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 في كرة السمةالنهاك النفسي وعالقته بأداء بعض المهارات الهجومية ا

  لطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
 

 د نغم خالد نجيب الخفاف.م.أ
 بدنية وعموم الرياضةكمية التربية ال

 الموصلجامعة 
 

 :ممخص البحث العربي
 التعرف عمى درجة االنياك النفسي لطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم ىدف البحث الى

لطالب المرحمة االولى والتعرف عمى العالقة بين االنياك النفسي وأداء بعض الميارات اليجومية , الرياضة
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي باألسموب المسحي والسببي المقارن و, كمية التربية البدنية وعموم الرياضة

طالبا وطالبة يمثمون المرحمة االولىفي كمية التربية  (216)واشتمل مجتمع البحث عمى لمالئمتيا وطبيعة البحث,
اما عينة البحث االساسية شممت , (2018-2017)جامعة الموصل لمعام الدراسي - البدنية وعموم الرياضة

االنياك )مقياس:كل منواشتممت أداتي البحث عمى , طالبا(25 ) عددىاقد بمغ عينة التطبيق اما,طالبا (82)
بعض واالداة االخرى ىي , لممقياسوقد تم أجراء المعامالت العممية الالزمة , فقرة (50)المتكون من , (النفسي

واستخدمت الباحثة الوسائل ,(2011, الحجار)اختبارات لألداء المياري في كرة السمة والمعدة من قبل 
, ومعادلة (ت)ومعامل االرتباط البسيط, واختبار, المتوسط الحسابي, واالنحراف المعياري: اإلحصائية اآلتية

وقد توصمت الباحثة إلى عدد من , , والمتوسط الفرضي لممقياس, والنسبة المئوية(براون- سبيرمان)
لطالب وان , لطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم الرياضةوىي مالءمة مقياساالنياك االستنتاجات 

اذ ان النتيجة سمبية ومن ثم سيؤثر ,  انياك نفسي شديدلدييمالمرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
ودرجة توجد عالقة ارتباط معنوية بين مقياساالنياك النفسي , ذلك عمى مستوى تقدميم في مجال المعبة

 .االختبارين
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Psychological exhaustion and its relationship to the 
performance of some offensive skills in basketball for 

students of the first stage Faculty of Physical Education and 
Sports Sciences 

Researcher 
Assistant Professor Dr. Nagham Khalid Najeeb Al-khafaf 

 Abstract 
The research aims at: 
The objective of the research was to identify the degree of psychological 
exhaustion of the students of the first stage of the Faculty of Physical 
Education and Sports Sciences, and to identify the relationship between 
psychological exhaustion and the performance of some offensive skills for 
the students of the first stage of the Faculty of Physical Education and Sport 
Sciences. The researcher used the descriptive approach, Research on (216) 
students representing the first stage in the Faculty of Physical Education and 
Sports Sciences - Mosul University for the academic year (2017-2018),The 
research sample consisted of (82) students. The sample of the application 
reached (25) students. The research tools included: (Psychological 
exhaustion), which consists of (50) paragraphs, and has been conducting 
scientific transactions for the scale, The following measures were used: the 
arithmetic average, the standard deviation, the simple correlation coefficient, 
the T test, the Spearman-Brown equation, the mean of the scale, And the 
percentage, and the researcher reached a number of conclusionsThe 
students of the first stage of the College of Physical Education and Sports 
Sciences have a severe psychological exhaustion, as the result is negative 
and therefore will affect the level of progress in the field of the game, there is 
a correlation between the psychological scale of mental exhaustion And the 
degree of the two tests. 
 

 التعريف بالبحث-1
  المقدمة واهمية البحث1-1

ان عمم النفس الرياضي من العموم ذات الشأن الكبير في معالجة الكثير من األمور التي تيم الرياضيين في 
جميع الفعاليات الرياضية وىي متالزمة مع عموم أخرى تمكن الرياضي من التأقمم والتناغم مع الظروف 

 الدراسات والبحوث التطبيقية المتمثمة بدراسة االنياك النفسي الذي يأخذ بعدا كبيرا في المحيطة بو من خالل
ولذا يعتبر االنياك النفسي اعمى مراحل , مجال التربية البدنية والذي بدورىيؤثر عمى مستوى االداء عند الطالب

 .اذ ينتج عقب تعرض الطالب لمضغوط المستمرة والزائدة عن طاقتو, الضغوط
 أمام مواجية العديد الطالب تجعل التيو,  التي ال تخمو من المواقف الضاغطةلعاب من أىم االولعبة كرة السمة

ضعف المقدرة االنجازية  وذلك بسببطالبمن الصعاب التي تتطمب استجابة وردود أفعال قد يعجز عنيا ال
الضغوط تمك  المالئمة لمواجية لمطالب وانخفاض مستوى الكفاءة البدنية والميارية واختالف اإلمكانات
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وبالتالي معالجة ظروف المعب المختمفة وكشف الجوانب االيجابية , باستجابات ايجابية بغية تحقيق أىدافيم
وفي ضوء ما تقدم فان أىمية البحث تتجمى في , والسمبية وتحسين طرائق المعب وتطويرىا الى نحو افضل

 :  النقاط االتية
لطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم معرفة درجة االنياك النفسي وعالقتيابالميارات اليجومية.1

 .األفضل في مجال المعبةلتحقيق واالىتمام بيم,الرياضة
من خالل ما تقدم يمكن القول بان البحث الحالي يشكل إضافة عممية معرفية جديدة في المجال الرياضي . 2

نظرا لقمة الدراسات والبحوث في مجال االنياك النفسي وعالقتو بالميارات اليجومية في كرة السمة عمى حد عمم 
 .الباحثة

