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 ملخص:

والتحصيل الدراسي الرياضي لدى لطالبات المرحلة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الضغوط النفسية         

بدولة قطر استخدمت الباحثة المنهج  (COVID-19) اإلعدادية المدارس الفلسطينية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد

 قطر، عينة البحث كل الصف التاسع ةالوصفي المسحي وتكون مجتمع الدراسة الحالي في طالبات المدارس الفلسطينية بدول

( طالبة تم إجراء الدراسة االستطالعية على 03بالمدارس الفلسطينية بدولة قطر واختارت الباحثة بالطريقة العمدية وقوامها )

( طالبات بنسبة 4( درجة بإجمالي )52.27وتوصلت الباحثة إلى يتمتعن بضغوط نفسية منخفض ). ( طالبات03عينة قوامها )

طالبات بنسبة مئوية  (9) ( درجة بإجمالي003.11تي يتمتعن بضغوط نفسية متوسطة )( بينما الطالبات الال%00.00مئوية )

( طالبة بنسبة مئوية 05درجة بإجمالي )  (175.18)( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بضغوط نفسية مرتفعة03.33%)

( بينما %45.55مئوية )( طالبة بنسبة 04درجة بإجمالي ) (15.25) يتمتعن بمستوى تحصيل معرفي منخفض (75.75%)

( بينما %40.00طالبة بنسبة مئوية )  (13)( درجة بإجمالي22.17متوسط )  الطالبات الالتي يتمتعن بمستوى تحصيل معرفي

وأوصت  ،(%03.33) ( طالبات بنسبة مئوية0بإجمالي ) درجة (25.33) الطالبات الالتي يتمتعن بمستوى معرفي مرتفع

المتخصصين إلى معالجة مسالة الضغوط النفسية التي يعاني منها الطالبات من خالل اإلرشاد والتوجيه الباحثة ضرورة توجيه 

التربوي واتخاذ بعض اإلجراءات التي من شانها أن تفيد في تخفيض مستوى الضغوط النفسية لدى الطالبات في ظل أزمة 

  (COVID-19). فيروس كورونا المستجد

 .اإلعدادية األكاديمي، المرحلة التحصيل النفسية، الضغوط ،كورونا أزمه المفتاحية: الكلمات
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The Relationship of the Corona Crisis and Psychological Pressures on the Academic 

Achievement of Middle School Students in Palestinian Schools 

Dr. Dunia Rajeh Ali Moqbel 

 

Abstract: 

             This study aims to identify the relationship between psychological stress and athletic 

academic achievement among students of the preparatory stage of Palestinian schools in light of 

the emerging Corona virus (COVID-19) crisis in the State of Qatar The researcher used the 

descriptive survey approach and the formation of the current study population in Palestinian 

school students in Qatar. , The research sample is all the ninth grade in Palestinian schools in the 

State of Qatar and the researcher chose the deliberate method and the strength of (30) students 

was the exploratory study on a sample of (10) students. The researcher found that they enjoy low 

psychological pressure (72.25) degrees with a total of (4) students with a percentage of (13.33%) 

while students who enjoy medium psychological pressure (130.88) degrees with a total of (9) 

students with a percentage of (30.00%) while students who enjoy high psychological pressure 

(175.18) degrees with a total of (17) students with a percentage of (56.57%) have a level of With 

an average level of knowledge achievement (22.85) degrees with a total of (13) students with a 

percentage of (43.33%) while students with a high level of knowledge (25.33) degrees with a 

total of (3) students with a percentage of (10.00%). The researcher recommended the need to 

direct specialists to address the issue of psychological stress suffered by students through 

educational guidance and guidance and to take some measures that would benefit in reducing the 

level of psychological stress among students in light of the emerging Corona virus (COVID-19) 

crisis. 
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 :. مقدمة الدراسة1

فالبحكث العلمكي  ،أصبحت العملية التعليمية بما يواجهها من تحديات العصر ومشككالته محكور األبحكاي فكي مجكال التعلكيم         

وقد اختلفت استراتيجيات األنظمة التعليمية فكي مواجهكة تلكل المشككالت طبقكا للواقكع التعليمكي فكي  ،هو أداة المجتمع لحل مشاكله

 دول العالم المختلفة.

لى الصحة النفسية للفرد وقد عتعتبر ظاهرة الضغوط النفسية أحد ظواهر العصر الحديث وأحد الظواهر النفسية المؤثرة و        

الصكحة النفسكية ممكا قكد فكي  شخصكية الفكرد وإلكى خلكلفي  تؤدى شدة الضغوط النفسية والتعرض المتكرر لها إلى تأثيرات سلبية

 .للفرد والذهني البدنيك يؤثر على صحة الفرد وقد يصل األمر اإلنها

لما يتعرض له الفرد من ضغط الحيكاة  الحاليعصرنا في  ومن هنا أصبحت كلمة " ضغط " من الكلمات الشائعة والمألوفة       

)السكيد  اليكوميتؤثر عليه بصورة ملحوظة داخليكا  وخارجيكا  وفكى تعامالتكه مكع ا خكرين وككذلل سكلوكه  والتيواألعمال اليومية 

   .(7 :2330 نعم ،المعبد 

يككدركها الفككرد وبككين قدرتككه علككى التككي  بككين المطالكك  جككوهريأو  حقيقككيحالككة عككدم وجككود تككوازن فككي  للشككخ الضككغط يحككدي 

مجكال ظكاهرة الضكغط إلكى فكي  يعكد أبكرز مكن بحكثالكذي  ( ( Seley سيلى" "هانزاالستجابة لهذه المطال  المدركة حيث أشار 

 .( 432 :0991للجسم ألى مطل  يقع عليه ) محمد عالوى ،  مفهوم الضغط بأنه استجابة محايدة

فكراد األيتعكرض لهكا التكي  مجال علم النفس االهتمام البكال  بظكاهرة الضكغوط النفسكيةفي  ولقد أوضحت الدراسات الحديثة        

ينكتج عنهكا التكي  انك  الدافعيكةالجو الشخصكية منهكاوكذلل تأثيرها على مختلف جوانك   اليومي،لها من تأثير بال  على أدائهم  لما

 مقاومتها.اإلنهاك واإلجهاد وال يستطيع الالع  

ويعتبر فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمككن أن تتسكب  فكي مجموعكة مكن االعكتالالت       

خيمة. كما أن الفيروسات مكن هكذه الزمكرة تتسكب  التنفسية الحادة الو زمةالمتالفي البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين 

هكذه السكاللة الخاصكة مكن فيكروس كورونكا لكم ت حكدد مكن قبكل فكي البشكر. والمعلومكات المتاحكة  الحيوانيكة،في عدد من األمكراض 

 (03محدودة للغاية عن انتقال هذا الفيروس ووخامته وأثره السريري ألن عدد الحاالت المبل  عنها قليل حتى ا ن. )

محصككلة لعككدد مككن العوامككل المرتبطككة بالجوانكك  الدافعيككة والظككروف البيئيككة وبعضككها  بمثابككة الدراسككي التحصككيلويعتبككر           

عملية معقدة تؤثر فيها عوامل كثيرة بعضكها يتعلكب بكالمتعلم  الدراسيفالتحصيل  للتلميذ،األخر يرتبط بالعوامل الذاتية والمعرفية 

   (014 :0999 )عكاشةفاته المزاجية والصحية بالخبرة التعليمية وطريقة تعليمها وص واستعداداتهوقدراته 

وحين اجتاح وباء كورونا معظم دول العالم، وهذا ما فكرض علكى جميكع المؤسسكات التربويكة التحكول مكن التعلكيم الوجاهيكة       

 0.7اإللكترونكي أو التعلكيم عكن بعكد، فقكد تعكين علكى الذي يتيح التقارب الجسدي، والذي يشكل فرصة النتقال العدوى إلى التعليم 

 ,Affounehدولة حول العكالم البقكاء فكي منكازلهم بعكد إلكالا المكدارس ومؤسسكات التعلكيم العكالي ) 011مليار طفل وشاب في 

Salha, Khlaif 2020.) 

شكهد  09-العكام األول مكن جائحكة كوفيكدفادت منظمة الصحة العالميكة )"المنظمكة"( فكي مكوجز علمكي أصكدرته اليكوم أن أو       

. ويسكلطط المكوجز الضكوء أيضكا علكى %27واالكتئاب فكي العكالم بلغكت نسكبته  ي معدالت انتشار الضغوط النفسيةارتفاعا كبيرا ف

 أكثر الفئات تضررا ويلخ  أثر الجائحة على توافر خدمات الصحة النفسية والتغييرات التي طرأت عليها أثناء الجائحة.
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علككم الككنفس أهميككة البحككث فككي هككذا الموضككوط الككذي يككربط بككين عوامككل مهمككة جككدا  فككي مسككتقبل  ةالباحثكك ومككن هنككا وجككدت         

لدراسات التي تناولت موضوط قلة ا ةالباحث تالقتراب وصوله إلى مرحلة العمل واإلنتاج، وخدمة مجتمعه، وقد الحظ ،التربوي

  .العربيالوطن في  في مجال التعليم كورونا أزمهظل في  المعرفي خاصة والتحصيل حالة الضغوط
 

 :واهميته الدراسةمشكلة . 1.1

فقكد  ،لتأثيرهكا البكال  علكى الفكرد ونظكرا  ألهميتهكا التعليم نظكرا  المجال في  تعتبر الضغوط النفسية من الظاهر النفسية الهامة       

أن فككي  البحكث تتضككح إن مشكككلةمككن هنككا يمككن القككول  ،تناولهكا العديككد مكن البككاحثين لتوضككيح عالقتهكا بككبعض المتغيككرات النفسكية

حيكث نجكد تكأثر أداء االشكخا   والتعليميكةشخصية وبعكض متغيكرات الشخصكية وتؤثر على ال إيجابيالضغوط النفسية لها تأثير 

  .(4: 0990محمود الكاشف ،  بحدة الضغوط النفسية أو قلتها )عزت

المكتعلم مكن  يدركهوما  ،المدرسة من معلومات خالل دراسته لمعلومات مافي  التلميذ يتعلمهما  الدراسيويقصد بالتحصيل        

