلو،  أبوانه ينتج عنه إحباطا" )مباشرا ف إشباعاالدافع  إشباعمنا 

 البسيطة أو الشديدة، اإلحباطية د البد أن يتعرض لعدد من العواملفاإلحباط يوجد يف حياتنا العامة بدرجات قليلة، فكل فر  
الذي يوجد فيه  يف داخلها، فاجملتمع إحباطيعامل  الفرد بدرجة تعفيه من التعرض ألي توجد بيئة تتفق ورغبات إنذلك أنه قل 

  حدود وقيود.ه مبا يفرضه عليه من اإلنسان يتطلب إحباطا لدوافع
 (281، 2981)فهمي،                                                                              

جة عليا من ر ألفراد يتحملون دوختتلف االستجابة للمواقف اإلحباطية ابختالف األفراد بسبب الفروق الفردية بينهما، فبعض ا 
بسيط  إحباطبدرجات خمتلفة فهناك درجات اإلحباط، "فاإلحباط عندما يوجد إمنا يوجد  اديناإلحباط بينما ال يتحمل البعض اآلخر 

ن حياة حتقيق هدف معني يف احلياة بعد العمل لتحقيقه مدة طويلة م إعاقةصعب يتمثل يف  إحباطحاجة وقتية وهناك  إعاقةيتمثل يف 
 (.269، 1118الفرد" )احلوري، 

يق الرايضي أو ابلزمالء ويسرتجع ذكرى املرات اليت فشل فيها يف ر فقد يعيش الرايضي عالقات مجاعية مرتبكة ابملدرب أو الف 
ها أو توقع للقاء خصم السابق أو الركود يف اإلجناز وكذلك األحداث السلبية داخل البيت وموقف العائلة واجملتمع إزاء الرايضة اليت ميارس

الرايضي بتذكر ضعف اجنازه يف هذا امللعب أو تلك املدينة أو ساعة  إن إذقوي ومعروف، أو التغيري املفاجئ ملكان وأوقات اللعب، 
تلك وإجياد احللول ل حاجاته إشباعدوافعه أو  إرضاءالفشل، فالرايضي الذي يعرتيه شعور سليب لسبب ما نتيجة اإلخفاق أو الفشل يف 

املشاكل اليت يواجهها الرايضي تؤدي إىل حدوث حالة من الضيق الغضب والتوترات والتأزم النفسي يطلق عليها ابإلحباط الذي ينتج 
يؤثر يف نشاطه املطلوب يف  عنها شعور مؤمل يؤثر يف جانب الشخصية كلها وصفات التوجيه كالثبات والطموح لبلوغ اهلدف والذي

 GOHDSTEIN) ط "بوصفه األثر النفسي املؤمل املرتتب عن عدم الوصول للهدف أو تكرار الفشل."سلبا، فاإلحبا احلياة

1994, 769)  
حباطات اليت يواجهها الالعبون وحماولة علمية تعني العاملني يف جمال يلة يف الكشف عن االمعرفة مستوى اإلحباط يعد وس إن 

طتها ميكن احلد من هذه اإلحباطات أو تقليل مدى األثر الذي تسببه للفريق عامة التدريب على تفسريه بغية إجياد السبل اليت بواس
وللفرد الرايضي بشكل خاصة، كما أن هذا البحث يتناول فئة مهمة من فئات األندية الرايضية وهم الالعبني املتقدمني يف أندية مدينة 

 لالعبني املتقدمني يف أندية مدينة املوصل.ببناء مقياس اإلحباط الرايضي الوصل، ومن هنا تكمن أمهية البحث 
 مشكلة البحث 3 -9

للبطولة الرايضية العالية،  يف الوقت الذي تعد عملية أعداد الالعب من اجلوانب البدنية واملهارية واخلططية األساس للوصول 
 ي التخصصي.غفال اجلانب النفسي يعد قصورا يف عملية اإلعداد املتكامل ملتطلبات النشاط الرايضفان إ

فقد يواجه الكثري من الالعبني الفشل يف إرضاء بعض الدوافع واحلاجات والرغبات بسبب ظروف وعوائق اجتماعية واقتصادية  
زمات نفسية من شأهنا تعطيل طاقات الرايضي عن القيام بدوره الفاعل، ومن مث حدوث أوأسرية واليت قد تؤثر على توازنه النفسي و 

لإلحباط اليت من نتائجها ازدايد احلالة النفسية سوءا وتكون للضغوط النفسية دورا كبريا ومالزما هلا، وبروز القلق  جتعل الشخصية عرضه
يفقد السيطرة على أعصابه وعلى سلوكه العام، فتغلق عليه روية  نبشكل واضح، وازدايد حاالت الغضب لديه وهذا يدفع أحياان ال

 ول مهما كانت املشكلة بسيطة ومعقدة.مفاتيح احلل احللول الصحيحة وتضيع
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على  ونظرا لوضوح هذه املشكلة وظهورها بني الالعبني وأتثريها الواضح عليهم فالبد من الوصول إىل أساس املشكلة والوقوف 
الستفادة جلعل ميكن ا إذحدودها لدراستها وحبثها من خالل توفري مقياس يقيس ذلك لتوجيه انتباه الدارسني واملهتمني هبذه املشكلة، 

 الرايضي وبقدر املستطاع أن يشعر ابلشعور الطبيعي ومن مث ال يؤثر على مستوى اجنازه.
ومن خالل اإلطالع على الدراسات والبحوث ونتيجة لذلك وحبسب حد علم الباحث فإنه ال يود مقياس يقيس درجة  

ئيسة تكمن يف بناء مقياس اإلحباط الرايضي يقيس درجة اإلحباط اإلحباط يف املواقف الرايضية املتعددة، وعليه فان مشكلة البحث الر 
 لدى الالعبني املتقدمني يف أندية مدينة الوصل.
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 حتديد املصطلحات   5 -9
 اإلحباط: 9 -5 -9
توقع مثل العائق يف  أودافع لديه  إشباعمينعه من  اليت مير هبا الفرد حني يدرك وجود عائق ةهللا( أبنه: احلالة االنفعالي عرفه )عبد -

 (.221 -2991يرافق ذلك من هتديد وتوتر نفسي )عبد هللا  املستقبل، مع ما
 ( 119،1111 وقطامي، "إعاقة أو أتجيل إشباع دافع معني أو حاجة معينة لدى الفرد")عدس، :وقطامي(ابنه عرفه)عدس-
لوسي، إالحاجاته ) إشباعمعوقات حالته بني الفرد وبني  أويعين قيام موانع  أوته احاج إشباع : فشل الفرد يفأبنهلوسي(  إالعرفه ) -

1116 ،18.) 
 اإلحباط الرايضي: 3 -5 -9
 :أبنهنظرا لعدم وجود تعريف لإلحباط الرايضي، فقد عرفه الباحث نظراي  -

حل مشكالته وذلك  أوحاجاته  إشباع أودوافعه  اءإرضاليت يشعر هبا الالعب نتيجة الفشل يف  ةمن التوقعات السلبي ةحال 
(، ةخالقيأل، واة، والظروف املادية)ظروف الزمان، واملكان، والقيم االجتماعي ةواخلارجي ةلقيود والظروف الداخليبسبب العديد من ا

 .ةفتنشا عن ذلك حاله من الضيق والغضب والتوترات النفسي
 :أبنهجرائيا إضي ويعرف الباحث اإلحباط الراي -

عراقيل )شخصية،  أولوجود عائق  رغبه عنده أودافع  إشباعيف  اإلخفاق أوحاله اخليبة اليت يشعر هبا الالعب نتيجة للفشل  
الرايضي ويقاس  يف مقياس اإلحباط إجابتهدوافعه ورغباته كما تظهره  وإشباعهدافه أاجتماعيه( حتول بينه وبني حتقيق و طبيعيه، و 

 جابته عن مقياس اإلحباط الرايضي.إليها املستجيب عند يت حيصل عال ةابلدرج
 طار النظري والدراسات املشاهبة إلا - 3
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 طار النظري إلا 9- 3
 اإلحباط  9 -9 - 3

فتنشأ  ةخارجي أومنبهات داخليه  ةتستثار هذه الدوافع بواسط إذشباعها يسعى جاهدا إل ةنسان دوافع وحاجات خمتلفأن لإل 
صال بذلك الدافع فينتج عن نشاطه احد أبنشاط واضح حنو غاايت ترتبط  اإلنساننفسيه فيقوم  أوفسيولوجية نتيجة لذلك توترات 

نتيجة  اإلخفاق أو ،النفسي وأتلك الغاايت وبذلك يشبع الدافع وحيافظ على توازنه الفسيولوجي  إىلالنجاح يف الوصول  إما األمرين،
حل مشكالته فتنشا عن  أوحاجاته  إشباع أودوافعه  إرضاءاملرء يف يفشل  أخرىبعبارة و  ،توجود عائق حيول دون حتقيق تلك الغااي
الذي ينتج عنه شعور مؤمل يؤثر يف نشاطه املطلوب يف  حباطالتأزم النفسي يطلق عليها ابإل أوذلك حاله من الضيق والغضب والتوترات 

 سلبا.  ةاحليا
 ( 211، 2988)السامرائي،                                                                           

ذلك بسبب يف حياته اليومية و  اإلنسانمير هبا  أنبعض الدوافع واحلاجات هي حاالت جيب  إرضاءالتعرض للفشل يف  أن 
التعرض  إنلذلك نقول  ،ملادية(والظروف ا ة،والقيم االجتماعي ،واملكان ،)ظروف الزمان ةواخلارجي ةلقيود والظروف الداخليالعديد من ا

يتعرض الطفل لبعض  ،إذتسمى إحباطا  ةهذه احلال أن ،اإلنسان دطبيعي عن أمراحلاجات والرغبات  إشباعلبعض حاالت الفشل يف 
يضا )بسبب ظروف وعوائق اجتماعي، أكما يتعرض هلا املراهق والراشد   حياته ةومنذ بداي ةحباط خالل حياته اليوميحاالت اإل

عرضه  ةاليت غالبا ما جتعل الشخصي ةالشديد حباطاتاالعن  ختتلف ةوخفيف ةات هينحباطاهذه كلها  أن (،وأخالقيةتصادية اق
 ةخصيوابختالف ش ،ضطراب النفسي، لذلك خيتلف أتثري اإلحباط الذي مير به الفرد ابختالف نوعيه الرغبات واحلاجات وشدهتاالل

سلوك  إىل أدى إذاولكنه ليس كذلك  ،والفشل ةشعور بسيط ابخليب إىل أدى إذاحباطا هينا فيعد إ ،يضاأالفرد وتكوينه النفسي 
 (. 222، 2991 ،اضطراب نفسي )عبد هللا أوواحنراف سلوكي  ،عدواين

 تصنيف اإلحباط  3 -9 -3
 ويل واإلحباط الثانوي ألا اإلحباط 9 -3 -9 -3
 (الذي يشبعه يالش)غرضه  أوحاجه ما، ولكن موضوعه  أوعندما يلح عليه دافع ما هو احلالة اليت مير هبا الفرد  ويل:ألا اإلحباط -

  .جيد ماء نسان العطشان يف الصحراء والكاإل  ،أساساغري موجود 
ولكن هناك عائق مينعه  ،ويكون غرضه وموضوعه موجود ،اليت مير هبا الفرد عندما يلح عليه دافع ما ةفهو احلال اإلحباط الثانوي: -

 الطعام على النار ومل بنضج بعد.  إنووجد  ،املنزل إىلومثاله الشخص اجلائع بعد عودته من العمل  ،لوغهمن ب
 السليب واإلحباط االجيايب  حباطاإل 9  - 3 -9 -3

أو  هذا التهديد إن ،دافع لديه يرافق ذلك نوع من التهديد والتوتر إشباعدراك الفرد لعائق مينعه من أينطوي يف  اإلحباط أن 
 كان خفيفا فانه إحباط سليب.  إذا إما ،كان التهديد شديدا مسي ابإلحباط اجيابيا  فإذا ،التوتر قد يكون شديدا وقد يكون بسيطا

 ،ايهنا يعد إحباطا سلب حباطيكون خفيفا فاإل ،احللوى يف مكان مغلق بقالذي يشعر به الطفل حني يكون ط التهديد أن 
يضا إحباط سليب التهديد أفهذا  ،مؤقتا ةن تناول كتاب قريب منه وجود غبار عليه وحيتاجه للمطالعيضا الطالب الذي عزف عأومثله 

 الناتج خفيف وبسيط.
فهذا هتديد  ،به للرتبص ةان هناك من يدبر له مكيدفخرج من املنزل  اذا ف انهر شخص حني يعالتهديد الذي يشعر به ال إما 

 ،2991خرج )عبد هللا،  إنوينذره أبنه سيعاقب بشده  ةوالده للخروج للنزه هل الذي مينعيضا الطفأومثله  ،اجيايب قوي واإلحباط
226 ،224.) 
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 اإلحباط اخلارجي واإلحباط الداخلي  2 -3 -9 -3
وهذه العوامل كثرية  ،أي اإلحباط الذي يكون مصادره خارجه عن كيان الفرد من حيث بنيته اجلسمية والنفسية اإلحباط اخلارجي: -
يف التعمق والتوضيح يف هذا النوع  ةوزايد ،فيها وتشعب تلك العوامل ةاحلياة وظروفها والعوامل الشاخص لكثرة مواقف ةومتشبع ةمتعددو 

 تصنيفها يف اجتاهات هي: إىلمن العوامل يؤدي 
 إىلحاجته  أوال ذلك شعور الفرد ومث ةاخلارجي ةلبيئت اايفقر يف حمتو  أوالذي يبدو منه مصدر اإلحباط مرتبطا بنقص : األولاالجتاه 
جانبه  إىلالذين يقفون  األوفياء األصدقاء أو اإلخوة أوب كاأل  ةالنفسي أويساعده يف حتقيق بعض متطلبات حياته املادية  أومن يعينه 

وى اقتصادي معني يكون الفرد يف مست إن إىل ةكذلك قد يكون احلرمان بسبب احلاجو  ةيف حاله عبور ازمة اجتماعي أويف حاله مرضه 
 للقيام مبا يراه واجبا عليه. 