 
  مشكمة البحث1-2

يعد االنياك النفسي مشكمة خطيرة قد يمتد اثرىا في اغمب سموكيات الطالب حيث ليا مجموعة من االثار 
وخاصة في , السمبية التي قد تصيب الطالب مما يترتب عمييا قمة اداء الطالب وضعف قدرتو عمى االداء

فضال عن ان القدرة عمى , فالجيد البدني الغير منظم وغير المخطط لو تأثير سمبي لمطالب,الميارات اليجومية
وان ىذه ,التنسيق بين الدروس النظرية والعممية تعتبر من  االمور التي تربك الطالب في العممية التعميمية

ومن ىنا تكمن مشكمة البحث الحالي في محاولة اإلجابة ,االمور كميا وغيرىا كانت مؤشرا لدراسة درجة االنياك
 : عن التساؤالت االتية

متوسط او  أم درجة االنياك النفسيشديدلدييمىممطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم الرياضة- 
 معتدل؟

لطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم أداء بعض الميارات اليجومية ماىي عالقةاالنياك النفسيب- 
 ؟الرياضة

  هدف البحث 1-3
 :ييدف البحث التعرف الى

 .لطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم الرياضة درجة االنياك النفسي 1-3-1
لطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية  العالقة بين االنياك النفسي واداء بعض الميارات اليجومية 1-3-2

 .وعموم الرياضة
  فرضية البحث1-4
لطالب المرحمة واداء بعض الميارات اليجومية بيناالنياك النفسيالتوجد فروق ذات داللة معنوية  1-4-1

 .االولى كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
  مجاالت البحث1-4



www.manaraa.com

 .لطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم الرياضة:  المجال البشري1-4-1
 . جامعة الموصل- قاعات كمية التربية البدنية وعموم الرياضة:  المجال المكاني1-4-2
 .2/4/2018 ولغاية 1/11/2017لمفترة من :  المجال الزماني1-4-3
  تحديد المصطمحات1-5

 :(2008, زكي ) عرفهوقداالنهاك النفسي- 
انو حالة تصيب الرياضي نتيجة الضغوط والحمل الزائد في التدريب والمباريات وعدم القدرة عمى التوافق معيا 

وانو حالة شعورية , مما يؤدي لظيور جممة من المظاىر المتعددة التي تؤثر في نظرة الرياضي لنفسو ولألخرين
ذات تأثير سمبي في الجانب االنفعالي والذىني والبدني كردة فعل لمضغوط الزائدة والتي تفوق قدرات الطالب 

نتيجة ألسباب مينية وشخصية واجتماعية واقتصادية يترتب عمييا خفض مستوى االداء والالمباالة وعدم الرضا 
 . عن العمل

 (23, 2008, زكي)
 اجراءات البحث- 2
  منهج البحث2-1

 .استخدمت الباحثة المنيج الوصفي والسببي المقارن لمالئمتو وطبيعة البحث
 مجتمع البحث وعينته  2-2

طالبا وطالبة يمثمون المرحمة االولى في كمية التربية البدنية وعموم  (216)اشتمل مجتمع البحث عمى 
( 82)اما عينة البحث االساسية شممت , (2018-2017)جامعة الموصل لمعام الدراسي - الرياضة

 والبالغ عددىا التمييز عينة لىوتم تقسيم عينة البحث إ, من المرحمة االولى (%38)والذي يشكل نسبة ,طالبا
  عددىاقد بمغ عينة التطبيق اما, طالبا تم استبعادىم (12)طالب تجربة استطالعية و (10) طالبا و(60)
 . طالبا كما مبين بالجدول ادناه(25)

 (1)الجدول 
 يبين مجتمع البحث وعينة البناء وعينة التطبيق

 
 ت

مجتمع 
 البحث

عينة البحث 
 االساسية

عينة  عينة البحث االساسية
التجربة  التطبيق

 االستطالعية
عينة التحميل 

 (التمييز)اإلحصائي
 المستبعدين

 12 60 10 82 216 العدد
النسبة  25

 %14,63 %73,17 %12,2 %38 %100 المئوية

 
 أداتي البحث 2-3
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  مقياس االنهاك النفسي2-3-1
 طالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم الرياضة    نظرا لوجود مقياس لقياس االنياك النفسيمعينة من 

فقد تم تطبيقو مع تغيير الفقرات لكي تالئم عينة البحث الحالي, فمجأت الباحثة الى , جامعة الموصل-
 .المعامالت اإلحصائية المبينة أدناه

 المقياس  صدق 2-3-1-1
 ., وصدق التمييز(المحكمين)تحققت الباحثة من صدق المقياس عبر الصدق الظاىري 

  الظاهريمممقياس صدقال2-3-1-1-1
 عدد من السادة ذوي فقرة بصورتو االوليةعمى شكل استبيان وجو الى (50) عرض المقياس المتكون من تم

 حولمدى  منيمأبداءالرأيطمباذ ,ومجال القياس والتقويم, لعموم الرياضية في مجاال()الخبرة واالختصاص
 فقرات المقياس وذلك لغرض الحكم عمى مدى مالءمتيا لمعينة, اواضافة وتحديد بدائل لإلجابة التي صالحية

 اذيبين ذلك,  (1) من صدق المقياس, والممحق لمتأكد وسيمة مناسبة  األجراء يعد ىذايرونيا مناسبة لممقياس,اذ
يمكن حساب صدق االختبار بعرض عبارات المقياس او االختبار "الى انو  (2010الصميدعي وآخرون, )يشير

عمى عدد من المختصين والخبراء في المجال الذي يقيسو االختبار فإذا قال الخبراء أن ىذا االختبار يقيس 
 ".السموك الذي وضع لقياسو فان الباحث يستطيع االعتماد عمى حكم الخبراء

 (117, 2010الصميدعي وآخرون, ) 
 من خالل النسبةالمئوية التفاق المحكمين تم استخراج صدق تحميل استجابات ومالحظات السادة الخبراءوبعد 