بكن )الحامكد  الدراسكيأداء المتعلم كميا بما يسمى التحصكيل في  هذه المعلومات وما يستنبطه منها من حقائب تنعكس العالقات بين

 (040: 0995 ،معج 

هائلكة ربمكا كانكت هكي األخطكر فكي زماننكا المعاصكر، تسكببت جائحكة  أزمكةحاليكا  حكدثا  جلكال  قكد يهكدد التعلكيم ب ويشهد العالم       

 %13بلكدا ، أي مكا يقكرب مكن  050مليار طفل وشاب عن التعليم فكي  0.5( في انقطاط أكثر من COVID-19فيروس كورونا )

تعليميكة عالميكة، فهنكاك  أزمكةمن الطالب الملتحقين بالمدارس علكى مسكتوى العكالم.  وجكاء ذلكل فكي وقكت نعكاني فيكه بالفعكل مكن 

اسية التي يحتاجونها في الحياة العملية. ويظهر مؤشكر البنكل الكثير من الطالب في المدارس، لكنهم ال يتلقون فيها المهارات األس

أن نسكبة هكؤالء األطفكال قكد  –أو نسبة الطالب الذين ال يستطيعون القراءة أو الفهكم فكي سكن العاشكرة  –“ فقر التعلُّم”الدولي عن 

رف، فقد تفضي هذه الجائحكة إلكى . وإذا لم نبادر إلى التص%70بلغت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قبيل تفشي الفيروس 

 (29ازدياد تلل النتيجة سوءا . )

ل األبحكاي والمراجكع أن قطكر قكد الحظكت مكن خكالفكي  الفلسكطينية مكدارسالفكي  مجكال التعلكيمفي  ومن خالل عمل الباحثة      

وذلل خالل ما يواجهكه العكالم   الرياضي الدراسييؤثر علي ادائهم وتحصليهم   مدارسالفي  سائد بين طالباتالضغوط النفسية ال

هككو العامككل  النفسككية والضككغوط النفسككية  االضككطراباتعلككى أن  ( وقككد ارجعككت ذلككلCOVID-19المسككتجد  كورونككامككن جائحككه 

من العملية التعليمية ولذلل قد اتجهت الباحثكة لعمكل هكذه  المرجويؤثر علي مستوى الطالبات  ومن ثم تحقيب الهدف الذي  النفسي

 .الرياضي الدراسيلدى طالبات وعالقة ذلل بمستوى التحصيل  النفسية  االضطراباتة مستوي تي من شأنها معرفالدراسة ال
 

   :أهداف البحث. 2.1

  - :إلى التعرف على الحالييهدف البحث      

 أزمكهظكل فكي  الفلسطينية مدارسال اإلعدادية المرحلةلدى لطالبات  الرياضي الدراسيوالتحصيل  العالقة بين الضغوط النفسية  

 (.COVID-19المستجد ) كورونافيروس 
 

   :فروض البحث. 3.1

  - :يليضوء أهداف البحث يفترض الباحث ما  في
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و لككدى طالبككات المرحلككة االعداديككة  المعرفككيومسككتوى التحصككيل  ،الضككغوط النفسككية توجككد فككروا دالككة إحصككائيا" بككين   – 0

 (.COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل  في بقطر الفلسطينية مدارسبال

 مكدارسال اإلعداديكة المرحلكةلكدى لطالبكات الضكغوط النفسكية و المعرفكيتوجكد عالقكة ارتباطيكه دالكة إحصكائيا بكين التحصكيل  -2

 (.COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل في  بقطر الفلسطينية
 

 :مصطلحات البحث. 1.1

  :Psychological Stressالضغوط النفسية  -

تعنككى الضككغوط المرتبطككة بالعالقككات المتشككابكة  الرياضككيالمجككال فككي  إلككى أن الضككغوط (0991)ويعككرف "محمككد عككالوى"   

والجمككاهير وسككائل األعككالم وليرهككا مككن تككربطهم مككع الالعبككين العديككد مككن  واإلداريوالمركبككة بككين الالعكك  وكككل مككن المككدرب 

أو عكدم التحفكز أو التشكجيع أو  الكافيوما قد يرتبط بنوعية هذه العالقات من انتقاد أو عدم التقدير  الرياضيالمحيط في  العالقات

  .(09 :0991 ،)محمد عالوىمحاولة المطالبة بتحقيب مستوى طموحات مغالى فيها 

 (COVID-19( )12-)اختصاًرا كوفيد 2012مرض فيروس كورونا  -

، هو مرٌض تنفسي حيواني المنشأ، ي سببه فيروس 2309يعرف باسم المرض التنفسي الحاد المرتبط بفيروس كورونا المستجد 

 (30( * )2التنفسية الحادة الشديدة )سارس كوف  زمةبالمتالالمرتبط  2كورونا 

   Educational Attainment :الدراسيالتحصيل  -

 تحقبالتي  بانه التحقب الناجح لهدف معين يتطل  جهدا خاصا ودرجه النجاح الدراسيالتحصيل  EYSENSCKعرفه أيزنل  

 (01 :0994محدد طبقا للمطال  الموضوعية أو كليهما )المهيزط  جسمياو  عقليواج  معين كما هو أنه نتيجة نشاط في 

 حدود الدراسة. 5.1

 .( طالبة03الحدود البشرية: جرى تطبيب هذه الدراسة على ) -

  .قطر ةالمدارس الفلسطينية بدولمن  -

 .2330/2322الحدود الزمانية: جرى تطبيب هذه الدراسة في العام الدراسي  -

 .قطر ةالفلسطينية بدول مدارسالحدود المكانية: أجريت الدراسة في ال -

لمعلمات ات أدوات الدراسة، واستجابة المعلمين واالحدود الموضوعية: يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بصدا وثب -

 لفقرات االستبانة.
 

 اإلطار النظري: .2

  :الضغوط النفسية .1.2

فقككد تككؤدى شككدة الضككغوط النفسككية  ،تككؤثر علككى الصككحة النفسككية للفككردالتككي  تعتبككر الضككغوط النفسككية أحككد الظككواهر النفسككية       

مما قكد يكؤثر علكى صكحته وقكد  ،النفسيةالصحة في  شخصية الفرد وإلى خللفي  والتعرض المتكرر لها إلى آثار وتأثيرات سلبية

 ال يستطيع الفرد تجاهلهاالتي  وبعض المشكالت النفسية السلبية والذهني العضليواإلجهاد  النفسييصل األمر إلى اإلنهاك 
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وقكد تكدوم لفتكرة طويلككة  ،مواقكف ضكالطة قكادرة علككى تفجيكر اضكطرابات سكلوكية حكادة فهكي وبالتكاليأو التكيكف معهكا بسكهولة  

 .للفرد النفسيتلف تلل المواقف باختالف التركي  وتخ

وزيكادة التعك  بأقكل  ،ومنهكا انخفكاض الكفكاءة الصكحية للفكرد ،وقد تؤدى المواقف الضالطة إلى تغيرات فسيولوجية سلبية        

  .العضليالتشنج  ،وآالم الظهر ،صعوبة التنفس ،مجهود

 –)القلكب  االكتئكابالكدرجات األولكى مكن  ،انفعالية منها انفعاالت لير سكارةوكذلل قد يؤدى الموقف الضالط إلى مظاهر         

  .الغيرة( –العدوان  –االنفعال في  عدم التحكم –الغض  

وقكد تجمكع بكين اثنكين أو  ،وتفرض الضغوط النفسية الحياتية على الفرد متطلبات قد تكون فسيولوجية أو نفسية أو اجتماعية       

حياتكه الشخصكية فكي  لهذه الضغوط ومواجهتها ينتج عنكه أضكرار كثيكرة يتحملهكا الفكرد وتكؤثر والتصدي ،ن أكثر من هذه الجوا

  .(00 ،03 :2330مصطفى  )السيدوالعملية 

العصكر فكي  الحضكاريتتعكرض للضكغوط النفسكية مكن خكالل مظكاهر التقكدم التكي  والتربية الرياضية أحد المهن الضكالطة       

واالرتقكاء  والمعكانيخاصة إن التربية الرياضية عملية ديناميكية مسكتمرة ولكيس لايتهكا جمكع المعكارف  ،هنعيش فيالذي  الحديث

: 0995عمككران  صككبري) بككل تعمككل بجانكك  هككذا علككى تنميككة الفككرد ليكككون مككواطن صككالح نافعككا  لمجتمعككه ،فقككط الحركككي البككدني

03،00).  

   :تعريف الضغط

مثكال    Environmental variableبيئكي متعكددة وقكد يعكرف علكى سكبيل المثكال كمتغيكر بمعاني Stressويعرف الضغط       

 to specific , situation , emotionalبينمكا يعرفكه الكبعض األخكر كاسكتجابة انفعاليكة لموقكف معكين  ،زيادة ضغط الجمهكور

  .( 00 :0999األصفر يعانى من الضغط بدرجة عالية بعد الفشل ) أسامة الرياضي الذي  الناشئمثال 

إلكى أن كثيكر مكن العوامكل البيئيكة تغيكر مكن حالكة التكوازن    Hans selyeوتشكير " سكميرة محمكد " نقكال  عكن "هكانز سكليى"     

وقد أطلب على هكذه األفعكال مصكطلح  ،مما يؤدى إلى قيام الجسم بردود أفعال مختلفة الستعادة التوازن ،المفترض لجسم اإلنسان

فالجسكم يسكتجي   ،شكيء يتطلك  مكن الجسكم أن يعبكئ اسكتجاباته أيتتضكمن  وهكي ،أو مثيرات الضكغط Stressسية الضغوط النف

 :2330السكيد  )جمكالتسكاعد الفكرد للمواجهكة أو الهكروب منهكا التكي  للضغوط بجهاز مكنظم مكن المتغيكرات الجسكمية والكيميائيكة

23).  