ظهر  أووهذا الفقد يسبب اإلحباط كلما حصل  ،كان الفرد ميلكه ويتمتع فيه  يءبفقد ش مرتبط الذي يبدو فيه اإلحباطاالجتاه الثاين: 
اقتصاداي  أبيةمساعده  إىلحيتاج  بيه وهو مازال طالبافقد الولد أل أوالزفاف،  ةلزوجها يف حفل ةالشاب ةكفقد الزوج  ة،بصوره مفاجئ

 لخصاته يف ليا ي االمتحاانت. مل ةفقد طالب الكلي أو ،وعائليا
اليت مل يكن خيطر له ببال ومل  ةالواضح أوهدافه املباشرة أالذي يبدو فيه اإلحباط مرتبطا مبانع خارجي يقف بني الفرد و  االجتاه الثالث:

عجلتني من عجالت  أطار فكتل  أو ،الطالب كما جيب استعداد ء ليلة االمتحان ولو يكونيكن متوقعا حصوله كانقطاع تيار الكهراب
 .يلقي حبثا فيه إنالسيارة مرة واحده على طريق حضور راكبها ملؤمتر علمي 

ذلك وقوع احلب بني مثل  ،التعاليم الدينية أوالذي يبدو فيه اإلحباط مرتبطا مبوقف اجتماعي يقوم على القيم والتقاليد  االجتاه الرابع:
 .يتصرفا كأخوين ال كزوجني أنوعليه البد  اآلخراحدمها رضع ثدي أم  إنشخصني وفجأة يظهر هلما 

للفرد منذ  ةمرافق ،بكيان الفرد وذاته وشخصيته وهذه املصادر تكون ةأي اإلحباط الذي تكون مصادره مرتبط اإلحباط الداخلي: -
قد  دالفر  إنوعلى الرغم من  ة،جسمه املهم أعضاءمن  أكثر أوفقدان واحد  أوالعقلي  الضعف أوبداية حياته كالعمى والطرش 

الفرد  ةالن شخصي ،يكون وحيصل إنمينع من  ال انه الأ ةبصورة فجائي حيصل ال ألنهيكون اإلحباط متوقعا  يتكيف لذلك وعندئذ ال
ثنائها حيث يولد الفرد سليم إحتصل من خالل احلياة ويف  ،هلا ةالنفسيوالردود  ةتستمر معها تبدل املواقف احلياتييف ديناميكية مستمرة 

 إن ،كلتا يديه  أوساقيه  إحدىده هذه السالمة وهذا التكامل كالعمى وفقدان السمع وكبرت قفرض ملا يولكنه يتع ةمتكامل اخللقاحلواس 
، 1116وفق املواقف اليت ترتبط معها )االلوسي، ات للفرد وتشتد وتضعف على حباطإت وغريها يصبح ابلتأكيد مصادر اهذه العاه

66 ،61 ) 
 العوامل اليت تسبب يف حدوث اإلحباط  2 -9 -3
ن املعلم الصارم قد يكو  أو فاألب ة،كلها اليت تعرتض سبيل الفرد وغاايته يف احليا  ة(: وتشمل العوائق اخلارجيةالعوامل البيئية )اخلارجي *

 .حباطيكونوا مصدرا لإل أنميكن  األشخاصصغريمها، وهناك كثري من  باطحكالمها مصدرا إل  أومها سبب احد
 ةفضال عن العوامل الثقافي يدانه مصدر الرزق واملعوقات االخر احملبط بسبب فق دللفر  ةوابرز هذه العوائق أتيت حلالته االقتصادي 
تتمثل يف تقاليد اجملتمع  ةئق اجتماعياوقد تكون عو  ،التعصب بشكل عام أوالعنصرية  أوحنو التميز  اجتاههاقف عائقا بسبب تاليت 
جة موانع توجد يف ئق نتياوقد تكون تلك العو  ،حتقيق احلاجات الفردية أمامعائقا  األحيانعرافه وقيمه ومثله واليت تقف يف كثري من أو 
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طر يف موعد رحله جامعية، وكذلك هنالك ظروف لالمتحان وكهطول امل اإلعداد إثناءاحمليطة ابلفرد كانقطاع الكهرابء يف  ةالبيئة الطبيعي
 عدم تكيفه مما يوقعه يف حالة اإلحباط.  أوالعمل ومدى أتثريها يف مقدرة تكيف الفرد 

يصعب  ةويف هذه احلال ةمن حاجاته املتضارب أكثر أوخيتار حاجه  أن اإلنسان(: وهي العوامل اليت تدفع ة)الداخلي ة* العوامل الذاتي
فيحدث الصراع وهو  األولمهيته عن اهلدف أتقل ألفي بتحقيق هدف على حساب هدف آخر يكت أنميكن  ، فهو العليه االختيار

 اجلسمية. أويف حد ذاته من العوائق النفسية 
 .اإلفراد* قد يكون اإلحباط حاله فردية تصيب شخصا معينا وقد يكون عاما ويشمل جمموعه من 

خر أبنه ضعيف القوة آشخص له فهو يظهر قواي وشديدا عند شخص مقابل ظهوره  ورويت ة،حباطي* تباين مدى أتثر الفرد ابملواقف اإل
 ثري له بينما يظهر عند شخص بشكل حالة من الرضا والتكيف. أت وال
 برزها: أجمموعه من العوامل  إىلدراك الشخص ملواقف اإلحباط تستند أ أن* 

 دى أتثريها وقوهتا وطول مدهتا ومدى حتققها للناحية االشباعية.هذه الدوافع من حيث م ةدوافع الفرد وطبيع -أ 
ه من العوامل املهمة يف دحر سفهما يف هذا اجملال فثقة الفرد بنذ تؤدي الفروق الفردية دورا مإالفرد بذاته  ةمدى ثق -ب 
 .اإلحباط اليت قد يتعرض هلايتمكن الفرد هنا من السيطرة على حاالت  ابلنفس حيث ال ةمقابل عدم الثق وإبعادهاإلحباط 

 أونظمة اليت قد تدفع أليتبع ذلك من الضوابط وا شروط البيئة ومدى ثقة الفرد هبذه الشروط الرتبوية االجتماعي واالقتصادية وما - ج
موعه القيم اليت و ضعفه يف جمأيتوقف يف مدى قوته  الفرد يف حالة اإلحباط إدراك أنكيد على أتدفع حلاالت اإلحباط وهنا جيب الت ال

يشعر بشدة اإلحباط  حاجة معينة لدى الفرد ولكن الفرد هنا قد ال إشباعمام أ على( ممثل هذه القيم قد تقف عائقا  ألان اتتمثل يف )األ
 -211( )الرفاعي، ب. ت، 216، 211، 2988ئي، اقداته )السامر تعيتوافق مع مبادئه وقيمه وم ةهذه احلاج إشباعبسبب أن عدم 

211 )(http://www.hia6.com/forum/hia) 
  األفراداإلحباط وانعكاساته على  أاثر 4 -9 -3

 ( األغلبلإلحباط أاثرا متنوعة بعضها اجيابيا )وهي حالة اندرة( وبعضها سلبيا وضارا )وهذا  أن 
وسلوك حل  لإلبداعز ومثري بعض حاالت التهديد واإلحباط والفشل تعد مبثابة حاف أن والنجاح: اإلبداعالفشل قد يبعث على  -9

ئق حيول دون حتقيق الشخص االن يف كليهما ع ،أحياانبقان امتطو كالت متشاهبان بل شموقفي التهديد وحل امل أناملشكالت والواقع 
مل يكن هناك مواقف مشكلة فلن يكون هناك حلوال وبدون وجود حلول  فإذا ،عليه بوهذا العائق يدفعه لكي يتغل ،ألهدافه
قد بل ستبقى احلضارة يف حالة مجود، فاحلالة االنفعالية )التوتر والقلق( املصاحب لإلحباط  ،ت سوف مل حيصل تقدم وازدهارللمشكال

هم وضيق ليدل على  أويكون مرغواب ألنه مبثابة دافع وحمرض للسلوك اإلجيايب املبدع. من هنا فان بعض العلماء يطلق كلمة قلق 
اثرا عكسية ومينع الشخص أدث حينه فإزاد عن حده املتوسط  أذاالقلق واإلحباط  أننعرف  إننا إاللدافع والقلق يعمل عمل ا ،اإلحباط

يرافقه من قلق يعد مبثابة مثري وحمرض يدفع  احلاالت الدنيا من اإلحباط وما أنوابختصار نقول  ،والنجاح اإلبداعمن النشاط وابلتا ي 
معيق حيول من دون العمل  ةمن قلق زائد فانه مبثاب وما يرافقهتكرر الفشل واإلحباط  إذا أما ،عواإلبدا الشخص ملزيد من العمل واالجناز 

 ،من اجلهد للنجاح ويدفعه ذلك للتفوقيبذل مزيدا مرتني  أوخيلق حالة من اليأس والقنوط ومثاله الطالب الذي رسب مرة  ألنهواالجناز 
 حالة أيس. إىلنتهي فانه سي ةتكررت حاالت رسوبه مرات عديد إذا أما
 العدوان:  إىلاإلحباط يؤدي  -3

جريت جتارب أوقد  ،أثره على السلوك العدواين ةوخاص لإلحباط ةاثر املصاحبآلن على او لقد ركز العديد من العلماء السلوكي 
حالة من  إىلباط يؤدي دوما النتيجة القائلة ابن اإلح إىلوقد توصل هذان العاملان  ،عديدة يف هذا اخلصوص من قبل )دوالر وميللر(
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 ن العدوان الناتج عن التهديد املرافق لإلحباطأ ،دوما حالة إحباط وفشل قهتسيشكاله أوان السلوك العدواين بكل  ،حاالت العدوان
ن ختريب( وقد يكو  يكون عدواان جسيما )ضرب، رفس، أون يكون عدواان لفظيا )كلمات بذيئة وتعنيف( أ إما خذ أشكاال عديدة:أي

 للفشل(.  األصليغري املصدر  أخرمصدر  إىلغري مباشر )موجه أو مصدر الفشل والتهديد نفسه(  إىلمباشرا )موجها 
 ولية:ألووسائل الدفاع ا  اإلحباط -2

والنكران فالسيدة اليت فشلت  واإلسقاطليات الدفاع النفسية مثل النكوص والتربير آالعديد من  إلتباعالفرد  يقود اإلحباط 
والدهتا حبيث جتلس يف حضنها وتبكي كما كانت تفعل حني كانت  إىلتذهب  إن إىلحباط( يف حياهتا الزوجية، قد يدفعها هذا )إ

 تفعل حني كانت طفلة وحباجة للحنان )اهنا نكصت ملرحلة ماضية(  
 االستسالم واليأس واالضطراابت النفسية: إىلاإلحباط يؤدي  -4

لفشل عند الفرد فانه خيلق عنده حالة من اليأس واالستسالم يرافقها ضعف الثقة ابلنفس، تكررت حاالت اإلحباط وا أذا 
هذه املرحلة تكون عرضة لالضطراابت النفسية فورا يف  إىلالشعور بعدم الكفاءة، الشعور ابلعزلة والوحدة، وعندما تصل الشخصية 

 :اليتآيف الشكل  ل ذلكشدة نفسية ونستطيع متثي أوأي موقف ضاغط  إىلحال تعرضها 
 موقف ضاغط             اضطراب نفسي/ عقلي × تكرار الفشل                    اليأس واالستسالم 