خبراء, وبيذا  الفأكثر من أراء (%85),اذتم قبول الفقرات التي اتفق عمييا  المقياس صالحيةفقرات حولخبراءال
االنياك النفسي  مقياسفقراتكون عدد اذت, األجراء حصمت فقرات المقياس جميعيا عمى نسبة اتفاق المذكورة انفا

. (التحميل اإلحصائي لمفقرات) عمميةأجراءصدق التمييز , تم االعتماد عمييا فيفقرة( 50 )من
 التحميل اإلحصائي لفقرات المقياس  2-3-1-1-2
 تين المتضادتين المجموع أسموب2-3-1-1-2-1

قدرة االختبار المقترح عمى "  لمعرفة  لفقراتواإلحصائي عممية التحميل أجراءمن مواصفات المقياس الجيد 
التفريق بين األفراد الذين يتمتعون بدرجة مرتفعة من السمة من ناحية, وبين األفراد الذين يتمتعون بدرجة 

                                                           

 
(  )صأسماء السادة ذوي الخبرة واالختصا 

 الجامعة الكمية االختصاص االسم
الموصل التربية البدنية وعموم الرياضة  عمم النفس الرياضي عصام محمد.د.أ

الموصل التربية  البدنية وعموم الرياضة قياس وتقويم  عمي حسين طبيل .د.م.أ
الموصل التربية االبدنية وعموم الرياضة قياس وتقويم فراس محمد عمي . م.أ
الموصل التربية البدنية وعموم الرياضة عمم النفس الرياضي  يونس وليد ذنون. د.م.أ
الموصل التربية االبدنية وعموم الرياضة عمم النفس الرياضي محمد خير الدين . د.م
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, اذ تم تطبيق المقياس بصورتو االولية, (244, 2006, رضوان)" منخفضة من نفس السمة من ناحية أخرى
طالبا, ونظرا لصغر حجم عينة التمييز الحالية, وإلضفاء  (60)عمى عينة التمييز البالغ قواميا  (2)الممحق

عمى "(2004,النبيان) ويؤكد ,متساويتين العينة الى مجموعتين أفرادتقسيم  "الصيغة اإلحصائية المناسبة تم
" اذا كان عدد المفحوصين قميال (%50), واقل نسبة (%50)ترتيب الممتحنين تنازليا ثم تحديد أعمى نسبة 

, المتضادتينمن الدرجات العميا والدنيا لتمثال المجموعتين  (%50)اذ اختيرت نسبة , (196, 2004النبيان, )
 فقرات عمى إجاباتيم ضوء عمى رتبت درجاتيم ترتيبا تنازليا أن بعد , طالبا(30)وقد تضمنت كل مجموعة 

 المجموعتين العميا إجاباتالمحتسبة الختبار داللة الفروق بين متوسطات  (ت)قيمة اختبار ت المقياس, واعتمد
 .يبين ذلك (2),والجدولالفقرات من فقرةوالدنيا لكل 

 (2)الجدول 
 نهاك النفسي لفقرات مقياس االيبين نتائج االختبار التائي لحساب التمييز

 (ت)قيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا رقم الفقرة
 ع س ع س القدرة التميزية لمفقرة (sig)قيمة  المحسوبة

 مميزة 0,000 4,368 1,093 2,666 1,093 3,900 1
 مميزة 0,000 5,867 0,937 2,533 0,819 3,866 2
 مميزة 0,000 4,977 0,973 2,466 1,241 3,900 3
 مميزة 0,000 6,635 0,749 2,300 1,019 3,833 4
 مميزة 0,000 3,882 1,014 2,733 0,980 3,733 5
 مميزة 0,000 5,708 0,964 2,367 0,935 3,766 6
 مميزة 0,000 6,403 0,844 2,666 0,808 4,033 7
 مميزة 0,000 8,504 0,776 2,133 0,899 3,966 8
 مميزة 0,000 6,262 0,868 2,266 0,944 3,733 9
 مميزة 0,000 5,162 0,730 2,466 0,999 3,633 10
 مميزة 0,000 5,769 0,868 2,266 0,964 3,633 11
 مميزة 0,000 4,795 0,999 2,366 1,149 3,700 12
 مميزة 0,000 5,168 0,907 2,266 1,129 3,633 13
 مميزة 0,000 8,222 0,776 2,133 0,884 3,900 14
 مميزة 0,000 6,861 0,994 2,333 0,758 3,900 15
 مميزة 0,000 6,233 0,819 2,133 1,142 3,733 16
 مميزة 0,000 5,274 0,817 2,433 0,894 3,700 17
 مميزة 0,000 6,371 0,884 2,333 0,858 3,766 18
 مميزة 0,000 7,227 0,761 2,200 1,008 3,866 19
 مميزة 0,000 5,325 0,836 2,300 0,860 3,466 20
 مميزة 0,001 3,473 0,973 2,466 1,033 3,366 21
مميزة  0,000 4,100 0,999 2,366 1,137 3,500 22
مميزة  0,000 4,021 1,087 2,700 1,030 3,800 23
مميزة  0,000 4,422 0,894 2,600 1,135 3,766 24
مميزة  0,000 5,551 1,074 2,533 0,868 3,933 25
مميزة  0,000 5,932 0,922 2,333 1,074 3,866 26
مميزة  0,000 6,465 0,844 2,333 0,949 3,833 27
مميزة  0,000 5,053 1,003 2,600 0,937 3,866 28
مميزة  0,000 7,253 0,935 2,433 0,764 4,033 29
مميزة  0,000 6,831 0,794 2,300 0,973 3,866 30
مميزة  0,000 5,100 1,040 2,433 0,876 3,700 31
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 (ت)قيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا رقم الفقرة
 ع س ع س القدرة التميزية لمفقرة (sig)قيمة  المحسوبة