يتعرض فيها اإلنسان لصكعوبات ماديكة ومعنويكة وبيئيكة وجسكمية التي  الحاالت" الضغوط بأنها كما عرف "وليم الخولى          

حياتككه اليوميككة بطريقككة أو بككأخرى مككن طككرا التكيككف مككع البيئككة المحيطككة بككه لمحاولككة فككي  يحككاول التغلكك  عليهككا والتككي ،ونفسككية

تعبا  وإجهادا  وإنهاك ال يمكن التغلك  عليكه  االحتفاظ بحالة التوازن أو التوافب واالستقرار وكثيرا  ما تؤثر تلل الصعوبات وتشمل

  .(00 :2333الششتاوى  )محمدإلعادة هذا التوازن واالستقرار 

تككؤدى إلككى الضككغوط التككي  )األسككباب(المثيككرات  هككيضككوء ثالثككة جوانكك  هامككة فككي  كمككا عككرف بعككض البككاحثين للضككغوط       

 واالسكتجابة( )المثيكراتضكوء فكي  لجان  الثالث النظر إلكى الضكغوطوا ،الحالة الراهنة للفرد للمواقف الضالطة أيواالستجابة 

 تعريفا  لكل جان  من هذه الجوان  الثالثة. يليمعا  مشتركين كجان  أخر وسوف نعرض فيما 
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 :المقاييس العقلية المعرفية .2.2

 :كالتالي وهيهذا المجال في  المقاييس ن هناك ثالثة أنواط رئيسية منم( نقالً عن فؤاد البهى أ2001ليلى فرحات )وتذكر        

  االختبارات التحصيليةAchievement: 

 تم تعليمه للفرد المختبر.الذي  وتهدف هذه النوعية من االختبارات إلى قياس التعلم        

  اختبارات القدراتAbilities: 

 يؤديه الفرد المختبر. يوالذ والمعرفي العقليالنشاط  أيوتهدف هذه االختبارات إلى قياس القدرات العامة والطائفية         

  اختبارات االستعداداتAptitude: 

 (21 :2330 ،المستقبل. )ليلى فرحاتفي  تهدف هذه االختبارات إلى التنبؤ بما يستطيع الفرد المختبر أن يؤديه         

 الرياضي:المجال في  أهداف المعرفية

 معرفة تاريخ الرياضة واألبطال. -

 النشاط الممارس.في  معرفة المفاهيم والمصطلحات الرياضية السائدة -

 "التكنيل". رياضيالصحيح لكل نشاط  الحركيمعرفة فن األداء  -

 معرفة قوانين وقواعد اللع . -

 معرفة الخطط الهجومية والدفاعية الخاصة بالنشاط الممارس. -

 معرفة قواعد األمن والسالمة لتفادى اإلصابات. -

 مات الصحية العامة.معرفة المعلو -

 معرفة اللياقة البدنية الخاصة بالنشاط الممارس. -

 معرفة القيم االجتماعية المكتسبة من الممارسة وكذلل السلوك المتميز. -

 (00، 02 :2330وقت الفراغ. )ليلى فرحات في  يمكن أن يمارسهاالتي  معرفة المهارات الترويحية -
 

 :قياس المعرفة الرياضية 

في  م( إلى أن االختبارات تعتبر من األمور الهامة واألساسية0994) كالً من نصر الدين رضوان، كمال عبد الحميديشير        

عملية التقويم للكشف عن قدرات األفراد المختلفة سواء كانت قدرات بدنية أم قدرات عقلية معرفية، كما أنها تمثل وسيلة تربوية 

تتعلب بالمعارف والحقائب والمهارات المكتسبة نتيجة التي  الموضوعاتاسي في الدرقياس التحصيل في  ذات أهمية كبرى

، 40 :0994الحميد  وكمال عبدللتعلم والتدري  من حيث الكم والكيف وذلل بعد انقضاء فترة زمنية من التعلم. )نصر رضوان 

73) 

بأن االختبارات المعرفية تعد أحد أهم الوسائل التقويمية الهامة بجان   م(2000عالوى، نصر الدين رضوان ) محمدويؤكد     

في  االختبارات المهارية، وقد أوصيا أيضا  بضرورة االهتمام ببناء وإعداد واستخدام االختبارات المعرفية بشكل موسع

 (71 :2333 ،ونصر رضوانالمجاالت الرياضية المختلفة. )محمد عالوى 
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بأن االختبارات المعرفية عبارة عن مقاييس تتضمن مجموعة من األسئلة  م(1221الدين عويس )خير كما يضيف  

 أيفي  اإلدراكيأو  المعرفيمظهر معين من مظاهر السلوك في  الشفوية أو المكتوبة أو المصورة، المعدة لقياس أداء الفرد

 (05 :0995. )خير عويس المعرفيمستوى من مستويات التنظيم 

قياس المعرفة استخدام االختبارات المعرفية وفقا  في  بأنه يشترط م(1221نصر الدين رضوان، كمال عبد الحميد )يرى و       

في  يتطل  ضبط الظروف والعوامل المحيطة بالمفحو ، بحيث نضمن أنه سيبذل أقصى جهدالذي  لشروط األداء األقصى

يستطيع الفرد أن يفعله، ويتم التركيز بشكل الذي  الختبارات األداء األقصى على ماإداء االختبار وتدل نتائج التقويم بالنسبة 

يحققها الفرد، أكثر من االهتمام بكيفية إنجاز هذه النتائج. )نصر التي  واضح عند استخدام هذه االختبارات على مقدار النواتج

 (10 :0994 ،الحميد وكمال عبدرضوان 

التربية في  يأن االتجاه اللبرال Mackenzieماكانزى  م( نقالً عن1220) يين الخولمحمد الحماحمى، أمويشير      

تستمد من التي  الرياضية، يدعو إلى ضرورة إلمام الفرد بالحقائب األساسية والمبادئ والمفاهيم الهامة، ومصادر المعلومات

العلوم الطبيعية واالجتماعية، واإلنسانيات، من األهمية بمكان أن يلم التالميذ بأبعاد الحركة عند الفرد وبنيتها المعرفية حيث 

 (11 :0999 ي،الخول وأمينتساعد على نمو الشخصية المتكاملة كنتاج مرلوب للتربية الحديثة. )محمد الحمامى 

على حسن تحليل المواقف المختلفة  الرياضيإلى أن المعرفة والفهم يساعد  م( نقالً عن عالوى2001)ليلى فرحات وتشير      

تنفيذها خالل المنافسة، لذلل يج  أن تكون األدوات في  االختبارات والحلول لمواجهة متطلبات هذه المواقف واإلسراط وانتقاء

أو المدرب أن يحدد بسهولة ما يج  أن يتعلمه التالميذ أو قياس المعرفة مصممة بحيث يستطيع المدرس في  المستخدمة

 يج  أن يتم تزويدهم بها داخل الوحدة التعلمية أو التدريبية.التي  الالعبين من الحقائب العلمية

وأسئلة التوافب وأسئلة خطأ بنائه فهو يشمل على أسئلة الصواب والفي  ونجد أن االختبار المقنن يتطل  خطوات وإجراءات     

 (04 :2330مجال التربية الرياضية. )ليلى فرحات في  األكثر استخداما   هياالختيار المركبة، وتلل النوعية من االختبارات 

 :استخدامات االختبارات المعرفية 

 يج  معرفتها.التي  تمكن من تحديد احتياجات التالميذ من المعلومات -

 نهاية الوحدة التعليمية أى أنها تعد أداة تقويم.في  وتحديد درجات التقييمتقييم إنجازات التالميذ  -

تقيكيم فاعليكة التعلكيم وذلكل عنكد عكدم نجكاح لالبيكة التالميكذ بالفصكل ويظهكر ذلكل عنكد عجكزهم عكن اإلجابكة علكى أسككئلة  -

 االختبار مما يلفت نظر المدرس أو المدرب إلى هذه الثغرة.

مككات حسكك  أهميتهككا بواسككطة المككدرس ممككا يككؤدى إلككى زيككادة الفهككم لموضككوط التعلككيم أو حككث التالميككذ علككى تعلككم المعلو -

 التدري .

فكي  تتالءم مع قكدراتهم باإلضكافة ألهميتهكاالتي  توجيه التالميذ والالعبين إلى األنشطةفي  تستخدم االختبارات المعرفية -

 عملية االنتقاء.
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التالميكذ أو الالعبكين الفرصكة لمعرفكة نتكائج االمتحكان فكذلل يككون تحديد مستقبل العملية التعليمية وخاصة عنكد إعطكاء  -

أكثككر مالئمككة للتعلككيم والتككدري  ممككا يزيككد مككن دافعيككه التالميككذ أو الالعبككين للممارسككة وتنميككة قككدراتهم ومعلومككاتهم عككن 

 (07، 04 :2330النشاط الممارس. )ليلى فرحات 

 :السابقة . الدارسات3

وسيتم عرض تلل  .كمتغيرات أساسية للبحث كوروناالنفسية وفيروس لدراسات عن الضغوط عرض لبعض ا يليفيما       

تم الحصول على هذه الدراسات من خالل قيام الباحثة بمسح شامل  قدم وقداألإلى  من األحديالدراسات وفقا لتاريخ إجرائها 

رسائل الماجستير أو في  صادر المختلفة متمثلةوالمتعلقة بموضوط البحث من الم الرياضيالمجال في  أجريتالتي  للدراسات

 .الدكتورة والدوريات العلمية المجالت التخصصية واإلطارات النظرية واستخدام شبكة اإلنترنت وستقوم بعرض تلل الدراسات

إلكى  مدارسمن التعليم في ال نتقالاالهدفت إلى دراسة تجربة  (Basilaia, Kvavadze, 2020) وفي دراسة أجراها         

التعلم عبر االنترنت خالل انتشار وباء فيروس كورونكا فكي جورجيكا، حيكث اسكندت علكى إحصكائيات األسكبوط األول مكن عمليكة 

التدريس في إحدى المدارس الخاصة وتجربتها في االنتقال من التعليم وجها  لوجه إلى التعليم اإللكترونكي خكالل جائحكة كورونكا، 

فكي العمليكة التعليميكة، واسكتنادا الكى  Gsuiteو EduPageالتعليم عبر اإلنترنت وتم اسكتخدام منصكتي حيث قامت بمناقشة نتائج 

إحصائيات األسبوط األول من عملية التدريس عبر اإلنترنت توصل الباحثان الكى أن االنتقكال بكين التعلكيم التقليكدي والتعلكيم عبكر 

مهارات التي اكتسبها المعلمكون والطكالب وإدارة المدرسكة فكي فتكرة مكا بعكد االنترنت كان ناجحا، ويمكن االستفادة من النظام وال

الوباء في حاالت مختلفة مثل ذوي االحتياجات الخاصة الذين هكم بحاجكة لسكاعات اضكافية، أو مكن خكالل زيكادة فاعليكة التكدريس 

 الجماعي أو زيادة االستقاللية لدى الطال  والحصول على مهارات جديدة.