 )فشل وقلق مستمر(          )ضعف الثقة ابلنفس(     )شدة نفسية( 
 ( 226، 221، 2991 هللا، )عبد                                                                        

 الدراسات املشاهبة  3 -3
عملية مسح للدراسات والبحوث السابقة وحبسب حد علم الباحث، مل يعثر على دراسة مشاهبة للموضوع  إجراءمن خالل  

  اآلتية موضوع بناء املقاييس يف الرتبية الرايضية وعليه قام الباحث بتناول الدراسات إىلقيد الدراسة، ولكن هناك دراسات تطرقت 
 :األيتكدراسات وعلى النحو 

 ( 3660دراسة )العزاوي،  9 -3 -3
 "أس لدى طلبة جامعة املوصليور ابلعالش"

 : إىلهدفت الدراسة 
 دى طلبة اجلامعة. لبناء مقياس الشعور ابليأس  -
 دى طلبة اجلامعة. لمستوى الشعور ابليأس  إىلالتعرف  -
 ى الشعور ابليأس لدى يف ضوء املتغريات اآلتية: مستو  داللة الفروق املعنوية يف إىلالتعرف  -
 ، الرابعة(. األوىلديب( السنة الدراسية )أ -التخصص الدراسي )علمي -النوع 

الصباحية  األوليةمت استخدام املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي، واشتمل جمتمع البحث على طلبة جامعة املوصل للدراسات  
 األقسامستثناء الطلبة غري العراقيني وطلبة السنة الدراسية اخلامسة والسادسة اليت توجد يف بعض ( اب1111 -1114للعام الدراسي )

( 8419( طالبا و )21911وطالبة موزعني على وفق اجلنس بواقع ) ( طالبا  12666من ) اإلحصائيالعلمية، وبذلك يتكون اجملتمع 
نساين وعلى إلطالبا وطالبة يف التخصص ا (22114لتخصص العلمي و )( طالبا وطالبة يف ا9841طالبة وعلى وفق التخصص بواقع )

ق ( على التوا ي، مث طب6484(، و)4166و)، (1121(، و )6664، والثانية، والثالثة، والرابعة( بواقع )األوىلوفق السنة الدراسية )
ملرحلي يف اختيار عينات البحث العشوائي ا سلوبألواعتمد ا( طالبا وطالبة، 841املوصل بلغت ) ةاملقياس على عينة من طلبة جامع

 ساسية. ألا
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: )الوسط ةاآلتي اإلحصائيةاستخدام الوسائل س الذي مت بناءه، كوسيلة جلمع البياانت، ومت أواستخدم الباحث مقياس الي 
والتباين فاكرونباخ، ومعادلة االلتواء، احلسايب، واالحنراف املعياري، واالختبار التائي لعينتني مستقلتني، ومعامل ارتباط بريسون، ومعامل ال

 لعاملي، واملتوسط الفرضي، ومعامل تفرطح درجات عينة البناء( أوالتحليل الرتباطي، أوالتباين لعاملي، أ
 :اآلتيةاالستنتاجات  إىل التوصيل وقد مت

 ( درجة.281بالغ )وطئ من املتوسط الفرضي على املقياس والأدرجة وهي  (262.1مستوى الشعور ابليأس بلغ ) أن -
 انث. إلانث وملصلحة اتوجد فروق دالة معنواي يف مستوى الشعور ابليأس بني الذكور واإل -
 . اإلنساينالتخصص العلمي وطلبة التخصص  بةيف مستوى الشعور ابليأس بني طل واينتوجد فروق دالة مع ال -
 والسنة الرابعة.  األوىلالدراسية توجد فروق دالة معنواي يف مستوى الشعور ابليأس بني طالب السنة  ال -

 ( 64 -21، 1116)العزاوي،                                                                           
 ( 3699دراسة )الواتر،  3 -3 -3

  نينوىمركز حمافظة  أنديةاملزاج لدى الالعبني واملتقدمني يف " 
 )بناء وتطبيق(  
 : إىلهدفت الدراسة  

 .ى املتقدمني يف مركز حمافظة نينو بناء مقياس املزاج لدى الالعبني -
 .ى املتقدمني يف مركز حمافظة نينو مستوى املزاج لدى الالعبني إىلالتعرف  -
الفردية، وبني  األلعابالفرقية والعيب  األلعابالفرقية، وبني العيب  األلعابالفروق يف مستوى املزاج بني العيب  إىلالتعرف  -

 الفردية )قتالية وغري وقتالية(.  األلعاب العيب
 حتديد مستوايت معيارية للمقياس املصمم. -

املتقدمني لعام  ىمركز حمافظة نينو  أنديةاملسحي، واشتمل جمتمع البحث على العيب  ابألسلوبمت استخدام املنهج الوصفي  
شيت، والصقور  وإايد، ىية )املوصل، والفتوة، ونينو ضالراي األندية( العبا، موزعني على 661( والبالغ عددهم )1121 -1119)

  األلعابالربيعني للشطرنج(، متمثلني بالعيب  وأماجلوي، 
( العبا عن جمتمع 111الرايضية القتالية وغري القتالية، مت اختيار ) األلعابالرايضية الفردية، كذلك  واأللعابالرايضية الفرقية،  

( العبني من جمتمع البحث ليمثلوا عينة التطبيق، وقد مت اختيارهم ابلطريقة العمدية، 218يار )البحث ليمثلوا عينة البناء، واخت
 اإلحصائيةواستخدم الباحث مقياس املزاج الذي مت بناءه عن طريق، املقابلة، واالستبانة كوسيلة جلمع البياانت، ومت استخدام الوسائل 

، واالختبار التائي لعينتني مستقلتني، واالختبار كأيوالوسيط، واملنوال، ومعادلة مريع  : )الوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، اآلتية
واحدة، معامل ارتباط بريسون، ومعامل الفاكرونباخ، ومعادلة االلتواء، واختبار كروسكال والس، والتحليل العاملي،  لعبنهالتائي 

 واملتوسط الفرضي(. 
 : اآلتيةاالستنتاجات  إىلوقد مت التوصل 

 .ىمركز حمافظه نينو  أنديةلدى الالعبني املتقدمني يف  مقياس املزاج ةفعالي -
 مبستوى مزاج اجيايب. ىمركز حمافظه نينو  أنديةيتمتع الالعبون املتقدمون يف  -
 .ةقيد الدراس ةالفرقي األلعاببني  مل يظهر فروق يف مستوى املزاج -
 الفردية. األلعابوملصلحة  ةعاب الفرقيلواأل ةالفردي األلعابوجود فروق مستوى املزاج بني  -
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 .ةالقتالي األلعابوغري القتالية( وملصلحة  ة)القتالي ةالفردي األلعابوجود فروق مستوى املزاج بني  -
التكرارات ضمن مستوايت مقياس املزاج كان بتقدير مقبول، فيما كان  أكثرحتديد مستوايت معيارية للمقياس املصمم وان  -

 ل عدد من التكرارات من عينه التطبيق.تقدير ضعيف جدا اق
 ( 82 - 8، 1122)الواتر،                                                                      

 البحث  إجراءات -2
 منهج البحث  9 - 2

 مت استخدام املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي ملالءمته وطبيعة البحث.  
 جمتمع البحث وعينته  3 -2
 جمتمع البحث  9 -3 -2

(، واملعتمدين من قبل مديرية 1121 -1122مدينة املوصل للعام ) أنديةعلى الالعبني املتقدمني يف  حثباشتمل جمتمع ال 
الرايضية )املوصل، والفتوة،  األنديةندية من أ (9( العبا والعبة موزعني على )616م )هدوالبالغ عد، ىضة يف حمافظة نينو ايالشباب والر 

 ( يبني ذلك.2، اجلدول )الربيعني للشطرنج( وأم، والصقور اجلوي، والفتاة، ىوعمال نينو شيت، واملستقبل املشرق،  وإايد، ىينو نو 
 (2اجلدول )

 يبني تفاصيل جمتمع البحث

 اسم اللعبة ت
 عدد الالعبني املتقدمني يف النادي الرايضي

النسبة  اجملموع
 عمال نينوى الفتوة املوصل املئوية

 نينوى
املستقبل 
 املشرق

أايد 
 شيت

أم 
 الربيعني

الصقور 
 الفتاة اجلوي

 11.68 211 - - - 11 11 18 11 - 61 كرة القدم 2
 1.41 64 21 - - - 21 21 - - - كرة السلة  1
 6.14 11 21 - - - 21 - - - - كرة الطائرة 6
 6.12 11 - - - - - - - 11 - كرة اليد  4
 21.69 19 21 - - 22 - 21 21 24 21 مخاسي قدم 1
 6.46 41 - - 41 - - - - - - الشطرنج 6
 6.81 14 - - - - - 8 - 26 - التايكواندو 1
 6.14 11 4 - - 6 6 - 4 4 4 الرماية 8
 6.12 11 - - - - - - - 11 - اجلمناستك 9
 1.11 24 - - - - 8 - - 4 1 تنس أرضي 21
 2.18 8 - - - - - 1 - 6 - تنس الطاولة 22
 2.21 1 6 - - - - - - 4 - ألعاب القوى 21
 2.91 21 - - - - - - - 21 - السباحة 26
 6.81 14 - - - - - - - 14 - األثقال 24
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 1.64 4 - - - - - - - - 4 طائرة شاطئية 21
 2.91 21 - - - - - - - - 21 ايككيكوشن 26
 1.42 21 - - - - - - - - 21 تيهاالكار  21
 1.42 21 - - - - - - - - 21 املالكمة 28
 6.14 41 - - - - - 21 11 21 - بناء األجسام 29
 1.64 4 - - - - - - - 4 - التجديف 11
 2.16 22 - - - 6 - 1 - - - املصارعة 12
 2.91 21 - - - - 21 - - - - اتيكوجنستو 11
 2.18 8 - - - - 8 - - - - مواتي 16
 1.96 6 6 - - - - - - - - البولنك 14
 1.64 4 4 - - - - - - - - املبارزة 11

القفز  16
 4.21 16 - 16 - - - - - - - ابملضالت

 1.48 6 - - - 6 - - - - - البليارد 11
 1.96 6 - - - 6 - - - - - اجلودو 18
 1.66 1 - - - 1 - - - - - كيكبوكسن 19

 616 49 16 41 16 81 11 62 241 91 اجملموع
 %211 1.86 4.21 6.46 8.12 21.84 21.66 9.19 11.41 21.11 نسبة املئويةال

 عينة البحث األساسية 3 -3 -2
( العبة، وذلك القتصاره 49( العبا، بعد استبعاد اندي الفتاة البالغ عددهن )464اشتملت عينة البحث األساسية على ) 

 ك العتماده على( العبا وذل41نج والبالغ عددهم ) التخصصي للشطر على الالعبات املتقدمات فقط، واستبعاد اندي أم الربيعني
مت اختيار عينة  إذ( العبا، وذلك لتعذر تواجدهم يف األندية الرايضية، 11الذهين وليس فيه أي نشاط حركي، واستبعاد ) التفكري

الباقي كعينة تطبيق، وكما القسم استخدم ( من عينة البحث األساسية كعينة بناء، و %69البحث بطريقة عمدية، ومت اختيار نسبة )
 أييت:

 عينة البناء 9 -3 -3 -2
(، %69( العبا، مت اختيارهم بطريقة عشوائية من عينة البحث األساسية وميثلون نسبة )611اشتملت عينة البناء على ) 

عبا، وعينة التجربة االستطالعية الثانية بلغت ( ال61بة االستطالعية األوىل بلغت )ر وتكونت عينة البناء من العينات اآلتية: عينة التج
( العبا، واستبعدوا مجيعهم 41( العبا، وعينة الثبات بلغت )161للفقرات( بلغت ) اإلحصائيالعبا، وعينة التمييز )التحليل ( 11)

 من عينة البحث.
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 عينة التطبيق 3 -3 -3 -2
(، %62ة من عينة البحث األساسية، ميثلون نسبة )عشوائي العبا مت اختيارهم بطريقة (244اشتملت عينة التطبيق على ) 
 ( يبني ذلك.1واجلدول )

 (1اجلدول )
 يبني تفاصيل عينة البناء والتطبيق

 
 العينات

 الالعبني

 عينة البناء
عينة 
عينة التجربة  العدد الكلي التطبيق

االستطالعية 
 األوىل

عينة التجربة 
االستطالعية 
 الثانية

جمموع عينة  ة الثباتعين عينة التمييز
 البناء

61 11 161 41 611 244 464 
النسبة املئوية من 
 %211 %62 %69 %8.6 %49.6 %4.6 %6.1 عينة البحث