مميزة  0,000 6,249 0,805 2,200 0,964 3,633 32
مميزة  0,000 6,388 0,776 2,133 1,061 3,666 33
مميزة  0,000 5,215 0,937 2,466 0,944 3,733 34
مميزة  0,000 7,086 0,773 2,233 0,897 3,766 35
مميزة  0,000 6,702 0,749 2,300 0,935 3,766 36
مميزة  0,002 3,316 1,136 2,533 1,041 3,466 37
مميزة  0,000 4,136 0,868 2,266 1,278 3,433 38
مميزة  0,000 5,539 0,922 2,333 0,987 3,700 39
مميزة  0,000 5,242 0,932 2,400 0,889 3,633 40
مميزة  0,000 5,691 0,927 2,366 1,105 3,866 41
مميزة  0,000 4,913 0,817 2,233 1,105 3,466 42
 مميزة 0,000 4,051 0,999 2,366 1,040 3,433 43
 مميزة 0,000 4,283 1,003 2,400 1,104 3,566 44
 مميزة 0,000 6,728 0,894 2,400 0,946 4,000 45
 مميزة 0,000 6,860 0,944 2,266 0,860 3,866 46
 مميزة 0,001 3,652 1,055 2,700 0,994 3,666 47
 مميزة 0,000 7,516 0,805 2,200 1,066 4,033 48
 مميزة 0,000 8,222 0,813 2,400 0,819 4,133 49
مميزة  0,000 5,378 0,899 2,466 0,971 3,766 50

, وعند الرجوع الى (8,504- 3,316)ان القيم التائية لفقرات المقياس تراوحت بين : (2)       يبين الجدول 
, وفي (2,00)نجد أنيا تساوي  ( 0.05), وأمام مستوى معنوية  (58)الجدولية أمام درجة حرية  (ت)قيمة 

قدرة تمييزية, تم االستدالل عمييا من خالل مقارنة جميع فقرات المقياس اثبتت بأن ليا ضوء ذلك يتضح ان 
 .المحتسبة مع قيمتيا الجدولية (ت)قيمة 

 معامل االتساق الداخمي    أسموب2-3-1-1-2-2
 فقرات الترابط بين ابراز, فضال عن قدرتو عمى فقراتويقدم لنا مقياسا متجانسا في  "األسموبان ىذا 
, اذ تم أيجاد معامل ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لممقياس لنفس عينة (101, 1990كاظم, )"المقياس

يتم قياسو من خالل حساب معامل مقياس,وبصدق االتساق الداخمي لل"يسمىطالبا,اذ  (60)التمييز البالغة 
, وقد تم استخدام معامل االرتباط البسيط (68, 2001فرحات, )"لمقياساالرتباط بين المفردة والمجموع الكمي ل

. ذلكبين ي (3)لتحقيق ذلك, والجدول
 
 
 
 
 
( 3)الجدول

 االنهاك النفسيمقياسل والدرجة الكمية الفقرة االرتباط بين تيبين معامال
معامل  الفقرة

 االرتباط
قيمة 

(sig) معامل  الفقرة
 االرتباط

قيمة 
(sig) معامل  الفقرة

 االرتباط
قيمة 

(sig) معامل  الفقرة
 االرتباط

قيمة 
(sig) 
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1 0,548** 0,000 14 0,709** 0,000 27 0,605** 0,000 40 0,558** 0,000 

2 0,654** 0,000 15 0,737** 0,000 28 0,577** 0,000 41 0,643** 0,000 

3 0,586** 0,000 16 0,630** 0,000 29 0,732** 0,000 42 0,549** 0,000 

4 0,674** 0,000 17 0,617** 0,000 30 0,708** 0,000 43 0,447** 0,000 

5 0,503** 0,000 18 0,649** 0,000 31 0,618** 0,000 44 0,547** 0,000 

6 0,575** 0,000 19 0,661** 0,000 32 0,653** 0,000 45 0,692** 0,000 

7 0,662** 0,000 20 0,623** 0,000 33 0,672** 0,000 46 0,650** 0,000 

8 0,777** 0,000 21 0,377** 0,003 34 0,600** 0,000 47 0,502** 0,000 

9 0,650** 0,000 22 0,464** 0,000 35 0,675** 0,000 48 0,708** 0,000 

10 0,579** 0,000 23 0,492** 0,000 36 0,635** 0,000 49 0,755** 0,000 

11 0,612** 0,000 24 0,534** 0,000 37 0,456** 0,000 50 0,593** 0,000 

12 0,519** 0,000 25 0,600** 0,000 38 0,495** 0,000    

13 0,595** 0,000 26 0,609** 0,000 39 0,604** 0,000    
(.                   0,250)الجدولية تساوي ( ر), قيمة (59)وأمام درجة حرية  ( 0,05)معنوي عند مستوى معنوية   * 

( 463, 2000الراوي, )
 االنياك النفسي ان قيم معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس          (:3)يبين الجدول 
, وأمام (59) وعند الرجوع الى جدول داللة معامل االرتباط عند درجة حرية (,0,777– 0,377)تراوحت بين 

 وفي ضوء ذلك يتبين ان جميع فقرات ,(0,250)الجدولية تساوي ( ر)نجد ان قيمة  ( 0,05)مستوى معنوية 
وبذلك يصبح المقياس بصورتو النيائية بعد عممية التحميل اإلحصائي لفقراتو مؤلفا , يزيةيالمقياس أثبتت قدرة تم

(. 2)فقرة, وكما مبين في الممحق (50)من
التجربة االستطالعية  2-3-1-2

عمما أنيم , طالب تم اختيارىم من المجتمع األصمي( 10) التجربة االستطالعية عمى عينة قواميا أجراءم     ت
: تيأ وكان اليدف من التجربة ىو مايلم يكونوا من عينة البحث