-COVID)هكدفت إلكى معرفكة خطكة االسكتجابة لتفشكي مكرض )  (Draissi, Yong, 2020) جراها كل منأوفي دراسة 

وتنفيذ التعليم عن بعد في الجامعات المغربية، في هذه الدراسة قام الباحثون بفح  وثائب مختلفة تتكون من مقاالت إخباريكة  19

. استخدمت الدراسة مكنهج تحليكل المحتكوى، وأشكارت نتكائج خاصة بالصحف اليومية والتقارير واإلشعارات من موقع الجامعات

يتحدى الجامعات لمواصكلة التغلك  علكى الصكعوبات التكي تواجكه ككل مكن  COVID-19 الدراسة أن األمر المقلب هو أن جائحة

لجديكدة إلكى الطالب واألساتذة، واالسكتثمار فكي البحكث العلمكي وجهودهكا المسكتمرة الكتشكاف لقكاح. واسكتندت أسكالي  التكدريس ا

زيادة االستقاللية للطال ، وكانت الواجبات اإلضافية المخصصة لألساتذة للحفاظ على زخم أعمكالهم مكن المنكزل، وتكوفير حريكة 

 الوصول إلى عدد قليل من منصات التعلم اإللكتروني المدفوعة أو قواعد بيانات.

هدفت الكى تحليكل تكأثير تطبيكب اإللكالا علكى ( بدراسة Favale, Soro, Trevisan, Drago, Mellia, 2020وقام ) 

وكيفيكة تغييكر الوبكاء لحرككة المكرور داخكل  COVID-19حركة المكرور فكي الحكرم الجكامعي والكتعلم اإللكترونكي أثنكاء جائحكة 

، والتعاون في استخدام المنصات الخاصة بكالتعلم عكن بعكد، وتبنكي التكدريس عكن بعكد Politecnico di Torinoالحرم الجامعي

إلضافة للبحث عن التغييرات لير المرلكوب فيهكا فكي حرككة المكرور )الضكارة(. وأشكارت النتكائج بعكد تحليكل التغييكرات التكي با

تمت دراسكتها إلكى إثبكات قكدرة االنترنكت علكى التعامكل مكع الحاجكة المفاجئكة، وأن منصكات العمكل عكن بعكد والتعلكيم اإللكترونكي 

، وسككهولة COVID-19بيككب للتعامككل مككع سياسككة التباعككد االجتمككاعي أثنككاء جائحككة والتعككاون عبككر االنترنككت هككي حككل قابككل للتط

 السيطرة على حركة المرور في الحرم الجامعي عند اعتماد التعليم اإللكتروني.
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دراسككة هككدفت إلككى الكشككف عككن الفككرا بككين ( Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020وأجككرى )       

لطككوارئ والتعلككيم عبككر االنترنككت، حيككث قككام البككاحثون بتصككميم نمككوذج مكككون مككن شككروط تقيككيم التككدريس عككن بعككد فككي حككاالت ا

ومجموعة من األسئلة التي يمكن من خاللها تقييم التدريس عن بعد في حاالت الطوارئ، وقياس مدى نجكاح تجكارب التعلكيم عكن 

ت عن التعلم فكي حكاالت الطكوارئ مكن حيكث جكودة بعد عبر االنترنت، وخلصت الدراسة إلى اختالف تجارب التعلم عبر اإلنترن

أو كارثة، ويج  على الكليات والجامعكات التكي تعمكل علكى  زمةالتخطيط، ومن حيث الدورات المقدمة عبر اإلنترنت استجابة أل

 .COVID-19الحفاظ على التعليم أثناء جائحة 

على  (COVID-19)بدراسة هدفت إلى معرفة تأثير إلالا الجامعات بسب  فيروس كورونا  (Sahu,2020) وقام    

وقد انتشر  (COVID-19) التعليم والصحة العقلية للطالب وهيئة التدريس، فقد نشأ في ووهان الصينية الفيروس التاجي الجديد

و إلغاء جميع األنشطة الجامعية، واتخذت الجامعات بسرعة في جميع أنحاء العالم، وبذلل قام عدد كبير من الجامعات بتأجيل أ

تدابير مكثفة لحماية جميع الطالب والموظفين من المرض شديد العدوى، قام أعضاء هيئة التدريس باالنتقال إلى نظام التدريس 

لطالب، وقد على التعليم والصحة النفسية ل COVID-19 اإللكتروني، ويسلط البحث الضوء على التأثير المحتمل النتشار

أظهرت نتائج الدراسة أنه على الجامعات تنفيذ القوانين إلبطاء انتشار الفيروس، ويج  أن يتلقى الطالب والموظفون معلومات 

منتظمة من خالل البريد اإللكتروني، ويج  أن تكون صحة وسالمة الطالب والموظفين على رأس األولويات، ويج  أن تكون 

عم الصحة العقلية للطالب، وأيضا على السلطات تحمل مسؤولية ضمان الغذاء والسكن للطالب خدمات االستشارة متاحة لد

 .الدوليين، وعلى أعضاء هيئة التدريس االهتمام بالتكنولوجيا بشكل دقيب لجعل تجارب الطلبة مع التعلم لني ا وفعاال  

ئحككة كورونككا علككى إعككادة تشكككيل التعلككيم فككي بدراسككة وصككفية هككدفت إلككى توضككيح طككرا تككأثير جا (Yulia,2020)وقككام        

اندونيسيا، حيث شرحت أنواط واستراتيجيات التعلم التي يستخدمها المدرسون في العكالم عبكر االنترنكت بسكب  إلكالا الجامعكات 

لصكت للحد من انتشار فيروس كورونا الوبائي، كما وضحت الدراسة مزايا وفعالية استخدام التعلم مكن خكالل االنترنكت، حيكث خ

الدراسة الى أن هناك سرعة عالية لتأثير وباء كورونا على نظكام التعلكيم، حيكث تراجكع أسكلوب التعلكيم التقليكدي لينتشكر بكدال منكه 

التعلم من خالل االنترنت لكونه يدعم التعلم من المنزل وبالتالي يقلكل اخكتالط األفكراد ببعضكهم، ويقلكل انتشكار الفيكروس، وأثبتكت 

 خدام االستراتيجيات المختلفة لزيادة سالسة وتحسين التعليم من خالل االنترنت.الدراسة أهمية است
 

 الدراسة منهج وإجراءات . 1

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بخطواته وإجراءاته باستخدام األسلوب المسحي، نظرا  لمالئمته لطبيعة عينة البحث.       

 مجتمع الدراسة وعينتها:. 1.1

 مدارسعينة البحث كل الصف التاسع بال قطر، ةالفلسطينية بدول مدارسمجتمع الدراسة الحالي في طالبات التكون        

عينة قوامها  على( طالبة تم إجراء الدراسة االستطالعية 03الفلسطينية بدولة قطر واختارت الباحثة بالطريقة العمدية وقوامها )

 ( طالبات.03)
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 (1جدول )

 توصيف العينة

 المستبعدون العينة االستطالعية العينة األساسية العينة الكلية

 % العدد % العدد % العدد % العدد

47 033% 03 55.55% 03 22.22% 7 00.00% 

 

   :أسباب اختيار العينة 

 قامت الباحثة باختيار عينة البحث لألسباب ا تية: 

 .والوزنتجانس أفراد العينة في العمر الزمني والطول   -

 بقطر.جميع أفراد العينة من طلبات المدارس الفلسطينية   -

 .الفلسطينية بقطر ومسئولة عن المرحلة مدارسالفي  الباحثة تعمل  -  

 .إجراء الدراسة علىموافقة إدارة المدرسة   -

 (2جدول )

 عينة البحث في بعض المتغيرات الجسمية اعتدالية

 10البحث ن = )الطول، الوزن، العمر الزمنى( 

 الوسيط المتوسط المتغير م
االنحراف 

 المعياري
 معامل االلتواء

المتغيرات 

 الجسمية

 3.09 3.70 00.27 00.73 حساب السن العمر الزمني

 3.21 0.45 040.33 043.90 الرستاميتر الطول

 3.95- 0.59 47.33 44.53 الطبيالميزان  الوزن

  

قيد البحث  الوزن(الطول،  .في المتغيرات الجسمية )العمر االلتواء( أن جميع قيم معامالت 2يتضح من جدول )

، ويؤكد على تجانس عينة البحث ككل في االعتدالي(، مما يعنى وقوط جميع البيانات تحت المنحنى 0القيم ما بين ) انحصرت

 المتغيرات قيد البحث.