 أداة البحث 2 -2
نظرا لعدم وجود مقياس لقياس اإلحباط الرايضي لالعبني املتقدمني يف أندية املوصل، قام الباحث ببناء هذا املقياس ليتالئم  

"يتم بناء املقاييس واالختبارات عندما تكون االختبارات املنشورة يف املراجع والدورايت العلمية املتخصصة غري  إذحث احلا ي، تمع البوجم
 (.462، 1116مناسبة للبيئة احمللية" )رضوان، 

 حتديد أبعاد املقياس 4 -2
املتعلقة ابملوضوع قيد النظرية لتعاريف النظرية املرجعية وبعض ا األطرخالل إطالع الباحث على عدد من من   

، (http: //www.hia6.com/forum/hia( )211، 2988(، )وهران، 291 -281، 2981البحث، )فهمي، 
(، )عدس، وقطامي، 228 -222، 2991هللا،  (، )عبد662 -618، 2991(، )عدس، توق، 216،211،2988)السامرائي،
 (.11 -11، 1116(، )األلوسي، 129 -121، 1116( )أبو حويج، 161، 119، 1111
يدور فحواها حول أسباب وعوائق تؤدي إىل حالة  لإلحباط خاصة وتعاريف نظرية وتصنيفات أراءالحظ الباحث أن هناك  

 اإلحباط مت االستعانة هبا يف عمليات بناء املقياس، وتوظيفها مبا خيدم البحث.
يف  (*)عملية مقابلة مع عدد من السادة املختصني وإجراء أعالهريف النظرية ونتيجة إلجراء عملية مسح حملتوى املصادر والتعا 

 ( أبعاد رئيسة مقرتحة ملقياس اإلحباط الرايضي، وهي: 6علم النفس الرايضي والرتبوي مت حتديد )
                                                           

 مقابلة السادة املختصني (*) 
 اجلامعة الكلية االختصاص االسم
 املوصل الرتبية  علم النفس الرتبوي أ. م. د. مسري يونس

 املوصل الرتبية علم النفس الرتبوي أ. م. د. ايسر حمفوظ اخلياط
 املوصل الرتبية الرايضية علم النفس الرايضي الرضا أ. م. د. عصام حممد عبد

 املوصل الرتبية الرايضية علم النفس الرايضي الرازق احلسو أ. م. د. مويد عبد
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 أوال: بعد املوانع الشخصية لإلحباط. -
 اثنيا: بعد املوانع االجتماعية لإلحباط.  -
 .ع الطبيعية لإلحباطاثلثا:بعد املوان -

 *(، على شكل استبيان مغلق ومفتوح وجه إىل عدد من السادة ذوي اخلربة واالختصاص2مث عرضت األبعاد أعاله، امللحق ) 
طلب منهم إبداء الرأي حول مدى صالحية األبعاد أعاله، ومدى مالءمتها يف جمال العلوم الرتوية والنفسية، وجمال القياس والتقومي، 

ومالحظات السادة  أراءالبحث، من خالل )حذف أو تعديل أو إضافة( أي جمال آخر يرونه مناسبا للبحث، وبعد حتليل لعنوان 
 ( على صالحية األبعاد أعاله ملالءمتها ملوضوع البحث.%86حصل اتفاق بنسبة ) آذاخلرباء، 

 التجربة االستطالعية األوىل للمقياس 9 -4 -2
( على شكل سؤال ضمن 1اس اإلحباط الرايضي قام الباحث إبعداد استبيان مفتوح امللحق )لغرض احلصول على فقرات ملقي 

مت  إذت اليت تؤدي إىل إحباطهم، يدون فيها الالعب املواقف واحلاالها، ويف كل منها مثال لإلجابة، يأبعاد اإلحباط اليت سبق حتديد
 م بطريقة عشوائية من عينة البحث األساسية.( العبا مت اختياره61توزيع االستبيان على عينة مكونة من )

 صياغة فقرات كل بعد 2-4-3
مت صياغة عدد من الفقرات على وفق أبعاد املقياس ومبا يتالءم وطبيعة جمتمع البحث، فمن خالل االعتماد على األسس  

نظرية، وبعض الدراسات واملقاييس، مت الواردة يف البحوث والدراسات العلمية حول أساليب بناء املقاييس، واإلطالع على األطر ال
 إعداد( فقرة، موزعة على أبعاد املقياس )الثالثة( السابق حتديدها، واعتمد يف 66إعداد وصياغة فقرات املقياس بصيغتها األولية من )

يار بديل واحد من ابخت إجابتهيقدم للمستجيب فقرات ويطلب منه حتديد  إذالفقرات وصياغتها على أسلوب االختيار من املتعدد، 
، اندرا، أبدا( تعطى هلا األوزان ، غالبا، أحياان  دائما( بدائل هي )بني عدة بدائل هلا أوزان خمتلفة، علما أن بدائل املقياس املقرتحة )مخسة

 س ما أييت:( درجة على التوا ي، علما أبن مجيع فقرات املقياس سلبية، وقد روعي يف إعداد وصياغة فقرات املقيا2، 1، 6، 4، 1)
 تكون الفقرة طويلة تؤدي إىل امللل. ال أن -
 (.264، 2989أن تكون الفقرة قابلة لتفسري واحد )أبو عالم وشريف،  -
 أن تقيس الفقرة أحد جماالت املقياس ومرتبطة معه. -
  (.91، 2991الفقرة بصيغة املتكلم )كاظم،  تكون أن -
 

                                                           
 أمساء السادة ذوي اخلربة واالختصاص *

 اجلامعة االختصاص الكلية االسم
 املوصل علم النفس الرايضي الرتبية الرايضية أ. د. انظم شاكر الواتر
 املوصل قياس وتقومي الرتبية الرايضية أ. د. مكي حممود حسني

 املوصل علم النفس الرايضي الرتبية األساسية أ. م. د عكلة سليمان احلوري
 املوصل رتبويعلم النفس ال الرتبية أ. م. د مسري يونس حممد
 املوصل قياس وتقومي الرتبية أ. م. د أسامة حامد حممد
 املوصل علم النفس الرايضي الرتبية الرايضية أ. م. د زهري حيىي حممد

 املوصل علم النفس الرايضي الرتبية الرايضية أ. م. د نغم حممود العبيدي
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 صدق املقياس 2 -4 -2
 اهري للمقياسالصدق الظ 9 -2 -4 -2

بصورهتا األولية، مت عرضها على شكل استبيان وجه إىل عدد  وإعدادها( فقرة وصياغتها 66فقرات املقياس البالغة ) إعدادبعد  
وميها واحلكم على قيف جمال العلوم الرايضية والرتبوية والنفسية، وجمال القياس والتقومي، لغرض ت *من السادة ذوي اخلربة واالختصاص

التعديالت املناسبة من خالل )حذف أو إعادة صياغة أو  وإجراء( 6الءمتها للمجال الذي وضعت فيه، امللحق )مالحيتها و مدى ص
وحتديد السلم البديل  إضافةعدد من الفقرات( ومبا يتالءم وجمتمع البحث، فضال عن ذكر صالحية بدائل اإلجابة املقرتحة، أو  إضافة

ميكن أن نعد املقياس صادقا بعد عرضه على عدد من  مناسبة للتأكد من صدق املقياس، إذ وسيلةيعد هذا اإلجراء  إذلإلجابة، 
ميكن للباحث  اء أن هذا االختبار يقيس السلوك الذي وضع لقياسه،اقر اخلرب  اذفإاملختصني واخلرباء يف اجملال الذي يقيسه املقياس، 

 (.11، 2999االعتماد على حكم اخلرباء" )عويس، 
حتليل استجاابت ومالحظات السادة اخلرباء مت استخراج صدق اخلرباء من خالل النسبة املئوية التفاق اخلرباء حول  وبعد 

 إذ( فأكثر من آراء اخلرباء وقد مت حذف وتعديل بعض الفقرات، %11مت قبول الفقرات اليت اتفق عليها ) إذصالحية فقرات املقياس، 
التعديالت بنسبة  إجراء وإمكانيةالباحث أن حيصل على نسبة اتفاق للخرباء يف صالحية الفقرات ( إىل أنه "على وآخرونيشري )بلوم 
 ( يبني ذلك. 6(، واجلدول )216، 2986، وآخرونن الصدق" )بلوم ( فأكثر من تقديرات اخلرباء يف هذا النوع م%11ال تقل عن )

 
 
 

                                                           

 أمساء السادة ذوي اخلربة واالختصاص * 
 اجلامعة لكليةا االختصاص االسم

 املوصل الرتبية الرايضية علم احلركة أ. د. وديع ايسني التكرييت
 املوصل الرتبية الرايضية  علم النفس الرايضي أ. د. انظم شاكر الواتر
 املوصل الرتبية الرايضية قياس وتقومي أ. د. مكي حممود حسني
 وصلامل الرتبية الرايضية قياس وتقومي أ. د. عبد الكرمي قاسم

 املوصل الرتبية األساسية  قياس وتقومي القادر أ. م. د. سعد فاضل عبد
 املوصل الرتبية الرايضية قياس وتقومي الكرمي أ. م. د. ايثار عبد

 املوصل األساسيةالرتبية  علم النفس الرايضي أ. م. د. عكة سليمان احلوري
 ملوصلا الرتبية علم النفس الرتبوي أ. م. د. مسري يونس حممد
 املوصل الرتبية قياس وتقومي أ. م. د. أسامة حامد حممد
 املوصل الرتبية الرايضية علم النفس الرايضي أ. م. د. زهري حيىي حممد

 املوصل الرتبية الرايضية قياس وتقومي أ. م. د. سبهان حممود الزهريي
 املوصل الرتبية الرايضية علم النفس الرايضي الرضا أ. م. د. عصام حممد عبد

 املوصل الرتبية علم النفس الرتبوي أ. م. د. ايسر حمفوظ اخلياط
 املوصل الرتبية األساسية علم النفس الرايضي حممود ذنون  رأ. م. د. اثم

 املوصل الرتبية الرايضية علم النفس الرايضي م. د. رافع ادريس
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 (6اجلدول )
 الرايضي املقرتحة اطاإلحبرباء على فقرات مقياس يبني نسبة اتفاق اخل
عدد  رقم الفقرة

 الفقرات
 املوفقون

 نسب تكرار
1 ،4 ،6 ،1 ،22 ،24 ،21 ،29 ،11 ،11 ،16 ،61 ،
61 ،66 ،68 ،41 ،42 ،41 ،41 ،11 ،14 ،18 ،19 

16 21 211% 

21 ،21 ،26 ،28 ،12 ،18 ،69 ،41 ،44 ،48 ،11 ،
16 ،16 

26 24 96% 

1 ،26 ،62 ،64 ،61 ،49 ،11 ،61 ،62 ،66 21 21 81% 
2 ،6 ،8 ،9 ،21 ،16 ،14 ،11 ،11 ،19 ،66 ،61 ،

46 ،46 ،12 ،11 ،61 
21 1 46.6% 

( فقـرة، إذ مت حـذفها لعـدم حصـوهلا علـى نسـبة االتفـاق املقبولـة واملقـررة، واجلـدول 21(: أنـه قـد مت حـذف )6يبني من اجلدول ) 
 ثلها.( يبني أرقام الفقرات احملذوفة واألبعاد اليت مت4)

 ( 4اجلدول )
 يبني الفقرات اليت مت حذفها من قبل اخلرباء واألبعاد اليت متثلها

 األبعاد رقم الفقرة ت
 لإلحباطاملوانع الشخصية  21، 9، 8، 6، 2 2
 لإلحباطاملوانع االجتماعية  46، 46، 61، 66، 19، 11، 11، 14، 16 1
 لإلحباطاملوانع الطبيعية  61، 11، 12 6

(فقــرة، مت توزيعهــا بصــورة عشــوائية منتظمــة، 46الرايضــي بصــورته األوليــة مكونــة مــن ) اإلحبــاطاإلجــراء يكــون عــدد فقــرات مقيــاس وهبــذا 
 للفقرات(. اإلحصائيالتجربة االستطالعية الثانية للمقياس، وصدق البناء )التحليل  إجراء(، مت االعتماد عليها يف عملية 4امللحق )

 صدق احملتوى 2-4-2-3
رة املطلوب دالق أو الصفة أو يسمى بصدق املضمون "ويهدف إىل معرفة مدى متثيل االختبار أو املقياس جلوانب السمةو  

(، 118، 1118سها كلها" )عالوي ورضوان، يقياسها، وعما إذ كان االختبار أو املقياس يقيس جانبا حمددا من هذه الظاهرة أم يق
لسابقة، إذ يعتمد على االطالع على البحوث والدراسات السابقة للقدرة أو السمة أو "ومن بعض أساليب حسابه حصر الدراسات ا
(، وقد حتقق هذا الصدق يف أداة البحث من خالل 221، 1111" )فرحات، األساسيةالظاهرة موضوع القياس لتحديد املكوانت 