. التعرف عمى مالئمة الفقرات المعدة ليذا الغرض- 
. مدى وضوح الفقرات لممستجوب- 
  ثبات المقياس 2-3-1-3

( 143 ,1990,وآخرونالعجيمي ) النتائج نفسيا في قياسيا لمظاىرة لمرات عديدة أعطت ثابتة اذا األداةتعد 
 كاختبار اولي ثم طالب(30 ) المقياس عمى عينو منةبتوزيع الباحثتوبغية الحصول عمى ثبات المقياس قام

ايام من االختبار االول عمى العينة نفسيا اذ تشير بعض المصادر الى ان  (10)اعيد االختبارنفسو بعد مرور 
وبعد جمع ,ثالثة اسابيع- والتطبيق الثاني ليا يجب ان اليتجاوز اسبوعينلألداة مابين التطبيق االول ةالفتر

( 0,87)المحتسبة (ر)البيانات تمت معالجتيا احصائيا باستخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون ظيرت قيمة 
 .وىذا يدل عمى وجود ارتباط وبالتالي وجود معامل ثبات لممقياس

 مقياسوتصحيحه ال وصف  2-3-1-4
تالف المقياس بصورتو النيائية ,لطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم الرياضةاالنياك النفسيمقياس 

 اإلجابةوتتم ,نياك النفسي ألنيا تقيس االايجابية وسمبيةحيث تم صياغة فقرات االستبيان بصيغة فقرة ( 50)من
وقد شممت فقرات المقياس , (أبدا, نادرا, أحيانا, غالبا, دائما) خمسة بدائل ىي  المقياس من خاللنفقراتع
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, 3, 2, 1)لمفقرات االيجابية وأعطيت الدرجات  (1, 2, 3, 4, 5)سمبية وأعطيت الدرجات وعبارات ايجابية 
 .درجة (250-50) الدرجة الكمية لممقياس مابين اقتربتو, لمفقرات السمبية (5, 4
( 2012 ,الطائي والخفاف)
مقياس  التطبيق  2-4
 االنهاك النفسيتطبيق مقياس  2-4-1

ودون تحديد وقت ثابت لإلجابة عمى المقياس, وزعت طالبا, (25)عينة متكونة من مقياس عمى التم تطبيق 
 أمام كل (     ) وذلك بوضع عالمة  فقراتالمقياس, عمىاإلجابةتم شرح طريقة  اذ عمييم كراسات المقياس

 ,, وتم التأكيد عمييم لإلجابة عمى جميع فقرات المقياس بكل دقة وأمانةفقرة, وتحت البديل الذي يراه مناسبا
المختبرين, وتم  تكون عمى كراسة المقياس نفسو, ثم تم جمع كراسات المقياس من اإلجابةعمما ان 
 . المقياس جميعافقرات عمى المقياس ىي مجموع درجاتو عمى المختبر,وبيذا تكون درجة تصحيحيا

 االختبارات المهارية الهجومية في كرة السمة2-5
, الحجار)قامت الباحثة بتحميل محتوى المصادر العممية المتخصصة بمجال كرة السمة, فوجدت دراسة 

متضمنة اختبارات مركبة واألقرب لحالة المعب لكي يكون االختبار أكثر صدقا تم عرضو عمى , (2011
 :الخبراء في مجال كرة السمة وىي كما يأتي

 اختبار لقياس مهارات الطبطبة والمناولتين الصدرية ومن فوق الرأس- 1
 : اسم االختبار

 .اختبار تحمل األداء لمطبطبة والمناولتين الصدرية ومن فوق الرأس
 :هدف االختبار

 .(المتعرجة والمستقيمة)ودقتيا وسرعة المناولة من فوق الرأس والطبطبة  (الصدرية)قياس سرعة المناولة 
 : األدوات

 .شواخص, ساعة توقيت, شريط الصق (5), (2)كرة سمة, جدار خشبي عدد 
 :طريقة األداء

مع الجدار  ( مناوالت صدرية10)وعند سماع صافرة البدء يؤدي , يقف الطالب ممسكًا بالكرة عمى خط البداية
الخشبي األول مع التأكيد عمى دقة المناولة وبعد استالم الكرة بعد المناولة العاشرة يقوم بالطبطبة المتعرجة بين 

إلى جية الجدار الخشبي الثاني وبعد استالم الكرة بعد  ( مناوالت من فوق الرأس10)الشواخص ثم أداء 
 .المناولة العاشرة يقوم بالطبطبة المستقيمة حتى يجتاز الخط النيائي

 :التسجيل
.                                     تحسب الدرجة النيائية لمطالب من خالل جمع الدرجة المعيارية لمدقة والزمن ثم تقسم عمى اثنين

  (43-42, 2010العبيدي,  )
 اختبار لقياس مهارتي االستالم والتهديف من القفز- 2

 :اسم االختبار
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 .اختبار تحمل األداء لمتيديف
 :هدف االختبار

 .(القريب والمتوسط والبعيد)قياس سرعة التيديف ودقتو 
 :األدوات

 ., ساعة توقيت, شريط الصق, طباشير ممون(15)كرات سمة عدد 
 :طريقة األداء

نقطة موزعة داخل منطقة الرمية الحرة وقوس الثالث نقاط فوق كل نقطة نضع كرة ويقف الطالب  (15)تحدد 
ممسكا بالكرة وعند سماع الصافرة يقوم بالتيديف واالنتقال إلى الكرة الثانية وىكذا إلى أن  (1)عند المنطقة 

 .تنتيي التيديفات الخمسة عشر
 :التسجيل

نقطتان ): تحسب الدرجة النيائية من خالل جمع الدرجات المعيارية لزمن التيديف ودقتو الذي يحسب كما يأتي
 (وصفر لمكرة التي ال تدخل وال تممس الحمقة/ نقطة واحدة لمكرة التي تممس الحمقة ولم تدخل/ لمتيديف الناجح