 البيانات:وسائل وأدوات جمع . 2.1

 استخدمت الباحثة في أدوات جمع البيانات: 

( لقياس مستوى الضغوط النفسية لدى 0997عدته داود )أخدام مقياس الضغوط النفسية الذي مقياس الضغوط النفسية تم است -0 

  :( فقرة موزعه على ثمانية مجاالت50الطلبة المراهقين ويتكون المقياس من )
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األمور المالية  .العالقة مع المدرسين .العالقة مع الزمالء .واالخوةالعالقات مع الوالدين  .مجال النفسي .مجال المدرسة

وقد أدرج امام كل فقرة من  .والتخطيط للمستقبل .واالنفعاالت والمشاعر والمخاوفالعالقات مع الجنس االخر  .واالقتصادية

= أعاني 2 .= ال أعاني من هذه المشكلة 0) :الفقرات مقياسا متدرجا  من ثالي درجات حس  أسلوب ليكرت على النحو التالي

-50وتتراوح الدرجة الكلية على المقياس بين ) .شديدة(= اعاني من هذه المشكلة بدرجة 0 .من هذه المشكلة بدرجة بسيطة

الحد  واقترابه من .( على أنه يعاني بدرجة عالية من الضغط النفسي010اقتراب درجة الفرد من الحد االعلى ) ( حيث يدل010

 (0مرفب ) لدية.( انخفاض مستوى الضغط النفسي 50االدنى )

) خا  بالمرحلة التعليمية بالصف التاسع ( بالمدارس الفلسطينية بدولة قطر ويتكون االختبار  المعرفيمقياس التحصيل  -2  

( 07اختيار من متعدد ويتكون من ) الثاني( سؤال والمحور 07وتتكون من )خطأ والمن محاورين المحور االول عبارات الصح 

  تحصيله(  انه درجة  03درجة  الفرد من الحد االعلى   ) حوتتراو( درجة  03درجه االختبار  الكلية من ) إجماليسؤال ليكون 

 (2مرفب ) .المعرفي( إلى انخفاض مستوى التحصيل 07عالية واقترابه من الحد االدنى )

 خطوات اختيار مقاييس الدراسة: 

في  المعرفيوالتحصيل  الضغوط النفسيةتبطة بموضوعات الدراسة والدراسات السابقة المر النظريطار مراجعة اإل -0

 الرياضية.مادة التربية 

 االنس  لموضوط الدراسة  الختيارتم عرض المقاييس على السادة المشرفين  -2

     النفسية:تساق الداخلي لمقياس الضغوط صدق اال 

لها ( طالبة من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث االساسية 03قامت الباحثة بتطبيب االستبيان على عينة قوامها ) 

 نفس مواصفات ثم قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط لبيرسون بين:

 الكلية للمقياس. والدرجةكل عبارة من عبارات االستبيان  -0   

 (3جدول )

 10ن =  معامل االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمقياس الضغوط النفسية

 معامل االرتباط العبـارة م

 3.559 أعاني من مستوى تحصيلي المدرسي بشكل عام  0

 3.571 أعاني من تدني تحصيلي في المواد العلمية )الرياضيات والفيزياء(. 2

 3.509 أعاني من تدني تحصيلي في اللغة اإلنجليزية  0

 3.545 أعاني من ضعف قدرتي على االستيعاب  4

 3.145 أنسى كل أو بعض ما أدرسه  7

 3.554 ال أجد الرلبة الكافية في الدراسة  5

 3.559 ال يتوفر لي جو مالئم للدراسة في البيت  5
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 معامل االرتباط العبـارة م

 3.595 كثيرا  ما أشعر بالملل داخل الصف 1

 3.545 أعاني من ضعف التركيز أثناء الدراسة  9

 3.145 يزعجني ما يفعله بعض الطلبة لعرقلة الحص   03

 3.554 أخاف من االمتحانات  00

 3.559 أجد صعوبة في توجه األسئلة إلى المعلم  02

 3.595 ال أعرف كيف أدرس  00

 3.545 (اليقظةأعاني من السرحان )أحالم  04

 3.145 أعاني من كثرة تشتت انتباهي داخل الصف 07

 3.554 أجد صعوبة في التفاهم مع والداي أو إحداهما  05

 3.507 ال يهتم والدي بدراستي  05

 3.571 يكلفني أهلي بمعظم أشغال البيت  01

 3.509 يعاملني أخي األكبر معاملة سيئة ويحاول فرض سيطرته علي  09

 3.545 أعاني من قسوة والدي في تعامله معي  23

 3.145 أعاني من كثرة الشجار أخوتي 20

 3.554 أعاني من احترام والدي لرأي 22

 3.571 والداي يفضالن أخوتي علي 20

 3.509 ال أستطيع مصارحة والداي بمشاكلي 24

 3.545 يتدخل والداي في اختيار أصدقائي  27

 3.145 والداي يتوقعان مني أكثر مما أستطيع  25

 3.554 أعاني من تدخل والداي أو إحداهما في شئوني الخاصة  25

 3.559 عالقتي بالمدرسين أو بعضهم سيئة  21

 3.595 يزعجني أن المعلمين لير منصفين في تعاملهم مع الطلبة  29

 3.545 أشعر أن المعلمين ال يحترمون الطلبة 03

 3.145 أشعر أن المعلم ال يهتم بي 00

 3.554 يوبخني المعلم ويهنني أمام الصف  02

 3.559 أخاف من المعلم  00

 3.595 ال يوجد لي صديقات / أصدقاء  04

 3.545 زميالتي / زمالئي ال يحبونني  07

 3.145 يتعامل معي زميالتي / زمالئي بأنانية 05
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 معامل االرتباط العبـارة م

 3.554 كثيرا ما أتشاجر مع زميالتي / زمالئي  05

 3.507 زمالئي معي زميالتي /يضايقني مزاح  01

 3.571 يوبخني زمالئي / زميالتي بألفاظ نابية 09

 3.559 يناديني زمالئي /زميالتي بألقاب ال أحبها  43

 3.595 ال يتقبل زمالئي / زميالتي أختلف معهم في الرأي 40

 3.545 ال يحترم زمالئي / زميالتي مشاعري 42

 3.145 ال أعرف كيف أكس  األصدقاء / الصديقات  40

 3.554 مصروفي اليومي ال كيفيني 44

 3.559 ال أملل ثمن الكت  والدفاتر والمستلزمات المدرسية  47

 3.595 دخل أسرتي ال يكفي لتغطية نفقاتنا المعيشية  45

 3.545 أعاني من الخجل من الجنس ا خر   45

 3.145 أعاني من تورطي في عالقة مع الجنس ا خر 41

 3.554 أشعر باالكتئاب والحزن في كثير من األحيان  49

 3.507 يسيطر علي الخجل عندما أكون في جماعة 73

 3.571 يضايقني أنني سريع الغض  70

 3.559 أعاني من األرا  72

 3.595 أشعر بالقلب في كثير من األحيان 70

 3.545 أشعر بالملل في كثير من األحيان  74

 3.145 أخاف من الفشل الدراسي  77

 3.559 ال أعرف كيف أعبر عن نفسي بوضوح 75

 3.595 معدلي ال يؤهلني لدراسة التخص  الذي أح  أن أدرسه 75

 3.545 إمكانياتنا المالية ال تمكنني من إكمال دراستي  71

 3.145 ال اعرف ماذا أفعل بعد أن أكمل التوجيهي  79

 3.554 ال يوجد لدي معلومات عن فر  الدراسة في المستقبل  53

 0.510=  0.05معنوية  قيمة "ر" الجدولية عند مستوى

الكلية لالختبار، وبمقارنة  والدرجة( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس 0يوضح من جدول ) 

لعبارات  الداخليبقيمة "ر" المحسوبة بقيمة "ر" الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيا ، مما يؤكد على صدا االتساا 

 .بدولة قطر الفلسطينية مدارسالمقياس الضغوط النفسية لطالبات الصف التاسع لل
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. ثبات المقياس: -2    

     :الفا كورنباخ 

من خارج عينة البحث  طالبة( 03قامت الباحثة بتطبيب المقياس على عينة التقنين )العينة االستطالعية( وقوامها ) 

 األساسية، وتم حساب معامل الفاكورنباخ بطريقة التجزئة لحساب الثبات.

 (1جدول )

 قيم الفا كرونباخ لحساب ثبات مقياس الضغوط النفسية 

 القيمة البيان

 *3.514 نالجزئييمعامل االرتباط بين 

 *3.154 معامل جتمان

 *3.159 معامل الفا للجزء االول

 *3.514 الثانيمعامل الفا للجزء 

( 3.514) الثاني( ومعامل الفا للجزء 3.159األول ) نللجزئيي( ومعامل الفا 3.514) نالجزئييمعامل االرتباط بين  

  قيم مرضية لقبول ثبات المقياس. وهي

 :المعرفي* صدق االتساق الداخلي لمقياس التحصيل   

( طالبة من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث االساسية لها 03عينة قوامها )قامت الباحثة بتطبيب االستبيان على  

 نفس مواصفات ثم قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط لبيرسون بين:

 االول.للمحور  والدرجة الكليةكل عبارة من عبارات االستبيان  -0

 الثاني.للمحور  والدرجة الكليةكل عبارة من عبارات االستبيان  -2

 (5) جدول

   المعرفيبين درجة العبارة والدرجة الكلية للتحصيل  رتباطاالمعامل 

 10ن = خطأ وال االول الصحالمحور 

 معامل االرتباط العبـارة م

 3.545 .من اهم العناصر البدنية في اللياقة البدنية القوة والتحمل  0

 3.145 .الدينامومتر جهاز يقيس الحرارة 2

 3.554 .السلة المحاورة والهجوممن اهم مهارات كرة  0

 3.559 تعرف القوة على انها القدرة العضلية على بذل مجهود عضلي ضد مقاومة خارجية. 4

 3.595 .االنشطة الهوائية هي االنشطة البدنية التي تستمر لفترة زمنية قصيرة 7

 3.559  .المناس   بالالعقانون الخمس ثوان في كرة الطائرة هو الذي يحدي من االع  بسب  احتكاكه  5
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 معامل االرتباط العبـارة م

5 
الفني في كرة السلة كلها اخطاء على الالع  وهي ال تتعلب باحتكاك شخ  مع المنافس او خطأ ال

 الحكم. 
3.595 

1 
امثلة على االنشطة الهوائية الوث  الى االعلى او الرمي او اي حركة سريعة تنتهي في حدود اقل 

 من عشر ثوان مثل رفع االثقال.
3.545 

9 
 ،البروتين ،الدهون ،السكريات ،الماء ،التي يحتاجها الجسم الغذائيةان من اهم العناصر 

 .االمالح المعدنية ،الفيتامينات
3.145 

 3.554  .العبي 7يتكون فريب كرة الطائرة من  03

 3.559  .ومن االعلى أسفلمن مهارات كرة الطائرة االرسال من  00

 3.595  .المهارة إداءمن االخطاء الشائعة في كر القدم عدم توازن الجسم اثناء  02

00 
على التراجع  إلجباره( ال يتم الضغط على الخصم 2-0-2في خطة الدفاط عن المنطقة بطريقة _

 للخلف. 
3.559 

04 
الكرة للفريب  في االرسال لكرة الطائرة يرسل الالع  المرسل الكرة مرتين متتاليتين قبل ان تنتقل