 وتعريف كل بعد، وصياغة فقراته. توضيح مفهوم كل بعد من أبعاد املقياس، وتصنيف فقرات أبعاد املقياس، وحتديد
 الثانية للمقياسالتجربة االستطالعية  2-4-4

 االختبارات إجراء أثناءيا للباحث للوقوف على السلبيات واالجيابيات اليت تقابله ملع "تعد التجربة االستطالعية تدريبا 
عشوائيا منتظما لتجنب أتثر املستجيب بنمط كل جمال من  (، فبعد توزيع فقرات املقياس توزيعا211، 2991" )املندالوي، لتفاديها
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( طالبا، وكان الغرض من 11قوامها ) ةولية، مت تطبيق املقياس على عينجماالت املقياس، وبعد إعداد التعليمات اخلاصة به بصورهتا األ
 إجراء التجربة االستطالعية للمقياس ما أييت:

 .امدى وضوح الفقرات ودرجة استجابتهم هل -
 التأكد من مدى وضوح تعليمات املقياس. -
 قد تصادف الباحث. إ يتشخيص املعوقات والسلبيات  -
 مدى مالئمة بدائل اإلجابة للمقياس. -
عن  لإلجابةاحتساب زمن اإلجابة والوقت الذي يستغرقه املخترب يف اإلجابة على املقياس، حيث تراوح الوقت املستغرق  -

 ( دقيقة.11 -21املقياس ما بني )
 د أظهرت نتيجة التجربة االستطالعية عدم وجود أي غموض حول فقرات املقياس.وق

 للفقرات( اإلحصائيصدق البناء )التحليل  1-4-1
ا من السلوكيات املرتبطة هبا" )ملحم، هي ميكن مالحظتها وإمنا يستدل علميثل البناء "مسة سيكولوجية أو صفة أو خاصية ال 
عن طريق حساب قوة التمييز للفقرات  ةبناء أبسلوبني مها: إجياد صدق املفردالق (، إذ مت الكشف عن صد116، 1111

Discrimination Powerي ل، وإجياد قوة االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية للمقياس، والذي يدعى ابالتساق الداخ
 .Internal Consistencyللمقياس 

 اإلحصائي(، وفيما أييت وصف ألساليب التحليل 686، 2999" )عودة، "إذ تعد هذه الطرائق مؤشرات إحصائية لصدق البناء
 املستخدمة.

 أسلوب اجملموعتني املتطرفتني 2-4-5-9
لتفريق بني األفراد الذين لفقراته ملعرفة قدرة االختبار املقرتح على ا اإلحصائيمن مواصفات املقياس اجليد إجراء عملية التحليل  
سمة أو القدرة من انحية، وبني األفراد الذين يتمتعون بدرجة منخفضة من نفس السمة أو القدرة من بدرجة مرتفعة من ال نيتمتعو 

(، ومت إجياد خاصية التمييز لكل فقرة ابستخدام أسلوب اجملموعتني املتضادتني، وملعرفة عدد أفراد 144، 1116انحية أخرى )رضوان، 
نسبة عدد أفراد عينة التمييز إىل  الفقرات ( إىل أنه "يف حتليلNunnallyيشري )(، إذ 1: 2عينة التمييز اعتمد الباحث على نسبة )
(، Nunnally, 1978, 202( لعالقة ذلك بتقليل فرصة الصدفة يف عملية التحليل )1: 2عدد الفقرات جيب أن ال تقل عن )

عينة التمييز، مث مت أخذ جمموعتني متطرفتني منها  ( على4( العبا، إذا مت تطبيق املقياس، امللحق )161وبذلك بلغ حجم عينة التمييز )
( من الدرجات )العليا، والدنيا( لتمثال اجملموعتني املتضادتني، %11بعد ترتيب درجاهتم ترتيبا تنازليا، ولتحقيق ذلك يتم اختيار نسبة )

 حتصل اجملموعتني من خالهلا على( من الدرجات للمجموعتني العليا والدنيا يقدم أفضل نسبة %11وذلك ألن "استخدام نسبة )
( 61كل جمموعة )عليا ودنيا( )  نت(، وبذلك تضمAhman, Morvin, 1971, 82) نأفضل صورة من حيث احلجم والتباي

( العبا بوصفهم عينة التمييز، واعتمدت قيمة اختبار )ت( احملتسبة الختبار داللة الفروق بني 214العبا مبجموع كلي قدره )
 ( يبني ذلك.1اجملموعتني العليا والدنيا لكل فقرة من فقرات املقياس، واجلدول ) تإجااباملتوسطات 
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 ( 1اجلدول )
 يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للمجموعتني العليا والدنيا ونتائج االختبار التائي حلساب التمييز

قيمة )ت(  اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا رقم الفقرة
 احملتسبة

 لة الفروقدال
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 معنوي  4.191 1.91196 6.9611 2.11228 6.2191 2
 معنوي  1.121 2.11298 6.1641 2.61222 1.4126 1
 معنوي  4.411 1.89164 6.8681 2.41696 1.8812 6
 معنوي  4.641 2.12911 6.1182 2.69118 1.1429 4
 معنوي  1.699 2.28882 6.2219 1.91121 1.1111 1
 معنوي  1.249 2.21281 6.1191 2.62119 1.1816 6
 معنوي  1.449 2.24618 6.6411 1.99416 1.1191 1
 معنوي  1.861 1.94414 6.8681 2.11961 1.6626 8
 معنوي  6.111 2.68212 6.1141 2.66661 1.4611 9
 معنوي  1.111 2.22161 6.1641 2.16426 1.4869 21
 معنوي  1.612 2.19949 6.9611 2.21961 1.1141 22
 معنوي  4.149 2.9461 6.4294 2.11914 1.4611 21
 معنوي  1.199 2.11298 6.1641 2.26619 6.2626 26
 معنوي  1.189 2.61182 6.6116 2.49141 1.1429 24
 معنوي  6.499 2.14161 6.1816 2.16926 2.1429 21
 معنوي  1.141 1.84811 6.1429 1.96194 1.1616 26
 معنوي  1.161 1.91199 6.9611 2.61161 1.8681 21
 معنوي  6.199 1.99496 6.8681 2.68119 1.1262 28
 معنوي  4.911 2.16119 6.9161 2.19186 1.9126 29
 معنوي  1.991 2.11464 6.1262 2.24169 1.1429 11
 معنوي  6.661 2.11811 6.4161 2.16166 1.2961 12
 معنوي  8.149 2.11448 6.6114 1.92164 1.1916 11
 معنوي  1.118 1.96148 6.816 2.19661 1.1484 16
 معنوي  6.111 2.11661 6.6219 1.99669 1.9294 14
 معنوي  6.119 1.94116 6.6411 2.21411 1.4294 11
 معنوي  4.418 1.91686 6.8812 2.61616 1.9126 16
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قيمة )ت(  اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا رقم الفقرة
 احملتسبة

 لة الفروقدال
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 معنوي  4.116 1.99496 6.8681 2.11119 6.1816 11
 معنوي  1.126 2.11481 6.1429 2.11191 1.1916 18
 معنوي  1.212 2.14286 6.8812 2.21111 1.4869 19
 معنوي  1.118 1.86811 6.1141 2.11211 1.8116 61
 معنوي  1.461 2.21961 1.1141 2.21111 2.6626 62
 معنوي  1.681 2.61411 6.2114 2.19949 2.9611 61
 معنوي  8.114 1.96966 6.1426 1.91119 2.9611 66
 معنوي  1.642 1.94494 6.6191 2.21696 1.1141 64
 معنوي  1.661 2.21669 6.1616 2.11926 1.6812 61
 معنوي  6.614 2.21411 6.4294 2.18114 1.1968 66
 معنوي  1.241 1.91124 6.1429 2.16621 1.4869 61
 معنوي  1.612 2.21111 6.1191 2.42194 1.4611 68
 معنوي  4.111 1.91199 4.1641 2.1661 6.1182 69
 معنوي  4.628 2.26488 6.1916 2.18114 1.1141 41
 معنوي  1.111 2.26488 6.1916 2.26488 6.1916 42
 معنوي  6.441 2.21986 6.1182 1.91199 1.1641 41
 معنوي  4.614 2.18118 6.6681 2.26191 1.4161 46
 معنوي  4.116 1.91181 6.1111 2.29669 1.1968 44
 معنوي  1.268 2.21116 6.6812 2.11112 1.6148 41
 معنوي  6.814 2.21181 6.9294 2.46166 6.262 46

 
 (.416، 1111( )الراوي، 2.641ساوي )(، قيمة )ت( اجلدولية ت211(، وأمام درجة )1.11) ≥معنوي عند مستوى معنوية 

(، وعند الرجوع إىل قيمة )ت( اجلدولية 8.114  1.199(: أن القيم التائية لفقرات املقياس تراوحت بني )1يبني اجلدول ) 
ت أثبت الفقرات (، ويف ضوء ذلك يتضح أن مجيع2.641( جند أهنا تساوي )1.11) ≥(، وأمام مستوى معنوية 211أمام درجة حرية )

قيمة )ت( احملتسبة أكرب من  قيمتها اجلدولية، واليت كانت فيه)ت( احملتسبة مع  قيمة قدرة متييزية، مت االستدالل عليها من خالل مقارنة
 قيمة )ت( اجلدولية.
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 أسلوب معامل االتساق الداخلي  2-4-5-3
(، 61، 2999دقه التكويين" )ابهي، "يؤدي فحص االتساق الداخلي للمقياس، أو معامل جتانسه للحصول على تقدير لص 

حبيث تقيس كل فقرة البعد السلوكي نفسه الذي يقيسه املقياس ككل، القدرة يف فقراته إذ أن هذا األسلوب "يقدم مقياسا متجانسا 
ابلدرجة الكلية  معامل ارتباط درجة كل فقرة إجياد(، إذ مت 96، 2981الرتابط بني فقرات املقياس" )السامرائي والبلداوي،  إبرازعلى 

معامل االرتباط حساب ( العبا، إذ يسمى "بصدق االتساق الداخلي، ويتم قياسه من خالل 214للمقياس لنفس عينة التمييز البالغة )
( 6(، وقد مت استخدم معامل االرتباط البسيط لتحقيق ذلك، واجلدول )68، 1112بني املفردة والدرجة الكلية للمقياس" )فرحات، 

 .يبني ذلك
 (6اجلدول )

 معامل االتساق الداخلي أسلوبالرايضي ابستخدام  اإلحباطملقياس  ةقرات والدرجة الكلييبني معامل االرتباط بني الف
معامل  رقم الفقرة

 االرتباط
داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 رتباطاال

داللة 
 الفروق

 معنوي 1.198 61 معنوي 1.161 11 معنوي 1.619 26 معنوي 1.468 2
 معنوي 1.441 68 معنوي 1.462 16 معنوي 1.621 24 معنوي 1.164 1
 معنوي 1.668 69 معنوي 1.689 11 معنوي 1.622 21 معنوي 1.492 6
 نويمع 1.618 41 معنوي 1.444 18 معنوي 1.661 26 معنوي 1.466 4
 معنوي 1.111 42 معنوي 1.641 19 معنوي 1.111 21 معنوي 1.146 1
 معنوي 1.168 41 معنوي 1.446 61 معنوي 1.168 28 معنوي 1.112 6
 معنوي 1.466 46 معنوي 1.116 62 معنوي 1.461 29 معنوي 1.661 1
 معنوي 1.416 44 معنوي 1.499 61 معنوي 1.499 11 معنوي 1.498 8
 معنوي 1.486 41 معنوي 1.626 66 معنوي 1.114 12 ويمعن 1.691 9
 معنوي 1.611 46 معنوي 1.141 64 معنوي 1.111 11 معنوي 1.466 21
  معنوي 1.466 61 معنوي 1.419 16 معنوي 1.111 22
 معنوي 1.118 66 معنوي 1.616 14 معنوي 1.116 21

 (.1111،466( )الراوي، 1.261( اجلدولية تساوي )ر(، قيمة )211) حرية (، وأمام درجة1.11) ≥معنوي عند مستوى معنوية 
(، 1.661 -1.619أن قــيم معامــل االرتبــاط بــني فقــرات املقيــاس والدرجــة الكليــة للمقيــاس تراوحــت بــني )(: 0يبنينيني اونينيدول ) 

( جنـد أن قيمـة )ر( اجلدوليـة 1.11) (، وأمـام مسـتوى معنويـة 211وعند الرجوع إىل جـداول داللـة معامـل االرتبـاط عـن درجـة حريـة )
 (.1.261تساوي )
رتباطيــة، مث االســتدالل عليهــا مــن خــالل مقارنــة قيمــة )ر( احملتســبة مــن أن مجيــع الفقــرات ثبتــت قــدرهتا اال ويف ضــوء ذلــك تبــني 