 (37-34, 2011, الحجار)نقال عن  ( 49-48 , 2010العبيدي ,  ).   ثم تقسم عمى أثنين
  اإلحصائية  الوسائل2-6

من اجل أيجاد الوسائل اإلحصائية الخاصة بمتغيرات  (Spss)     استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي 
 :البحث وتم حساب كل من

. االنحراف المعياري والوسط الحسابي- 
. قانون النسبة المئوية- 
 .(بيرسون)لـمعامل االرتباط البسيط- 
 (٩٠-٨٨, ٢٠٠1ن, اخراعمر و).   لعينة واحدة (T )اختبار- 
النتائج ومناقشتها ل يحلتوعرض - 3

بعد جمع البيانات التي حصمت عمييا الباحثة ولمتحقق من صحة فرضية البحث رصدت نتائج مقياس االنياك 
 :النفسي لدى طالب المرحمة االولى, وتم تحميل البيانات إحصائيا عمى النحو االتي

 مالءمة مقياس االنهاك النفسي لعينة البحث عرض نتائج  3-1
لمعينةعن طريق معادلة معامل االلتواء  االنياك النفسي مالءمة مقياسمدى  الباحثة التأكد من      ارادت

. يبين ذلك (4) والجدول ,(كارل بيرسون)لـ
 

( 4 )الجدول
 ساالنهاك النفسي مقياعن عينة البحث إلجاباتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمنوال ومعامل االلتواء متيبين ال

 االحصائية       المؤشرات
       المقياس

عدد 
 العينة

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
معامل المنوال المعياري 

االلتواء 
 0,330 181 14,670 176,200 25      االنياك النفسي
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درجة,  (176,200)بمغ االنياك النفسيس مقياالبحثعمىان المتوسط الحسابي الجابات عينة  (3)من الجدوليتبين
قيم معامل وعميو بمغتدرجة,  (181) بمغت  المنوال فقدةدرجة, اما قيم (14,670)وبانحراف معياري مقداره 

, مما سبق تشير النتائج الى مالءمة المقياس لمعينة, وان التوزيع اقرب الى الطبيعي, درجة (0,330)االلتواء 
االلتواء طبيعيا, واالختبارات مالئمة لمعينة اذا وقع معامل االلتواء يعد " الى انو  (1980االطرقجي, )اذ يشير 

( 206-204, 1980االطرقجي, .( "1)بين 
لدى عينة البحث   التعرف عمى درجة االنهاك النفسي  عرض نتائج3-2

وسط الفرضي لممقياس مت درجة البإيجاد لدى عينة البحث قامت الباحثة االنياك النفسي درجة مقياس ألجممعرفة
, االنياك النفسيصنف ي عينة البحث عمى المقياس, وسوف إلجابات, ومقارنتيا بدرجة الوسط الحسابي (*)

ن قيمة وسط العينة الذي يفوق قيمة أساس أ, وعمى مستوى انياك معتدل ومتوسط, ومستوى انياك شديدالى 
. يبين ذلك (5), والجدول يكونمستوى انياكشديدوسط الفرضي لممقياس بصورة معنوية متال

 

( 5)الجدول 
 لعينة (sig) وقيمة المحتسبة (t)يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي وقيمة اختبار 

 االنهاك النفسيالبحث في مقياس

 ( 0.05)معنوي عند مستوى معنوية *
 

 بمغ ساالنياك النفسي مقياعن عينة البحث إلجاباتان قيم المتوسط الحسابي :(5)يتبين من الجدول 
وسط متدرجة, وعند اختبار معنوية الفروق بين  (14,670)درجة, وبانحراف معياري قدره  (176,200)

 لعينة  المحتسبة(t)اختبار بمغت قيمة فيما درجة,  (150 )ةدرجات العينة, والمتوسط الفرضي لممقياس البالغ
, وىي قيمة اصغر من قيمة مستوى المعنوية (0,000) والقيمة االحتمالية بمغت ,درجة( 8,929)واحدة 

وىذا يدل عمى ظيور نسبة , وسط درجات عينة البحثمت, مما يدل عمى ان الفرق معنوي, ولمصمحة (0,05)
 .طالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم الرياضةاالنياك بمستوى شديد لدى 

اختباري التحمل ودرجة الكمية لمقياس االنهاك النفسي درجة ال عرض نتائج التعرف الى العالقة بين 3-3
عينة  لدى (والمناولتين الصدرية ومن فوق الرأس–الطبطبة–االستالم)و ( التهديف من القفز–االستالم)

 البحث 
 –االستالم)اختباري التحمل ودرجة الكمية لمقياس االنياك النفسي درجة ال العالقة بين ة بإيجاد الباحثتقام

وذلك من ,  لدى عينة البحث(والمناولتين الصدرية ومن فوق الرأس– الطبطبة–االستالم)و (التيديف من القفز
(. 6), وكما مبين في الجدول اس واالختبارينبين درجتي المقي (لبيرسون)خالل حساب معامل االرتباط البسيط 

                                                           
:   وسط الفرضي للمقياسمت ال)*(
 ( 146 ،1998عالوي، ) عدد البدائل÷ عدد الفقرات × البدائلأوزانمجموع = 
 

المؤشرات االحصائية 
 

          المقياس 
المتوسط  العينة

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الفرضي 

( t)قيمة 
 (sig)قيمة المحتسبة 

* 0,000 8,929 150 14,670 176,200 25   االنياك النفسي 
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( 6)الجدول 
 التهديف –االستالم)اختباري التحمل ودرجة الكمية لمقياساالنهاك النفسي درجة البين  (لبيرسون)يبينمعامل االرتباط البسيط 
 عينة البحث لدى (والمناولتين الصدرية ومن فوق الرأس–الطبطبة–االستالم)و (من القفز

لمؤشرات االحصائية ا
( R)قيمة  االختبارالمقياس 

المحتسبة 
 (sig)قيمة 

 