  .الخصم
3.545 

 3.145  .من اهم العناصر البدنية في اللياقة البدنية القوة والتحمل 07

 0.510=  0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 

المحور االول لالختبار،  والدرجة( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس 7يوضح من جدول ) 

 الداخليوبمقارنة بقيمة "ر" المحسوبة بقيمة "ر" الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيا ، مما يؤكد على صدا االتساا 

 قطر.بدولة  الفلسطينية مدارسلطالبات الصف التاسع لل المعرفيلعبارات المقياس التحصيل 

 (0جدول )

  المعرفيمعامل االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للتحصيل 

 10ن =  االختيار المتعدد الثانيالمحور 

 معامل االرتباط العبـارة م

 3.554 تبل  مساحة ملع  كرة اليد  0

 3.559 في كرة اليد   الشائعةمن االخطاء  2

 3.595 من مهارات كرة السلة   0

 3.545 المميزمن صفات الالع   4

 3.145 من مهارات كرة اليد   7

 3.554  في كرة القدم يعتبر االع  متسلل 5
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 معامل االرتباط العبـارة م

 3.559 العالقة بين شدة التدري  ومدته عالقة   5

 3.595 تشكل االمالح المعدنية من وزن االنسان  1

 3.559 من قوانين كرة السلة  9

 3.595 في كرة السلة   الخمس ثوانيقانون  03

 3.545 ( في كرة اليد 5-3الخطوات الفنية لدفاط منطقة ) 00

 3.145 كرة الطائرة    wفي االستقبال االرسال بطريقة  الشائعةمن االخطاء  02

 3.554 ال يوجد مخالفة تسلل في حال استالم الالع  للكرة مباشرة في كرة القدم  00

 3.559 يشكل الماء من وزن الجسم ما نسبته  04

 3.595 مكان االع  المنافس صاح  المركز 0الدوران في كرة الطائرة يحل االع  رقم عند  07

 0.510=  0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية 

لالختبار،  الثانيالمحور  والدرجة( أن معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس 5يوضح من جدول ) 

 الداخليوبمقارنة بقيمة "ر" المحسوبة بقيمة "ر" الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيا ، مما يؤكد على صدا االتساا 

 .بدولة قطر الفلسطينية مدارسلطالبات الصف التاسع لل المعرفيلعبارات المقياس التحصيل 

 : المعرفيثبات مقياس التحصيل  -2  

    :الفا كورنباخ 

( طالب من خارج عينة البحث 03قامت الباحثة بتطبيب المقياس على عينة التقنين )العينة االستطالعية( وقوامها ) 

 كورنباخ بطريقة التجزئة لحساب الثبات. األساسية، وتم حساب معامل الفا

 (1جدول )

 ثبات مقياس الضغوط النفسية  قيم الفا كرونباخ لحساب

 القيمة البيان

 *3.590 نالجزئييمعامل االرتباط بين 

 *3.172 معامل جتمان

 *3.554 معامل الفا للجزء االول

 *3.557 الثانيمعامل الفا للجزء 

( 3.557) الثاني( ومعامل الفا للجزء 3.555األول ) نللجزئيي( ومعامل الفا 3.590) نالجزئييمعامل االرتباط بين  

 قيم مرضية لقبول ثبات المقياس. وهي
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 الدراسة األساسية:

 النفسية ومقياس التحصيلضغوط قامت الباحثة بتطبيب الدراسة األساسية بعد حساب المعامالت العلمية لمقياس ال 

 ( طالبة.03على عينة أساسية وقوامها ) 2320/2322 الدراسيالعام في  المعرفي

 المعالجات اإلحصائية:. 3.1

 تحليل البيانات المستخلصة من هذا البحث وفقاً لألساليب اإلحصائية التالية:تم 

   .المتوسط الحسابي 

   .االنحراف المعياري 

   .معامل االرتباط 

   .تحليل التباين 

   .النسبة المئوية 

    .األهمية النسبية 

 

 عرض ومناقشة النتائج. 5

 جرى عرض النتائج ومناقشتها حس  تسلسل أسئلتها كما يأتي:        

 عرض النتائج الخاصة بالفرض االول:

ولدى  المعرفيومستوى التحصيل إحصائيا" بين الضغوط النفسية ينص هذا الفرض على أنه: "توجد فروق دالة  

 .( "COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل  في بقطر ةالفلسطيني مدارسالمرحلة االعدادية بال طالبات

 (8جدول )

 طالبة 30ن = اعداد الطالبات وفقاً لمستوي الضغوط النفسية للطالبات

 م
مستوى 

 الضغط 
 عدد الطالبات الدرجة

 ألعدادالنسب المئوية 

 الطالبات

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

 0.57 50.33 52.27 %00.00 4 030 – 50 منخفض 0

 4.07 000.33 003.11 %03.33 9 042 -032 متوسط 2

 4.54 055.33 057.01 %75.75 05 010-040 مرتفع 0

  

( درجة 52.27( أن جاء المتوسط الحسابي للطالبات الالتي يتمتعن بضغط نفسي منخفض )1يتضح من الجدول )

( 9) بإجمالي( درجة 003.11متوسط ) نفسي( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بضغط %00.00( طالبة بنسبة مئوية )4) بإجمالي

( طالبة بنسبة مئوية 05) بإجمالي( درجة 057.01( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بضغط مرتفع )%03.33طالبة بنسبة مئوية )

(75.75% .) 
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 (2جدول )

 طالبة 30ن = للطالبات المعرفياعداد الطالبات وفقاً لمستوي التحصيل 

 الدرجة  المعرفيالتحصيل  م
عدد 

 الطالبات

النسب المئوية 

 الطالبات ألعداد

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

 4.10 05.33 07.27 %45.55 04 20 – 07 منخفض 0

 4.05 20.33 22.17 %40.00 00   27-22 متوسط 2

 0.47 25.33 27.00 %03.33 0 03-27 مرتفع 0

  

 بإجمالي( درجة 07.27( أن جاء المتوسط الحسابي للطالبات الالتي يتمتعن بمستوى منخفض )9يتضح من الجدول )

( طالبة بنسبة 00) بإجمالي( درجة 22.17( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بمستوى متوسط )%45.55( طالبة بنسبة مئوية )04)

 (. %03.33( طالبة بنسبة مئوية )0) بإجمالي( درجة 27.00( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بمستوى مرتفع )%40.00مئوية )

 

ولدى طالبات  المعرفيمستوى التحصيل الضغوط النفسية و ينص هذا الفرض "توجد فروق دالة إحصائيا" بين مستوى 

 ( ".COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل في  بقطر ةالفلسطيني مدارسالمرحلة االعدادية بال

النتائج  هذهلبيانات الدراسة تحاول الباحثة التأكد من تحقيب فروض البحث ومناقشة  اإلحصائيضوء نتائج التحليل  في     

 مسترشدا  بالمراجع العلمية.

 بإجمالي( درجة 52.27أنه جاء المتوسط الحسابي للطالبات الالتي يتمتعن بضغوط نفسية منخفض )( 1يتضح من جدول )     

( 9) بإجمالي( درجة 003.11( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بضغوط نفسية متوسطة )%00.00( طالبات بنسبة مئوية )4)

( طالبة 05) بإجمالي( درجة 057.01) مرتفعةفسية ( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بضغوط ن%03.33طالبات بنسبة مئوية )

 (.%75.75بنسبة مئوية )

النتائج  هذهلبيانات الدراسة تحاول الباحثة التأكد من تحقيب فروض البحث ومناقشة  اإلحصائيضوء نتائج التحليل  في      

 مسترشدا  بالمراجع العلمية.

يمر بها العالم بصفه  التيالظروف اختالف الطالبات في مستوى الضغوط النفسية ناتج عن  إلىترجع الباحثة هذه النتائج       

زيادة الضغوط النفسية على في  (COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهعامه ونظم التعليم بصفه خاصه مما تسببه 

 .الطالبات

( 07.27منخفض ) معرفيجاء المتوسط الحسابي للطالبات الالتي يتمتعن بمستوى تحصيل  أنه( 9ضح من جدول )يت      

( 22.17) معرفي متوسط( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بمستوى تحصيل %45.55( طالبة بنسبة مئوية )04) بإجماليدرجة 

( درجة 27.00مرتفع ) معرفين بمستوى ( بينما الطالبات الالتي يتمتع%40.00بنسبة مئوية ) طالبة( 00) بإجماليدرجة 

 (.%03.33( طالبات بنسبة مئوية )0) بإجمالي
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النتائج  هذهلبيانات الدراسة تحاول الباحثة التأكد من تحقيب فروض البحث ومناقشة  اإلحصائيضوء نتائج التحليل  في     

 مسترشدا  بالمراجع العلمية.

والظروف ضغوط النفسية ال أثرناتج عن  معرفياختالف الطالبات في مستوى التحصيل ال إلىهذه النتائج  الباحثةترجع      

زيادة في  (COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهيمر بها العالم بصفه عامه ونظم التعليم بصفه خاصه مما تسببه  التي

 .الضغوط النفسية على الطالبات

محصلة لعدد من العوامل المرتبطة بالجوان  الدافعية والظروف البيئية وبعضها األخر  بمثابة الدراسي التحصيلويعتبر        

عملية معقدة تؤثر فيها عوامل كثيرة بعضها يتعلب بالمتعلم  الدراسيفالتحصيل  ،يرتبط بالعوامل الذاتية والمعرفية للتلميذ

 (014 :0999طريقة تعليمها )عكاشة وصفاته المزاجية والصحية بالخبرة التعليمية و واستعداداتهوقدراته 

 ,Faval Soro, Trevisan, Drago )،(Draissi, Yong, 2020) وتتفب هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من       

Mellia, 2020)، (Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020)، (Sahu,2020)،(Yulia,2020). 