ذف أي فقــرة، ويف ضــوء نتــائج القــوة يــة جلميــع الفقــرات، مل يــتم حــمــن قيمــة )ر( اجلدول قيمتهــا اجلدوليــة، ومبــا أن قيمــة )ر( احملتســبة اكــرب
 التمييزية واالتساق الداخلي، مل يتم حذف أي فقرة من فقرات املقياس.
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( فقـرة مت االعتمـاد عليهـا يف التطبيـق 46وهبذا يصبح املقياس بصورته النهائية بعد عمليـة التحليـل اإلحصـائي لفقراتـه مؤلفـا مـن ) 
 (.4النهائي للمقاس، وكما مبني يف امللحق )

 ثبات املقياس 0 -4 -2
(، 294، 2991يعــين الثبــات "الدقــة يف تقــدير العالمــة احلقيقيــة للفــرد علــى الســمة الــيت يقيســها االختبــار" )عــودة وملكــاوي،  

أن املــدة الزمنيــة الفاصــلة بــني القياســني كانــت ثالثـــة  الباحــث طريقــة إعـــادة االختبــار، إذ ولغــرض احلصــول علــى ثبــات املقيــاس اســتخدم
 الفــــرتة الزمنيــــة بــــني التطبيــــق األول والتطبيــــق الثــــاين جيــــب أن ال تتجــــاوز أســــبوعني أو ثالثــــة أســــابيع" إن( إىل "آدمــــزيشــــري ) آذع، أســــابي
(Adams,1964, 85) ،املقيـاس علـى العينـة نفسـها بعـد مـرور  العبا، وأعيـد تطبيـق( 41على عينة مؤلفة من ) مت تطبيق املقياس إذ

( وهــي درجــة عاليــة ميكــن 1.81بــني االختبــارين تبــني أن معامــل الثبــات ) (عامــل االرتبــاط البســيط )بريســونثالثــة أســابيع، وابســتخدام م
 اعتمادها لثبات املقياس.

 وصف املقياس وتصحيحه 7 -4 -2
 مقيــاس اإلحبــاط الرايضــي لالعبــني املتقــدمني يف أنديــة مدينــة الوصــل يهــدف إىل تــوفري أداة قيــاس صــادقة واثبتــة لقيــاس مســتوى 

نــع او ، وامل)املوانــع الشخصــية لإلحبــاط ( فقــرة، موزعــة علــى ثالثــة أبعــاد، هــي46اإلحبــاط الرايضــي، وتكــون املقيــاس بصــورته النهائيــة مــن )
من خالل مخسـة بـدائل )دائمـا، غالبـا، أحيـاان، اندرا،  االجتماعية لإلحباط، واملوانع الطبيعية لإلحباط(، وتتم اإلجابة عن فقرات املقياس

( درجـــة، أمـــا 161( علـــى التـــوا ي لفقـــرات املقيـــاس، وتكـــون الدرجـــة الكليـــة العليـــا للمقيـــاس )2، 1، 6، 4، 1وتعطـــى هلـــا أوزان ) أبـــدا(،
 ( درجة.268( درجة، واملتوسط الفرضي للمقياس يبلغ )46الدرجة الكلية الدنيا للمقياس )

 التطبيق النهائي ملقياس اإلحباط الرايضي 5 -2
( أمـام  √( العبا، ومت شرح طريقة اإلجابة على املقياس، وذلك بوضـع عالمـة )244لى عينة التطبيق البالغة )مت تطبيق املقياس ع 

كل فقرة وحتت البديل الذي تراه مناسبا، ومت التأكيد علـيهم لإلجابـة علـى مجيـع فقـرات املقيـاس بكـل دقـة، علمـا أن اإلجابـة تكـون علـى  
( اســتمارة، ومت تصــحيحها، واســتبعدت 211مت احلصــول علــى ) إذت املقيــاس مــن الالعبــني، كراســة املقيــاس نفســها، مث مت مجــع اســتمارا

 ( استمارة لعدم احلصول عليها، وهبذا تكون درجة املخترب على املقياس هي جمموع درجاته على فقرات املقياس مجيعا.44)
 الوسائل اإلحصائية 0 -2
 املتوسط احلسايب -
 االحنراف املعياري -
 )بريسون(. الرتباط البسيط لـمعامل ا -
 (.111 -212، 2999اختبار )ت( لعينة واحدة ولعينتني مستقلتني )التكرييت والعبيدي،  -
 (.246، 2998املتوسط الفرضي )عالوي،  -
 .(91 -88، 1112، وأخرانالنسبة املئوية )عمر  -
 عرض وحتليل النتائج ومناقشتها -4

 لالعبني املتقدمني يف أندية مدينة املوصل. الرايضي اإلحباطناء مقياس هذه الدارسة بب قام الباحث من خالل 
 عرض نتائج التعرف على مستوى اإلحباط الرايضي لدى عينة البحث 9 -4

عينـة البحـث، وذلـك إبجيـاد املتوسـط احلسـايب إلجـاابت عينـة البحـث  لـدي قام الباحث ابلتعرف إىل مسـتوى اإلحبـاط الرايضـي 
ذو درجــة عاليــة،  إحبــاطالرايضــي ومقارنتــه مــع املتوســط الفرضــي للمقيــاس، وســوف يصــنف اإلحبــاط الرايضــي إىل  علــى مقيــاس اإلحبــاط
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 إحبـاطللمقيـاس بصـورة معنويـة هـو الفرضـي فـوق املتوسـط مة املتوسـط احلسـايب للعينـة الـذي يذو درجة واطئة، على أساس أن قي وإحباط
مــن املتوســط  األدىنضــمن حــدود املتوســط الفرضــي، أمــا القــيم  إحبــاطقيمــة غــري املعنويــة ذو درجــة عاليــة أي حالــة )ســلبية(، فيمــا متثــل ال

 ( يبني ذلك.1ذو درجة واطئة أي حالة )اجيابية(، واجلدول ) إحباطالفرضي فتمثل 
 (1اجلدول )

 الرايضي اإلحباطس يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واملتوسط الفرضي وقيمة )ت( احملتسبة لعينة البحث يف مقيا
 املعامل اإلحصائية

املتوسط  العينة املقياس
 الفرضي

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة )ت( 
 احملتسبة

 2461 16.1 24248 268 211 اإلحباط الرايضي
، 3666)الراوي، ( 90051(، قيمة )ت( اودولية= )11(، وأمام درجة حرية )6065) معنوي عند مستوى معنوية * 

450). 
( 242.8أن قيمة املتوسط احلسايب إلجاابت عينة البحث عن مقياس اإلحباط الرايضي قد بلغت )(: 7يتبني من اودول ) 

للمقياس  (*)درجات العينة، واملتوسط الفرضي معنوية الفروق بني متوسط( درجة، وعند اختبار 16.1درجة، وابحنراف معياري قدره )
( درجة، عند مستوى معنوية 6142درجة، وابستخدام االختبار )التائي( لعينة واحدة بلغت قيمة )ت( احملتسبة ) (268البالغ )

≥
 

ضمن  إحباط( درجة، مما يدل على أنه ال يوجد فروق معنوية، أي 2.618(، وهي قيمة أقل من قيمة )ت( اجلدولية البالغة )1.11)
 طبيعية.حدود املتوسط الفرضي أي حالة 

رايضي طبيعي،  إحباطيتمتعون مبستوى  املوصل بصورة عامة مدينة النتائج أن الالعبني املتقدمني يف أندية أظهرت ومما سبق 
الرايضي بدرجة كبرية، ويؤدي ذلك إىل زايدة مستوى اجنازهم، من  اإلحباطعانون عبني املتقدمني بصورة عامة ال يأن الال يعين وهذا

تدريب للنجاح والتقدمي يف اجتاه الفوز، وهذا يدل على أن الالعبني أيتون إىل النادي برغبة ويعتربون النادي متنفس حيث الدافعية لل
للشحنات اليت بداخلهم والناجتة عن الظروف األمنية واالقتصادية واالجتماعية مما يؤدي إىل جتاوز أو التقليل من الضغوطات والتوترات 

الذي بداخلهم أو تقليل درجته إىل حد ما ألنه ال خيلو أي فرد من  اإلحباطتهم الرايضة، ومن مث السيطرة على النفسية الناجتة عن ممارس
 .متفاوتةاإلحباط ولكن بدرجات 

 عرض املستوايت املعيارية لنتائج عينة البحث يف مقياس اإلحباط الرايضي 3 -4
ث من خالل وضع مستوايت معيارية لعينة البحث، "إذ تساعد حباط الرايضي لدى عينة البحقام الباحث بتقييم مستوى اإل 

استخدامها يف عملية التقومي"  إثناءهذه املستوايت يف تفسري الدرجات اخلام وتعطيها معىن له داللة مما جيعلها أكثر موضوعية يف 
 (.8(، وكما مبني يف اجلدول )211، 2991)اجلوادي، 

 
 
 

                                                           

(، ومبا أن املتوسط الفرضي للمقياس= 2، 1، 6، 4، 1مخاسي التدرج )وتكون اإلجابة عليه على وفق مقياس  ( فقرة،46املتوسط الفرضي للمقياس: املقياس يتكون من ) (*) 
 (246، 2998عدد البدائل )عالوي،  ÷عدد الفقرات  xجمموع أوزان البدائل 

 درجة. x 46 ÷1 =268 2+ 1+ 6+ 4+ 1الفرضي=  املتوسط
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 (8اجلدول )
 الرايضي اإلحباطوالنسبة املئوية لعينة البحث يف مقياس  يبني املستوايت املعيارية

 النسبة املئوية عدد الالعبني املستوى املعياري الدرجة اخلام
 - - ضعيف جدا فأكثر 292
 %21 21 ضعيف  291 -261
 %41 41 مقبول 266 -246
 %18 18 متوسط 241 -229
 %21 21 جيد 228 -94
 %6 6 جيد جدا فأقل 96
 %211 211 14ع= ± 241س= 

 
بنسـبة مئويـة و ( تكـرار، 21) علـي (: مل حيصل املستوى )ضعيف جـدا( علـى أي تكـرار، واملسـتوى )ضـعيف( حصـل1يتبني من اجلدول )

(، بينمـا حصـل املسـتوى )متوسـط( علـى %41( تكرار، وبنسبة مئوية مقـدارها )41(، وحصل املستوى )مقبول( على )%21مقدارها )
أخـــريا و (، %21( تكــرار، وبنســبة مئويـــة مقــدارها )21(، وحصــل املســـتوى )جيــد( علـــى )%18ة مئويـــة مقــدارها )( تكــرار، وبنســب18)

( العبـــا، 211(، وذلـــك مـــن جممـــوع العينـــة املتكونـــة مـــن )%6مقـــدارها ) مئويـــة ( تكـــرار، وبنســـبة6حصـــل املســـتوى )جيـــد جـــدا( علـــى )
 (.%211وميثلون النسبة املئوية )

 اتاالستنتاجات والتوصي -5
 االستنتاجات 5-9
 الرايضي لدى الالعبني املتقدمني يف أندية مدينة املوصل. اإلحباطالرايضي الذي مت بنائه لقياس مستوى  اإلحباطفاعلية مقياس  -
 رايضي طبيعي. إحباطة عامة يتمتعون مبستوى ر أن الالعبني املتقدمني يف أندية مدينة املوصل بصو  -
 الرايضي. اإلحباطالبحث يف مقياس  ةينمت وضع مستوايت معيارية لع -
 التوصيات 5-3
لـــدى العبـــيهم، حملاولـــة  اإلحبـــاطىل درجـــة االرايضـــية للتعـــرف  األنديـــةالرايضـــي لالعبـــني املتقـــدمني مـــن قبـــل  اإلحبـــاطاعتمـــاد مقيـــاس  -

 تشخيص نقاط الضعف والقوة لديهم.
 األنشــــطةبنــــاء عالقــــات مــــع الالعبــــني، وحــــثهم علــــى املشــــاركة يف  خــــاللالتأكيــــد علــــى توعيــــة الالعبــــني نفســــيا وثقافيــــا وعلميــــا، مــــن  -

 لديهم. اإلحباطاالجتماعية )الرايضية والفنية والثقافية(، ملا هلا من أتثري مباشر يف السيطرة على درجة 
 أجراء دراسات على فئات أخرى مثل )الشباب، والناشئني( -

العالية ليتسىن للباحثني أو املدربني أو املشرفني تشخيص هذه  حباطاإلاستخدام املقياس كوسيلة للكشف املبكر عن درجات  -
احلالة وحماولة معاجلتها ابلربامج اإلرشادية قبل انتقاهلا إىل حالة مرضية، ويف هذه احلالة احلرجة يتم اللجوء إىل الكشف 