 االنهاك النفسي

 0,031 *0,432 ( التيديف من القفز–االستالم)

– الطبطبة–االستالم)
والمناولتين الصدرية ومن فوق 

 (الرأس
0,456* 0,022 

 ( 0,05)معنوي عند مستوى معنوية * 
يقُاس االَهاك نًعرفة انعالقة بٍُ  (R) يعايم االرجباط انبسُط ِ جى اسحخذاواٌ: (6)َحبٍُ يٍ انجذول 

وانًُاونحٍُ – انطبطبة–االسحالو)و ( انحهذَف يٍ انقفز–االسحالو)انُفسٍ وانذرجات انًعُارَة نكم يٍ اخحبارٌ 

بٍُ يقُاس االَهاك انُفسٍ وانذرجة انًعُارَة الخحبار انًححسبة  (R) بهغث قًُة ار, (انصذرَة ويٍ فىق انرأس

وهٍ قًُة اصغر يٍ قًُة , (0,031) وبهغث قًُة يسحىي االححًانُة ,(0,432)( انحهذَف يٍ انقفز–االسحالو)

بٍُ يقُاس االَهاك انُفسٍ وانذرجة انًعُارَة الخحبار انًححسبة  (R)بهغث قًُة و,(0,05)يسحىي انًعُىَة 

 وبهغث قًُة يسحىي االححًانُة ,(0,456)(وانًُاونحٍُ انصذرَة ويٍ فىق انرأس– انطبطبة–االسحالو)
بٍُ  يعُىَةوجىد عالقة ارجباطار َذل عهً , (0,05)وهٍ قًُة اصغر يٍ قًُة يسحىي انًعُىَة , (0,022)

 .يقُاس االَهاك وكم يٍ االخحبارٍَ

عمييا من خالل عالقة االنياك مع تحمل اداء بعض الميارات اليجومية تعزو الباحثة النتائج التي حصمت 
التي تم تنفيذىا من قبل الطالب بعد استحصال درجات اداء االختبارين ومعالجتيما احصائيا بتحويميما الى 

وضعف درجات معيارية وفق شروط االختبار تبين تعرض الطالب لمستوى انياك شديد جراء االداءالغير جيد 
حيث ان  (204, الطائي والخفاف)وىذا يتفق مع , المياقة البدنية والتعب النفسي من حيث شدة وطول االختبار

ففي بداية االمر , الطالب يمر بعدة مراحل قبل ان يصل الى حالة االنياك وعدم الرغبة في مواصمة المعب
يتعرضالطالب الى ضغط نفسي وبدني كبير ثم يبدا بمحاولة مقاومة ومواجية تمك الضغوطات واالجيادات 

التي يتعرض ليا ويحاول استعادة ثقتو بنفسو وتوازنو وفي حالة عدم الجدوى من محاوالت الطالبالمقاومة بوجو 
ىذه الضغوطات تصبح مقاومة ىذه الضغوطات النفسية والبدنية غير فاعمة مما يؤدي الى وصول الطالب الى 

حالة االنياك النفسي والبدني التي تستنزف قوى وامكانيات الطالب ويصبح غير قادر عمى مواصمة 
 (252- 251, 2014, الطائي والخفاف).المعب

االستنتاجات والتوصيات - 4
 االستنتاجات  4-1
 .لطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم الرياضةمالءمة مقياساالنياك النفسي - 
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 الوسط الحسابي لمعينة يفوق قيمة لدييملطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم الرياضةان - 
اذ ان النتيجة سمبية ومن ثم سيؤثر ذلك عمى , المتوسط الفرضي وىذا يدل عمى انيم يمتمكون انياكنفسي شديد

 .مستوى تقدميم في مجال المعبة
 ( التيديف من القفز–االستالم)اختباري التحمل ودرجة توجد عالقة ارتباط معنوية بين مقياساالنياك النفسي - 
لطالب المرحمة االولى كمية التربية البدنية وعموم (والمناولتين الصدرية ومن فوق الرأس– الطبطبة–االستالم)و

 .الرياضة
 التوصيات  4-2
 . االستفادة من مقياس االنياك النفسي من اجل تطبيقو عمى العاب رياضية اخرى-
ضرورة انتقاء الطمبة اثناء اختبارات القبول لمتقديم من الذين يتمتعون بمياقة بدنية وتحمل عالي في كمية - 

 .التربية البدنية وعموم الرياضة
 المصادر العربية 

دار الطميعة لمطباعة , (1)ط, الوسائل التطبيقية في الطرق االحصائية: " (1980)محمد عمي , االطرقجي- 1
 .بيروت, والنشر

اثر منياج تدريبي قائم عمال التحميل الفسيولوجي في عدد من : " (2011)اوس محمد طو , الحجار- 2
كمية , رسالة ماجستير غير منشورة, المتغيرات البدنية والميارية المفردة والمركبة لالعبي كرة السمة الشباب

 .جامعة الموصل, التربية الرياضية
مركز , (1)ط, المدخل الى القياس في التربية البدنية والرياضية: " (2006)محمد نصر الدين , رضوان- 3

 .القاىرة, مصر, الكتاب لمنشر
االنياك النفسي وعالقتو بالتوافق الزواجي وبعض المتغيرات الديموغرافية : " (2008)حسام محمود , زكي- 4

, كمية التربية, قسم الصحة النفسية, رسالة ماجستير, لدى عينة من معممي الفئات الخاصة بمحافظة المينا
 .القاىرة

 ., اربيل1اإلحصاء واالختبار في المجال الرياضي, ط: (2010)الصميدعي, لؤي غانم وآخرون - 5
بناء مقياس االنياك النفسي لممارسي االنشطة : " (2014)نغم خالد نجيب , احمد حازم والخفاف, الطائي- 6