 ،الحياتية على الفرد متطلبات قد تكون فسيولوجية أو نفسية أو اجتماعيةويشير السيد مصطفى بان الضغوط النفسية  

 لهذه الضغوط ومواجهتها ينتج عنه أضرار كثيرة يتحملها الفرد وتؤثر والتصدي ،وقد تجمع بين اثنين أو أكثر من هذه الجوان 

  .(00 ،03 :2330 ،السيد مصطفىوالعلمية )حياته الشخصية والعملية في 

بأن االختبارات المعرفية تعد أحد أهم الوسائل التقويمية الهامة بجان   م(2000محمد عالوى، نصر الدين رضوان )يؤكد         

في  االختبارات المهارية، وقد أوصيا أيضا  بضرورة االهتمام ببناء وإعداد واستخدام االختبارات المعرفية بشكل موسع

 (71 :2333 ،ونصر رضوانالمجاالت الرياضية المختلفة. )محمد عالوى 

السب  حين اجتاح وباء كورونا معظم دول العالم، وهذا ما فرض على جميع المؤسسات التربوية التحول من  الباحثةوتجد        

التعليم الوجاهية الذي يتيح التقارب الجسدي، والذي يشكل فرصة النتقال العدوى إلى التعليم اإللكتروني أو التعلكيم عكن بعكد، فقكد 

ول العكالم البقكاء فكي منكازلهم بعكد إلكالا المكدارس ومؤسسكات التعلكيم العكالي دولة حك 011مليار طفل وشاب في  0.7تعين على 

(Affouneh, Salha, Khlaif 2020.) 

ومستوى التحصيل  حصائيا" بين الضغوط النفسي"توجد فروا دالة إوبهذا يتحقب الفرض األول والذي ين  على:       

 "(COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل  في بقطر ةالفلسطيني مدارسالمرحلة االعدادية بال ولدى طالبات معرفيال

الضغوط و معرفيتوجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين التحصيل ال ينص هذا الفرض على أنه: ": الثانينتائج السؤال  

-COVIDالمستجد ) كورونافيروس  أزمهظل في  بقطر الفلسطينية مدارسال اإلعدادية المرحلةلدى لطالبات النفسية 

19.") 
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 (10جدول )

 طالبة 30ومستوى الضغوط النفسية ن =  معرفيمعامل االرتباط بين مستوي التحصيل ال

 مرتفع متوسط منخفض المستوى مكونات م

0 

مستوى 

التحصيل 

 معرفيال

 *3.591 *3.759 *3.071 منخفض

 *3.555 *3.550 *3.749 متوسط

 *3.090 *3.737 *3.441 مرتفع

 0.312( = 0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوي معنوية )

ومستوى الضغوط النفسية  معرفي( أنه توجد عالقة ارتباطية بين مكونين مستوى التحصيل ال09يتضح من الجدول ) 

 حيث جاءت قيمة "ر" المحسوبة أكبر من قيمة "ر" الجدولية.

 ,Favale, Soro, Trevisan, Drago) ،(Draissi, Yong, 2020) وتتفب هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من       

Mellia, 2020)، (Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020)، (Sahu,2020)،  (Yulia,2020" ). 

مستوى التحصيل والضغوط النفسية وجاءت الفروا دالة وذلل الن كلما ارتفع مستوى  عكسية بينوجود عالقة           

من العملية  ل الى التفوا وبلوغ الهدف المرجووذلل يؤثر على لوصو معرفيالضغوط النفسية انخفض مستوى التحصيل ال

 التعليمية.

 أيأن الضغوط هو عدد مكن االسكتجابات الفسكيولوجية لعوامكل البيئكة ليكر الصكحية الضكارة أو  seleyفقد أشار " سيلى "        

  .(00 ،02 :2333 ،الششتاوى )محمدويكون مكرها  أو مجبرا  على تنفيذه أو القيام به  ،مطل  يوجه إلى الفرد

 ،أن الضغوط النفسكية الحياتيكة علكى الفكرد متطلبكات قكد تككون فسكيولوجية أو نفسكية أو اجتماعيكة السيد مصطفىويشير  

 لهذه الضغوط ومواجهتها ينتج عنه أضرار كثيرة يتحملهكا الفكرد وتكؤثر والتصدي ،وقد تجمع بين اثنين أو أكثر من هذه الجوان 

          .(00 ،03 :2330 ،مصطفى )السيدحياته الشخصية والعملية والعلمية في 

بأن االختبارات المعرفية تعد أحد أهم الوسائل التقويمية الهامة بجان   م(2000محمد عالوى، نصر الدين رضوان )يؤكد         

في  االختبارات المهارية، وقد أوصيا أيضا  بضرورة االهتمام ببناء وإعداد واستخدام االختبارات المعرفية بشكل موسع

 (71 :2333 ،الرياضية المختلفة. )محمد عالوى ونصر رضوانالمجاالت 

السب  حين اجتاح وباء كورونا معظم دول العالم، وهذا ما فرض على جميع المؤسسات التربوية التحول من  الباحثةوتجد        

لكتروني أو التعلكيم عكن بعكد، فقكد التعليم الوجاهية الذي يتيح التقارب الجسدي، والذي يشكل فرصة النتقال العدوى إلى التعليم اإل

دولة حكول العكالم البقكاء فكي منكازلهم بعكد إلكالا المكدارس ومؤسسكات التعلكيم العكالي  011مليار طفل وشاب في  0.7تعين على 

(Affouneh, Salha, Khlaif 2020.) 

 ومستوى الضغوط النفسية معرفيالتحصيل الين  هذا الفرض على أنه: " توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين  

 (".COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل في  بقطر الفلسطينية مدارسال اإلعدادية المرحلةلدى لطالبات 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        410  

 ISSN: 2706-6495 

 
 :االستنتاجات. 0

في حدود عينة البحث وخصائصها، والمنهج المستخدم، ووفقكا  إلكى مكا أشكارت إليكه نتكائج التحليكل اإلحصكائي. أمككن للباحثكة      

 التوصل إلى االستنتاجات التالية:

( بينما الطالبات الالتي %00.00( طالبات بنسبة مئوية )4) بإجمالي( درجة 52.27يتمتعن بضغوط نفسية منخفض ) .0

( بينما الطالبات الالتي %03.33( طالبات بنسبة مئوية )9) بإجمالي( درجة 003.11يتمتعن بضغوط نفسية متوسطة )

يتمتعن بمستوى تحصيل (%75.75( طالبة بنسبة مئوية )05) بإجمالي( درجة 057.01) مرتفعة يتمتعن بضغوط نفسية

( بينما الطالبات الالتي يتمتعن بمستوى %45.55( طالبة بنسبة مئوية )04) بإجمالي( درجة 07.27منخفض ) معرفي

( بينما الطالبات الالتي يتمتعن %40.00بنسبة مئوية ) طالبة( 00) بإجمالي( درجة 22.17متوسط )  معرفيتحصيل 

 (.%03.33بة مئوية )( طالبات بنس0) بإجمالي( درجة 27.00مرتفع ) معرفيبمستوى 

وذلل الن كلما ارتفع مستوى  وجاءت الفروا دالةستوى التحصيل ومستوى الضغوط النفسية م عكسية بينوجود عالقة  .2

 .معرفيمستوى التحصيل ال انخفاض النفسيالضغط 

 

 التوصيات:. 1

 توصى الباحثة بما يلي: استنتاجاتعلى أشارت إليه النتائج وما توصلت إليها الباحثة من  استنادا  

 .لطالبات المدارسالمقترح تمام بتطبيب مقياس الضغوط النفسية االه .0

لحل المشكالت النفسية التي يواجهها الطالبات أثناء  مدارسالجان  النفسي لطالبات الفي  االستعانة بالمتخصصين .2

 (".COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمهظل في  الدراسة

المستجد  كورونافيروس  أزمهظل مدارس في علمية مشابهة لتطوير الجان  النفسي لطالبات الإجراء أبحاي  .0

(COVID-19.") 

 والتوجيه اإلرشادالتي يعاني منها الطالبات من خالل  صصين إلى معالجة مسالة الضغوط النفسيةضرورة توجيه المتخ .4

ظل في  لدى الطالباتفيض مستوى الضغوط النفسية من شانها إن تفيد في تخ اإلجراءات التيالتربوي واتخاذ بعض 

 (".COVID-19المستجد ) كورونافيروس  أزمه

 كورونافيروس  أزمهظل في  يج  التركيز على تهيئة وإعداد البرامج التدريبية التي تخدم اإلعداد النفسي لطالبات .7

 (".COVID-19المستجد )

 الصحي الوعيوالتأكيد على البحوي الخاصة بالطالبات وبكافة الجوان  النفسية والمهارية والبدنية وذلل لنشر  االهتمام .5

 وتوسيع قاعدتها. النفسي
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 المراجع. 8

 . المراجع العربية1.8

لير  ماجستير، رسالة " مصادر الضغوط النفسية لدى الرياضيين الناشئين :م(0999أسامة سيد عبد الظاهر ) ،األصفر

 الهرم. ،كلية التربية الرياضية للبنين ،منشورة

"، دراسة الرياضي"الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسة الرياضية لدى النشء  :م(2330جمال عبد الناصر محمد السيد )

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم.  ماجستير،رسالة  ،ارتقائية مقارنة

 ،دار الصوفية للتربية ،العوامل المؤثرة فيه ،واقعه ،نظرياته ،دراسته ،الدراسيالتحصيل  :م( 0995الحامد محمد بن معج  )

 .السعودية

 القاهرة. ،والنشر للطباعة العربيدار الفكر  ،العلميدليل البحث  :م(0995خير الدين عويس )

ومعلمات التربية الرياضية بقطاط  معلمي" دراسة مقارنة للضغوط النفسية المهنية لدى  :(2333محمد السيد ) ،الششتاوى

 .جامعة حلوان ،كلية التربية الرياضية بنين ،رسالة ماجستير ،"التعليميوسط الدلتا 

 .مصر الصحة النفسية، مطبعة الجمهورية، االسكندرية، م(:0999عكاشة، محمود فتحي، )

 كز الكتاب للنشر، القاهرة.م(: موسوعة االختبارات النفسية للرياضيين، مر0991محمد حسن ) ،عالوى

رسالة  ،"الرياضيالمجال في  "دراسة مقارنة للضغوط النفسية لدى بعض العاملين :(0995إبراهيم ) صبري ،عمران

 .طنطا ،كلية التربية الرياضية ،ماجستير لير منشورة

 .القاهرة العربيدار الفكر  ،2ط ،القلب وإدارة الضغوط النفسية :م(2335فاروا السيد عثمان )