 السريري.
                                                           

 راف املعيارية وذلك ألن درجة املقياس درجة صحيحة وال حتتوي على كسورقام الباحث بتقريب درجة الوسط احلسايب واالحن 
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 املصادر
 لعربية (: املدخل إىل علم النفس العام، املطبعة ا1116أبو حويج، مروان ) -2

http://www.hia6.com/forum/hia 
 ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2(: الصحة النفسية، ط1119أبو دلو، جم ال اندر ) -1
، دار العلـــم للطباعـــة 1ط(: الفـــروق الفرديـــة وتطبيقاهتـــا الرتبويـــة، 2989أبـــو عـــالم، رجـــاء حممـــد، وشـــريف، انديـــة حممـــود ) -6

 والنشر، الكويت.
 للطباعة والنشر، جامعة املوصل. األثري(: الصحة النفسية، دار ابن 1116االلوسي، مجال حسني ) -4
 (: املعامالت العلمية بني النظرية والتطبيق، مركز الكتاب للنشر، مصر.2999ابهي، مصطفى حسني ) -1
، دار مــاكرو وآخــرونلطالــب التجميعــي والتكــويين، ترمجــة حممــد أمــني املفــيت (: تقيــيم تعلــيم ا2986) وآخــرونبلــوم، بنيــامني  -6

 هيل، القاهرة.
يف حبــــوث الرتبيــــة الرايضــــية، دار  اإلحصــــائية(: التطبيقــــات 2999التكــــرييت، وديــــع ايســــني والعبيــــدي، حســــن حممــــد عبــــد ) -1

 الكتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل.
بطارية اختبار املهارات اهلجومية بكرة اليـد لطـالب كليـة الرتبيـة الرايضـية جامعـة  (: بناء2991اجلوادي، عبد الكرمي قاسم ) -8

 غري منشورة، كلية الرتبية الرايضية، جامعة املوصل. دكتوراه أطروحةاملوصل، 
امعـــة جشـــر، ، دار ابـــن األثـــري للطباعـــة والن2(: مبـــادل علـــم نفـــس التـــدريب الرايضـــي، ط1118، علكـــة ســـليمان )أحلـــوري -9

 املوصل.
 ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل.1، طاإلحصاء(: املدخل إىل 1111الراوي، خاشع حممود ) -21
، مركــز الكتــاب للنشــر، مصــر، 2(: املــدخل إىل القيــاس يف الرتبيــة البدنيــة والرايضــة، ط1116رضــوان، حممــد نصــر الــدين ) -22

 القاهرة.
 ت(: الصحة النفسية -الرفاعي، نعيم )ب -21

  http://www.hia6.com/fourm/hia 

 (: الصحة النفسية، دار املعارف، مصر.2988زهران، حامد ) -26
الطلبــة حنــو مهنــة التــدريب، اجمللــة العربيــة اجتاهــات (: بنــاء مقيــاس 2981الســامرائي، ابســم نزهــت والبلــداوي، طــارق  يــد ) -24

 (.1(، العدد )1للبحوث الرتبوية، اجمللد )
  علم النفس، مطبعة منني، بغداد.(: املدخل يف2988السامرائي، هاشم جاسم ) -21
 (: الصحة النفسية، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، منشورات جامعة حلب.2991هللا، حممد قاسم ) عبد -26
 ، مركز الكتب األردين،  عمان، األردن.6: املدخل إىل علم النفس، ط(2991عدس، عبد الر ن، توق، حمي الدين ) -21
 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.2(: مبادل علم النفس، ط1111يفة )عدس، عبد الر ن، وقطامي، ان -28
ة، كليـة الرتبيـة، ر غـري منشـو  دكتـوراه أطروحـة(: الشعور ابليأس لـدى طلبـة جامعـة املوصـل، 1116العزاوي، أنور قاسم حيىي ) -29

 اجلامعة املستنصرية.
 عارف للطباعة والنشر، القاهرة.، دار امل6(: مدخل علم النفس الرايضي، ط2998عالوي، حممد حسن ) -11
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وعلـم الـنفس الرايضـي، دار الفكــر  الرايضــية (: القيـاس يف الرتبيـة1118عـالوي، حممـد حسـن ورضـوان، حممــد نصـر الـدين ) -12
 للطباعة والنشر، القاهرة.

 .، دار الفكر العريب، القاهرة1التعليمي يف الرتبية البدنية والرايضية، ط اإلحصاء(: 1112عمر، واخران ) -11
، 2، طاإلنســـانيةحـــث العلمــي يف الرتبيـــة والعلـــوم ب(: أساســـيات ال2991عــودة، أ ـــد ســـليمان ومكـــاوي، فتحــي حســـني ) -16

 .األردنمكتبة الكتاين للتوزيع، 
 (: القياس والتقومي يف العملية التدريسية، جامعة الريموك، عمان.2999عودة، أ د سليمان ) -14
 لبحث العلمي، دار الفكر العريب للطباعة والنشر، القاهرة.(: دليل ا2999عويس، خري الدين على أ د ) -11
 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.2(: القياس املعريف الرايضي، ط1112فرحات، ليلى السيد ) -16
 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.4(: القياس واالختبار يف الرتبية الرايضية، ط1111فرحات، ليلى السيد ) -11
 اجني، القاهرة، مصر.خل، مكتبة ا1حة النفسية دراسات يف سيكولوجية التكيف، ط(: الص2981فهمي، مصطفى ) -18
ـــذات لـــدى طلبـــة املرحلـــة 2991كـــاظم، علـــى مهـــدي ) -19  غـــري ريت، رســـالة ماجســـاإلعداديـــة(: بنـــاء مقيـــاس مقـــنن ملفهـــوم ال

 منشورة، كلية الرتبية األوىل، جامعة بغداد.
 ، دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع، سوراي.2لرتبية وعلم النفس، ط(: القياس والتقومي يف ا1111ملحم، سامي حممد ) -61
 التدريبية لفعالية ألعاب القوى، مطابع التعليم العا ي، بغداد. األسس(: 2991) وآخروني، قاسم حسن و الاملند -62
نـــاء وتطبيـــق(، رســـالة )ب ىمركـــز حمافظـــة نينـــو  أنديـــةيف  ني(: املـــزاج لـــدى الالعبـــني املتقـــدم1122الـــواتر، مقلـــد طـــه حامـــد ) -61

 ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية األساسية، جامعة املوصل.
33- Adams , G Sachs (1964) Measurment and evaluation In education 

psvchology A lot ,New York . 
34- Ahman J. Stanly and morvin . cook (1971) : measuring Evaluating 

Educational , ement  Boston All ynard Bacon 
35- Go Ldstein ,E .Bruce , (1994) : psychology , wadswarth , in Belmon 

CaLifornia 
36- Nunn ally , J. C. (1978) : psychometric Theory , Mc Graw-Hill , New 

York. 
37- GOHDSTEIN , E . Brue , (1994): psychology , wads worth , in , BeLmon 

CaLifornia . 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (9امللحق )

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية

 مقياس اإلحباط الرايضي إبعادالسادة اخلرباء حوال صالحية  أراءاستبيان 
 حضرة الدكتور............................................ احملرتم

 حتية طيبة:
 "املوصل مدينة أنديةاإلحباط الرايضي لالعبني املتقدمني يف  بناء مقياسيف النية إجراء الباحث املرسوم " 
ة اليت يشعر هبا الالعب نتيجة للفشل أو اإلخفاق يف إشباع دافع أو رغبة عنده "وهو حالة اخليبالرايضي:  ابإلحباطويقصد  

 ."افعه ورغباتهدو  وإشباعلوجود عائق أو عراقيل )شخصية، اجتماعية، طبيعية( حتول بينه وبني حتقيق أهدافه، 
الحظ الباحث أن هناك أراء،  لبحوث، واألطر النظرية املختصةمن خالل اطالع الباحث على املصادر العلمية، وأدبيات ا 

مت  إذيف حتديد أبعاد املقياس، وتوظيفها مبا خيدم البحث،  هبا مت االستعانة وتعاريف نظرية ملوضوع اإلحباط تشمل حمتوى املوضوع،
مسح للمصادر وإجراء عملية مقابلة شخصية مع عدد من السادة املختصني يف علم  إجراء( أبعاد، وذلك من خالل حتديد )ثالثة

 النفس الرايضي.
للتفضل ابملوافقة  اخلرباء كأحدونظرا ملا تتمتعون به من خربة ودراية علمية يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية، فقد مت اختياركم   

 واإلجابة على ما أييت:على قراء االستبيان 
( أما كل بعد، وحتت البديل الذي تراه مناسبا √الرايضي املرفقة طيا، وذلك من خالل وضع عالمة ) اإلحباطمدى صالحية أبعاد  -

 البديل املقرتح. إضافةللبعد )تصلح، ال تصلح، تصلح بعد التعديل(، من خالل حذف أو تعديل، أو 
 شاكرين تعاونكم العلمي املبارك

 التوقيع:
 :العلمي اللقب

 االختصاص:
 اوامعة الكلية

 الباحث
 م. فراس حممود علي

 تصلح بعد تعديل ال تصلح تصلح أبعاد اإلحباط ت
    املوانع الشخصية أوال 
اخلصائص النفسية اليت تعيق الفرد الرايضي يف إشباع الدوافع من داخل الفرد، وتتمثل بعجز الفرد يف اختاذ  وهي

احلامسة بشأن املواقف واألحداث اليت مير هبا، حيث مير بوضع صراعي يتمثل يف عدم قدرته على  القرارات
 تعمل عل إحباط األخرى ةاالختيار بني هدفني وبني إشباع حاجتني فان حتقيق واحد

 البعد املقرتح:
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    املوانع االجتماعية اثنيا
ور اليت تعيق أهدافه وطموحاته، وتتعلق ابلرايضي ماداي ومدى أتثره ابألم ابآلخرينوهي عالقة الفرد الرايضي 

مثله، وعدم وجود االعتبار الشخصي ابألسرة، واليت تقف و وقيمه  وأعرافهومعنواي واسراي، وتتمثل بتقاليد اجملتمع 
 يف كثري من األحيان أما حتقيق أهدافه

 البعد املقرتح:
    املوانع الطبيعية اثلثا

ابلفرد الرايضي، واليت ليس للفرد عالقة فيها، أي خارج إرادته، وحتول بينه وبني حتقيق  وهي العوائق احمليطة
 .دوافعه وإشباعأهدافه 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (3امللحق )
 جامعة املوصل 

 كلية الرتبية الرايضية
 يبني االستبيان املفتوح

 عزيزي الالعب
 حتية طيبة:
 "املوصل مدينة ناء مقياس اإلحباط الرايضي لالعبني املتقدمني يف أنديةبسوم "يف النية إجراء البحث املو  
الالعب نتيجة الفشل أو اإلخفاق يف إشباع دافع أو رغبة عنده  "وهو حالة اخليبة اليت يشعر هباويقصد ابإلحباط الرايضي:  

 .وإشباع دوافعه ورغباته"لوجود عائق أو عراقيل )شخصية، اجتماعية، طبيعية( حتول بينه وبني حتقيق أهدافه، 
احلا ي، يرجى اإلجابة على السؤال املرفق طيا بكل دقة وأمانة، وكما يف الرايضي ونظرا ملا لديكم من دراية ومعايشة للواقع  

 األمثلة التالية، علما أن اإلجابة هي خدمة للبحث العلمي فقط.
 شاكرين تعاونكم معنا
 الباحث

 :اآلتيةول بينك وبني حتقيق أهدافك يف إشباع دوافعك وضمن األبعاد هي املواقف واحلاالت اليت حت ما
 املوانع الشخصية لإلحباط -9
- 
- 
_ 
_ 
_ 
_ 
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 املوانع االجتماعية لإلحباط -3
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
 املوانع الطبيعية لإلحباط -2

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (2امللحق )

 إلحباط الرايضياستبيان أراء السادة اخلرباء حول صالحية فقرات مقياس ا
 

 حضرة الدكتور............................. احملرتم
 حتية طيبة:
 "مدينة املوصل بناء مقياس اإلحباط الرايضي لالعبني املتقدمني يف أنديةيف النية إجراء البحث املرسوم " 
خفاق يف إشباع دافع أو رغبة عنده "وهو حالة اخليبة اليت يشعر هبا الالعب نتيجة الفشل أو اإلالرايضي:  ابإلحباطويقصد  

 .لوجود عائق أو عراقيل )شخصية، اجتماعية، طبيعية( حتول بينه وبني حتقيق أهدافه، وإشباع دوافعه ورغباته"
 ونظرا ملا تتمتعون به من خربة ودراية علمية يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية، والعلوم الرايضية، فقد مت اختياركم كأحد اخلرباء 

يا، واليت مت احلصول عليها من خالل توجيه استبيان مفتوح لعينة عشوائية خمتارة من جمتمع طللحكم على مدى صالحية الفقرات املرفقة 
راجني تفضلكم بقراءة االستبيان واإلجابة على ما البحث، فضال عن اإلطالع على األطر النظرية اخلاصة ابملوضوع قيد البحث، 

 أييت:
أو ( أمام كل فقرة وحتت البديل الذي تراه مناسبا للفقرة )تصلح، ال تصلح، تصلح بعد التعديل من خالل )حذف √ضع عالمة ) -

 ضافة عدد من الفقرات(.إعادة صياغة أو إ
( بدائل هي )دائما، غالبا، أحياان، اندرا، 1مدى صالحية اإلجابة على فقرات املقياس ضمن سلم التقدير )مخاسي التدرج(، وفق ) -

 ( على التوا ي لفقرات القياس.2، 1، 6، 4، 1أبدا(، وتعطي هلا األوزان )
 وإذا مل حتصل املوافقة فما هو السلم البديل برأيكم؟                  تصلح        ال تصلح 

 شاكرين تعاونكم العلمي املبارك
 التوقيع:

 اللقب العلمي:
 االختصاص:

 اوامعة والكلية:
 التاريخ:
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 الباحث
 اس حممود علىم.فر 

 :املوانع الشخصية لإلحباط
ومتثل اخلصائص النفسية اليت تعيق الفرد الرايضي يف إشباع دوافعه من الداخل، وتتمثل بعجزه على اختاذ القرارات احلامسة بشأن  

اع حاجتني وعليه فان املواقف واألحداث اليت مير هبا، إذ مير بوضع صراعي يتمثل يف عدم قدرته على االختيار بني هدفني وبني إشب
 حتقيق واحدة تعمل على اإلحباط األخرى.