كمية التربية , (64)العدد , (20)المجمد , مجمة الرافدين لمعموم الرياضية, الرياضية لطالب جامعة الموصل
 .جامعة الموصل, الرياضية

, رسالة (بناء اختبارات لتقويم عمل األداء المياري لالعبي كرة السمة), 2010العبيدي, سعد ياسين, - 7
 .ماجستير غير منشورة, كمية التربية الرياضية, جامعة الموصل

, القاىرة, مكتب الكتاب لمنشر,  "موسوعة االختبارات النفسية لمرياضيين(: " 1998)عالوي, محمد حسن - 8
. مصر

, دار الفكر العربي, 2, ط "اإلحصاء التعميمي في التربية البدنية والرياضية"(: 2001)عمر, وآخران - 9
. القاىرة
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, القاىرة, مركز الكتاب لمنشر, (1)ط, "القياس المعرفي الرياضي : " (2001)ليمى السيد , فرحات- 10
 . مصر
رسالة , بناء مقياس مقنن لمفيوم الذات لدى طمبة المرحمة االعدادية: " (1990)عمي ميدي , كاظم- 11

 .جامعة بغداد, كمية التربية االولى, ماجستير غير منشورة
, دار الشروق لمنشر والتوزيع, "اساسيات القياس والتقويم في العموم السموكية : " (1990)موسى , النبيان- 12

 .االردن, عمان
 الممحق 

 مقياس االنهاك النفسي بصورته النهائية
أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقـرات ت 
     . ارضى عن اداء واجباتي تجاىزمالئي ألنيا تقربني منيم. 1
     . تيجة ممارسة الدروس العممية نومين أثناء مشكالت من أعاني أصبحت. 2
      .ممارسة الدروس العممية منذ البدنية مشكالتي زادت. 3
     . المدرس غير مقدر لجيودي المبذولة في الدروس العممية. 4
     . اعاني من بعض االضطرابات الصحية نتيجة ضغوط الدروس العممية. 5
      .اشعر بالراحة عندما اغيب عن الكمية. 6
      . التحمل عمى قدرتي تفوق الدروس العممية في لضغوط أتعرض. 7
      .التدريبية أعبائي زيادة يضايقني. 8
      . المجتمع في لممارسي الرياضة متدنية اجتماعية نظرة توجد. 9
      .اتعمد الذىاب لمدروس العممية متأخرا احيانا. 10
      .بطرحيا أقوم التي األمور والمالحظات زمالئي ييمل. 11
     . اشعر بالتوتر عند المعب مع المراحل االخرى. 12
     . الرياضية األنشطة بعض لممارسة كاف وقت توفير عمي يصعب. 13
      . التطور والتقدم فرص تنقصو ممارستي لمرياضة. 14
     . لو وجدت ظروف مناسبة لما تركت التدريب بعد الدوام. 15
     . يجيدني عمل ساعات اضافية احتياطية في التدريب بعد الدوام. 16
     . أتردد باتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. 17
     . أعاني من عدم قدرتي عمى ممارسة األنشطة الرياضية الصعبة. 18
     . استحقو الالذي االجتماعي التقدير الكمية تمنحني. 19
     . ممارستي لمرياضة تحقق لي حياة غير جيدة. 20
     . زمالئي مع التعامل في صعوبة أجد. 21
     . ينتابني الخجل عندما أخطا في الممعب اثناء الدروس. 22
     . اشعر بعدم قدرتي عمى التمييز بين التعب واإلرىاق. 23
      . التعميمية والتدريبية لمعممية الالزمة االدوات الكمية توفر. 24
     . عممي الرياضي ىو العمل الوحيد الذي اتيح لي. 25
      .الكمية خارج اأراىم عندم زمالئي أتجاىل. 26
     . نظرات زمالئي تفقدني السيطرة عمى نفسي أثناء المعب. 27
      .اتدرب لفترات طويمة ألجل الوصول الى تحقيق اىدافي. 28
      .الدروس العممية إنجاز في عقيني أي مكان الكمية لي توفر. 29
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أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما  الفقـراتت 
     . يضايقني البقاء في الممعب بعد انتياء دروسي العممية. 30
     . زمالئي غير متعاونين في مساعدتي عمى تحقيق االنجاز. 31
      .ارتبك عندما يشاىدني اآلخرين في الدروس العممية. 32
     . ينتابني شعور عدم القدرة عمى التركيز في اثناء تنفيذنا لمدروس العممية. 33
من قبل زمالئي في اثناء الدروس  الواعية غير التدخالت بعض تضايقني. 34

     . العممية

     . واجباتي الدراسية تعيق من استمراري في األنشطة الرياضية. 35
      .تأثيرا ايجابياعمى زمالئي لي أن أعتقد. 36
     . لدي قمق مستمر عمى طول السنة الدراسية. 37
     .  استسمم إلى التعب بسرعة. 38
     . ارائي لمتعبير عن الكافية الفرص الكمية لي تتيح. 39
     . أغيب عن المحاضرات النشغالي بالمعب. 40
     . مشاعر زمالئي فيم في سيولة أجد. 41
     . أحاسب نفسي دائما عندما أخطا وال أنسى ذلك لفترة طويمة. 42
     . يتوقف تفكيري عند حصول التعب. 43
     . اشعر بتدني الوضع االجتماعي لمرياضي. 44
     . اشعر بعدم التوفيق بين الدراسة وممارستي لعمل خارج الكمية. 45
      . مقابمتي من زمالئي يتيرب. 46
     . قمة قدرتي عمى تحمل ىفوات اآلخرين ميما كانت صغيرة أثناء الدروس. 47
     . تقدير من أستحق ما زمالئي يمنحني. 48
     . استمر بالمعب حتى لو عانيت بالدوار. 49
     . دور المدرس اليفيدني لتحسين عالقتي بزمالئي. 50

 
 