 .العربيدار الفكر  ،القاهرة ،للرياضيين" النفسيم(: "اإلعداد 0990عزت محمود ) الكاشف،

 .القاهرة ،مركز الكتاب للنشر ،التربية الرياضيةفي  القياس واالختبار :م(2330ليلى فرحات )

 .القاهرة ،العربيدار الفكر  ،أسس برامج التربية الرياضية :(0993أمين الخولى ) ،محمد الحمامى

 "، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة.الرياضيم(: "علم نفس المدرب والتدري  2333محمد حسن عالوى )

 ، الطبعة السابعة، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.الرياضيم(: مدخل علم النفس 2335محمد حسن عالوى )

 ، القاهرة.7نية، طم(: علم النفس الرياضي والممارسة البد2302محمد حسن عالوى )

 ،العربيدار الفكر  الرياضي،التربية الرياضية وعلم النفس في  القياس :م(2333محمد حسن عالوى، نصر الدين رضوان )

 .القاهرة

 –وعالقتها باتخاذ القرار لدى حكام األنشطة الرياضية  النفسيم(: "عوامل الضغط 2330السيد عبد المنعم محمد ) ،مصطفى

 جامعة حلوان. ،الهرم ،كلية التربية الرياضية للبنين دكتوراه،رسالة  ،مقارنة "دراسة تحليلية 

وعالقة بالعادات واالتجاهات الدراسية لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة  الدراسيالتحصيل  :(0994فهد ا ) ،الميهزط

 السعودية  ،جامعه الملل سعود ،كلية التربية ،لير منشورة يرتماجسرسالة  ،الرياض

 .القاهرة ،العربيدار الفكر  ،التربية الرياضيةفي  م(: مقدمه التقويم0994نصر الدين رضوان، كمال عبد الحميد )
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 (1مرفق )

 مقياس الضغوط النفسية

 

 درجة الموافقة                         رقم الفقرة         

 

ال أعاني من 

 مشكلة

 أعاني

 بدرجة

 بسيطة

 أعاني

 بدرجة

 شديدة

 3 2 1 الفقرة الرقم

    أعاني من مستوى تحصيلي المدرسي بشكل عام 0

    أعاني من تدني تحصيلي في المواد العلمية  2

    أعاني من تدني تحصيلي في اللغة اإلنجليزية 0

    أعاني من ضعف قدرتي على االستيعاب 4

    أنسى كل أو بعض ما أدرسه 7

    ال أجد الرلبة الكافية في الدراسة 5

    ال يتوفر لي جو مالئم للدراسة في البيت 5

    كثيرا  ما أشعر بالملل داخل الصف 1

    أعاني من ضعف التركيز أثناء الدراسة 9

    يزعجني ما يفعله بعض الطلبة لعرقلة الحص  03

    أخاف من االمتحانات 00

    أجد صعوبة في توجه األسئلة إلى المعلم 02

    كيف أدرسال أعرف  00

    (اليقظةأعاني من السرحان )أحالم  04

    أعاني من كثرة تشتت انتباهي داخل الصف 07

    أجد صعوبة في التفاهم مع والداي أو إحداهما 05

    ال يهتم والدي بدراستي 05

    يكلفني أهلي بمعظم أشغال البيت 01

    سيطرته علييعاملني أخي األكبر معاملة سيئة ويحاول فرض  09

    أعاني من قسوة والدي في تعامله معي 23

    أعاني من كثرة الشجار أخوتي 20

    أعاني من احترام والدي لرأي 22

    والداي يفضالن أخوتي علي 20

    ال أستطيع مصارحة والداي بمشاكلي 24

    يتدخل والداي في اختيار أصدقائي 27
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    أكثر مما أستطيعوالداي يتوقعان مني  25

    أعاني من تدخل والداي أو إحداهما في شئوني الخاصة 25

    عالقتي بالمدرسين أو بعضهم سيئة 21

    يزعجني أن المعلمين لير منصفين في تعاملهم مع الطلبة 29

    أشعر أن المعلمين ال يحترمون الطلبة 03

    أشعر أن المعلم ال يهتم بي 00

    المعلم ويهنني أمام الصفيوبخني  02

    أخاف من المعلم 00

    ال يوجد لي صديقات / أصدقاء 04

    زميالتي / زمالئي ال يحبونني 07

    يتعامل معي زميالتي / زمالئي بأنانية 05

    كثيرا ما أتشاجر مع زميالتي / زمالئي 05

    زمالئي معي يضايقني مزاح زميالتي / 01

    زمالئي / زميالتي بألفاظ نابيةيوبخني  09

    يناديني زمالئي /زميالتي بألقاب ال أحبها 43

    ال يتقبل زمالئي / زميالتي أختلف معهم في الرأي 40

    ال يحترم زمالئي / زميالتي مشاعري 42

    ال أعرف كيف أكس  األصدقاء / الصديقات 40

    مصروفي اليومي ال كيفيني 44

    أملل ثمن الكت  والدفاتر والمستلزمات المدرسيةال  47

    دخل أسرتي ال يكفي لتغطية نفقاتنا المعيشية 45

    أعاني من الخجل من الجنس ا خر 45

    أعاني من تورطي في عالقة مع الجنس ا خر 41

    أشعر باالكتئاب والحزن في كثير من األحيان 49

    أكون في جماعةيسيطر علي الخجل عندما  73

    يضايقني أنني سريع الغض  70

    أعاني من األرا 72

    أشعر بالقلب في كثير من األحيان 70

    أشعر بالملل في كثير من األحيان 74

    أخاف من الفشل الدراسي 77

    ال أعرف كيف أعبر عن نفسي بوضوح 75
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    أن أدرسهمعدلي ال يؤهلني لدراسة التخص  الذي أح   75

    إمكانياتنا المالية ال تمكنني من إكمال دراستي 71

    ال اعرف ماذا أفعل بعد أن أكمل التوجيهي 79

    ال يوجد لدي معلومات عن فر  الدراسة في المستقبل 53

 

 (2مرفق )

  معرفياختبار التحصيل ال

 مام العبارة الخاطئة          أ (√) واشارةامام العبارة الصحيحة )√( أوال: ضعي اشارة  

 السؤال م

 (     )والتحمل. من اهم العناصر البدنية في اللياقة البدنية القوة   0

 (    )الحرارة. الدينامومتر جهاز يقيس  2

 (    )والهجوم. من اهم مهارات كرة السلة المحاورة  0

 (    )خارجية. تعرف القوة على انها القدرة العضلية على بذل مجهود عضلي ضد مقاومة  4

 (    )قصيرة. االنشطة الهوائية هي االنشطة البدنية التي تستمر لفترة زمنية  7

 )    ( .المناس   بالالعقانون الخمس ثوان في كرة الطائرة هو الذي يحدي من االع  بسب  احتكاكه  5

 الفني في كرة السلة كلها اخطاء على الالع  وهي ال تتعلب باحتكاك شخ  مع المنافس او الحكم. )    (خطأ ال 5

امثلة على االنشطة الهوائية الوث  الى االعلى او الرمي او اي حركة سريعة تنتهي في حدود اقل من عشر ثوان  1

 (    )االثقال. مثل رفع 

االمالح  ،الفيتامينات ،البروتين ،الدهون ،السكريات ،الماء ،لتي يحتاجها الجسما الغذائيةان من اهم العناصر  9

 (    )المعدنية. 

 )   ( .العبي  7يتكون فريب كرة الطائرة من 03

 )    ( .ومن االعلى أسفلمن مهارات كرة الطائرة االرسال من  00

 )    ( .المهارة إداءمن االخطاء الشائعة في كر القدم عدم توازن الجسم اثناء  02

 على التراجع للخلف. )    ( إلجباره( ال يتم الضغط على الخصم 2-0-2في خطة الدفاط عن المنطقة بطريقة _ 00

 )   (  .في االرسال لكرة الطائرة يرسل الالع  المرسل الكرة مرتين متتاليتين قبل ان تنتقل الكرة للفريب الخصم 04

 (    )والتحمل. من اهم العناصر البدنية في اللياقة البدنية القوة  07
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 :ثانيا: اختيار من متعدد

 السؤال م

 :تبل  مساحة ملع  كرة اليد -      0

 م60*40-م          د60*20-م      ج40*20 -م        ب40*30-أ

 اليد:في كرة  الشائعةمن االخطاء  - 2

 االحتفاظ بالكرة لفترة لير مناسبة   -ب   امن عدم التوازن والوقوف بشكل -أ

 جميع ما ذكر -د              عدم التوازن والوقوف بشكل امن    -ج

 السلة:من مهارات كرة  - 0

 الوث   – 4 الدوران      -0 التصوي    -2االرسال    -0

  :من صفات الالع  المميز - 4

 جميع ما ذكر-االنانية          د-الغرور ج -ب        المباراةيتحكم بانفعاالته اثناء  –أ 

 اليد:من مهارات كرة  - 7

 التنطيط -التنطيط + المحاورة        د-االرسال      ج -المحاورة        ب –أ 

 :إذايعتبر االع  متسلل في كرة القدم  - 5

 اخر ثاني منافس     -أ

 تواجد اي جزء من جسده في النصف الخا  بالطريب المنافس       -ب 

    نثالثة العبياخر -ج

 .الخصم الفريبتواجد راسه قرب خط مرمى  -د 

 عالقة:العالقة بين شدة التدري  ومدته  - 5

 افقية -عمودية       د -ج عكسية     -ب  توافقية     -أ

 :انتشكل االمالح المعدنية من وزن االنس 1

 %04-د       %4-ج         %07-ب            %9-أ

 :من قوانين كرة السلة - 9

 ثانية  27قانون  -ثواني     د 9قانون -ثواني   ج 03قانون -ثوان   ب 1قانون -أ

 السلة:في كرة  الخمس ثوانيقانون  - 03

 احتكاك الالع  بالسلة       -ب  هو نتيجة احتكاك الالع  بالكرة      -أ

 المنافس   بالالعاحتكاك الالع   -د                   الخطأ دخول المنطقة -ج

 :( في كرة اليد5-3الخطوات الفنية لدفاط منطقة ) - 00
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