 تصلح بعد التعديل ال تصلح تصلح الفقرات ت
    نشاطا رايضيا ال أرغب فيه  أزاولانزعج عندما  2
    اليت تسبب  ي اإلصابةاقلق عند أداء بعض احلركات الرايضية  1
    انزعج عندما يراودين الشعور الفاشل 6
    عندما يسخر زمالئي مين اغضب 4
    صعوبة أداء بعض احلركات الرايضية تقف عقبة أمام تطوري 1
    عندما يراودين الشعور ابلفشل أحبط 6
    انفعل عندما يكون أدائي دون املستوى املطلوب 1
    أجد صعوبة يف التعبري عن أرائي 8
    تنقصين الثقة ابلنفس وروح املنافسة  9
    ضي لإلجهاد يقف عقبة أمام أدائيتعر  21
    أتضايق بشدة عندما أتعرض ملوقف حمرج 22
    أشعر هبم شديد عندما أفكر ابلفشل يف خوض املباراة 21
    قبل املنافسات اهلامة أتوتر 26
    يضايقين كثرة ارتكايب لألخطاء أثناء املنافسة 24
    مهي هو أن أكون مميزا يف رايضيت 21
    قابلييت ال تتطور سواء تدربت جبد ونشاط 26
    يضايقين أسلوب لعب الفريق املنافس 21
    الالعب املميز يف الفريق أكونكثرة أخطائي تبعدين من أن  28

 املوانع االجتماعية لإلحباط:
وطموحاته، وتتعلق ابلرايضي ماداي ومعنواي فرد الرايضي ابآلخرين ومدى أتثره ابألمور اليت تعيق حتقيق أهدافه وتتمثل عالقة ال 

 اجملتمع وأعرافه وقيمة ومثله، وعدم وجود االعتبار الشخصي ابألسرة. وأسراي، وتتمثل بتقاليد
 تصلح بعد التعديل ال تصلح تصلح الفقرات ت
    أتذمر من قلة اهتمام عائليت مبا أحققه من إجنازات رايضية 29
    ين أتضايق من مزاولة اللعبةضعف عالقيت ابملدرب جيعل 11
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األساليب القدمية اليت يستخدمها بعض املدربني تؤثر على مستوى  12
    أدائي

    عندما ال أحصل على دافع معنوي أدائيينخفض  11
    ني اآلخرين ياخفق يف التعامل مع الرايض 16
    إليه عندما أقع يف املشاكل اجلأال أجد من   14
    اجلرأة والشجاعة على مواجهة أخطائي ال امتلك 11
    النادي الذي انتمي إليه ال مينحين الدعم املادي 16
    اشعر أبن أفراد فريقي يكرهونين 11
    ينخفض أدائي يف اللعب عند مساعي خرب غري سار 18
    انزعج من حتيز احلكام 19
    ليةعا رايضية شهرة ذو العب منافسة القلق من ينتابين 61
    أدائي على سلبا يؤثر احلكام لبعض ارتياحي عد 62
    والشتيمة الذم يشوهبا ماتلك امسع عندما أحبط 61
    الالعبني بعض من السخرية غاىل أتعرض 66
    أدائي على سلبا يةئلالعا مشاكلي تؤثر 64
    الرايضية مقدريت عائليت تنتقد 61
    النفسية اليتحب مدريب بعدم اهتمام اشعر 66
    أمارسها اليت الفعالية نوع إىل اجملتمع نظرة تزعجين 61
    األخرى ابأللعاب اهتمامها يف النادي إدارة تضايقين 68
    خاطئا احلكم قرارا اختاذ من أتذمر 69
    الفريق قيادة مسؤولية حتمل يقلقين 41
    الالعبني ببعض النادي إدارة اهتمام يزعجين 42
    مدريب وأفكار أفكاري بني التعارض يضايقين 41
    سبب أي وبدون الفريق من ستبعدين النادي إدارة إن اشعر 46
    اللعب يف املتميزة قابليايت يقدر احد ال 44
    اخلسارة أتوقع جيعلين التحكم ضعف 41
    حتقيق طموحايت إما عقبة األشخاص بعض يقف ما كثريا 46
    املدرب قبل من املعاملة يف الالعبني بني التمييز قينيضاي 41

 مشاعر مراعاة دون فقط ابلنتائج النادي إدارة الهتمام انزعج 48
    الالعبني
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 املوانع الطبيعية اإلحباط:
نه وبني حتقيق أهدافه متثل العوائق احمليطة ابلفرد الرايضي، واليت ليس للفرد عالقة فيها، وتكون خارج إرادته وسيطرته، وحتول بيو  

 وإشباع دوافعه.
 تصلح بعد التعديل ال تصلح تصلح الفقرات ت
    اللعبة من مزاولة أتذمر جتعلين املساعدة واألدوات األجهزة قلة 49
    واجلمهور األرض تغيري عند أتضايق 11
    التدريب وقت لطول انزعج 12
    نافسللفريق امل اجلمهور تشجيع من ابخليبة اشعر 11
    أدائي إمام تقف عائقا السيئة املناخية الظروف 16
    املغلقة املالعب يف اللعب عند أتضايق 14
    أدائي على سلبا تؤثر التجهيزات رداءة 11
    املنافسة أجواء يف الدخول مبجرد قلقي يزداد 16
    فيها أشارك اليت املنافسة أمهية بزايدة قلقي يزداد 11
    حمدد غري هدف حنو املباراة تسري عندما بطأح 18
    املبارايت يف مشاركيت أما عائقا تقف املفاجئة اإلصابة 19
    املنتظم غري التدريب جراء النفسية حاليت تسوء 61
    املنافسات فرتة طول من أتضايق 62
    املباراة ظروف مع التكيف بصعوبة اشعر 61
    أدائي إمام عائقا تشكل البسيطة اإلصابة 66

 
 بسم هللا الر ن الرحيم

 (4امللحق )
 جامعة املوصل

 كلية الرتبية الرايضية
 يبني مقياس اإلحباط الرايضي بصيغته األولية

 :عزيزيت الالعب
 حتية طيبة:
اليت يهدف  اآلراءمن جمموعة من الفقرات اليت تعكس بعض  املقياس نضع بني أيديكم مقياس اإلحباط الرايضي، ويتألف 

الباحث من خالل إجابتك عليها التعرف على موقفك احلقيقي الصادق بشأهنا خدمة للحركة الرايضية بشكل عام، وللبحث العلمي 
 .بشكل خاص
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( أمام كل فقرة، وحتت البديل الذي تراه مناسبا √يرجى تفضلكم بقراءة املقياس واإلجابة على فقراته، وذلك بوضع عالمة ) 
 اإلجابة تكون على كراسة املقياس نفسه. إنجابة على مجيع فقرات املقياس بكل دقه وأمانة، علما لك، ويرجى اإل

 شاكرين تعاونكم معنا
 العمر:

 العمر التدرييب:
 اسم النادي:
 اسم اللعبة:

 الباحث
 يبني مقياس اإلحباط الرايضي بصيغته األولية والنهائية

 أبدا اندرا أحياان غالبا  دائما الفقرات  ت
  ي تسبب اليت الرايضية احلركات بعض أداء عند اقلق 2

 اإلصابة
     

      رايضية تااجناز  من هأحقق مبا يتئلعا اهتمام لعدم مرأتذ 1
 ولةاز م من مرذأت ينلجتع املساعدة واتألدوا زةألجها ةقل 6

 عبةلال
     

      مين يئزمال يسخر عندما ضباغ 4
      عبةلال مزاولة من أتضايق ينلعجت ابملدرب يتقعال ضعف 1
      ةااملبار  وزمان ملكان املفاجئ التغيري عند أتضايق 6
      تطوري إمام عقبة تقف الرايضية احلركات بعض أداء صعوبة 1
 ىلع ثرؤ ت املدربني بعض اهيستخدم اليت القدمية ساليبألا 8

 يئأدا مستوى
     

      املنافس فريقلل ورهاجلم جيعشت من ابخليبة أشعر 9
      لشابلف ورشعال ودينار ي عندما أحبط 21
      معنوي دافع ىلع احصل ال عندما يئأدا ينخفض 22
      يئأدا إمام قائعا تقف ةئالسي املناخية الظروف 21
      وبلاملط املستوى دون يئأدا يكون عندما دةشب انفعل 26
      املادي الدعم حينمين ال إلية انتمي يلذا النادي 24
      قةلاملغ املالعب يف عبلال عند أتضايق 21
      يئأدا أمام عقبة يقف ادهلإلج تعرضي 26
      سار ريغ خرب مساعي عند عبلال يف يئأدا ينخفض 21
      التجهيزات يؤثر سلبا على أدائي رداءة 28
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      بشدة عندما أتعرض ملوقف حمرج أتضايق 29
      نتابين القلق من منافسة العب ذو شهرة رايضية عاليةي 11
      املنافسة أجواء يف الدخول مبجرد قلقي يزداد 12
      الصعبة املبارايت خوض يف ابألداء أفكر عندما ابهلم اشعر 11
      أدائي على سلبا يؤثر احلكام لبعض ارتياحي عدم 16
      هلا املخطط غري دفاهل حنو املباراة تسري عندما أحبط 14
      امةاهل املنافسات قبل توتري يزداد 11
      والشتيمة الذم يشوهبا كلمات امسع عندما أحبط 16
      املبارايت يف مشاركيت أمام عائقا تقف ةاملفاجئ اإلصابة 11
      املنافسة أثناء لألخطاء ارتكايب كثرة يضايقين 18
       أدائي على سلبا ةالعائلي مشاكلي تؤثر 19
      املنتظم غري التدريب جراء النفسية حاليت تسوء 61
      ونشاط جبد تدربت وان حىت تتطور ال قابلييت 62
      النفسية حباليت مدريب اهتمام بعدم اشعر 61
      املنافسات فرتة طول من أتضايق 66
      افساملن الفريق لعب يف العنيف األسلوب يضايقين 64
      أمارسها اليت الفعالية نوع إىل املتدنية اجملتمع نظرة تزعجين 61
      أدائي إمام عائقا تشكل البسيطة اإلصابة 66
      الفريق يف املميز الالعب أكون إن من تبعدين أخطائي كثرة 61
      األخرى ابأللعاب النادي إدارة اهتمام من أتضايق 68
      ختاذ احلكم قرارا خاطئاأتذمر من ا 69
      الفريق قيادة مسؤولية حتمل يقلقين 41
      الالعبني ببعض النادي إدارة اهتمام يزعجين 42
      مدريب وأفكار أفكاري بني التعارض يضايقين 41
      اللعب يف املتميزة قابلييت يقدر احد ال 46
      اخلسارة عأتوق جيعلين التحكيم ضعف 44
      املدرب قبل من املعاملة يف الالعبني بني التمييز يضايقين 41
 مراعاة دون فقط ابلنتائج النادي إدارة الهتمام انزعج 46

 الالعبني مشاعر
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