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 الضغوط النفسية وعالقتيا باتخاذ القرار لدى بعض رشساء االندية الرياضية العراقية
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 ممخص البحث

 ، إذ احتوى الباب األوؿ عمى التعريؼ بالبحث الذي يتضمفتضمف البحث خمسة أبواب     
مقدمة البحث وأىميتو وثـ التطرؽ فييا إلى الضغوط النفسية وعالقتيا باإلدارة الرياضية لدى 
رؤساء األندية الرياضية في العراؽ . وكذلؾ إلى مشكمة البحث. أما الباب الثاني فتـ التطرؽ إلى 

ارة الدراسات النظرية والمشابية إذ تـ التطرؽ إلى مفيوـ الضغوط النفسية وكذلؾ إلى اإلد
جراءاتو الميدانية  الرياضية واتخاذ القرار وأنواع اإلدارة. أما الباب الثالث فتضمف منيج البحث وا 
إذا استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي بأسموب المسح لمالئمتو في حؿ مشكمة البحث. وكاف 

فردًا  ( 77( ناديًا يمثموف مجتمع البحث بأكممو أما عينة البحث فكانت )323مجتمع قد تضمف )
%( مف مجتمع البحث الكمي وىـ رؤساء األندية الرياضية في العراؽ. وتضمف 75يمثموف نسبة )

الباب الرابع عرض وتحميؿ ومناقشة نتائج االختبارات الخاصة بالبحث وقد عزز الباب الرابع 
بالجداوؿ وتـ مناقشة أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحثاف. أما الباب الخامس فتضمف 

الستنتاجات والتوصيات إذ استنتج الباحثاف بأف ىناؾ ارتباط معنوي بيف الضغوط النفسية واتخاذ ا
القرار أي اف الضغوط النفسية كاف تأثيرىا معنويًا عمى اتخاذ القرار لدى رؤساء األندية الرياضية 

ة بذوي الخبرة في العراؽ. وقد أوصى الباحثاف بضرورة مراعاة الجانب النفسي لإلدارييف واالستعان
 واالختصاص لمعمؿ في الييئات اإلدارية لألندية الرياضية.  

 
 
 
 
 
 

mailto:mohamedfathel@yahoo.com
mailto:mohamedfathel@yahoo.com
mailto:kamil_abood@yahoo.com
mailto:kamil_abood@yahoo.com


022074-6032 6ISSN

47 
 

The Psychological Pressures in Making Decision by the Presidents  
of Some Athletic Iraqi clubs 

Dr.Mohammed Fadhil Mosleh                       Dr.kamil abod hussin 
Abstract 

    The research includes five chapters :the first chapter includes the 
introduction which states the importance of research , the psychological 
pressures and its relation to the athletic administration  of presidents' 
clubs in Iraq and the problem of research .The second chapter states 
the survey of similar theoretical studies, the concepts of psychological 
pressures ,athletic administrations  , making the decision and the types 
of administrations . while the third chapter shows the methods of 
research (The researchers use the descriptive methods as its suitable in 
solving the problem . The  society of research includes 123clubs ,while 
the sample of research is 70 persons who present (57%) of the total 
research society . The four chapter displays argument ,the analysis, 
tables . The final chapter includes the results    and recommendations                

 : المقدمة -1
حسب بمنُذ أف وطئت قدـ االنساف عمى ىذه االرض ، كانت حياتو تتميز بالبساطة  

التي تتطمب منو العمؿ لمحصوؿ عمى قوت يومو الذي يضمف لو  ياوحجمطبيعة مقدراتو اليومية 
العيش دوف اي ضغوط أخره. وما اف تقدمت الحياة وزادة تعقيدىا عمى الفرد مف خالؿ ارتباطو 

سري او الوظيفي او القبمي واالجتماعي باإلضافة الى متطمبات الحياة العصرية، اوجب عمى اال
االنساف مواجية كؿ ىذه العوامؿ حتى يستطيع مف خالليا مواكبة الحياة ، والتي تنعكس ىذه 

حسب وضعو الثقافي باالعباء عمى تصرفات االنساف وىي تختمؼ مف شخص الى اخر 
حسب تمؾ المعطيات وقد اطمؽ العمماء بلوظيفي وخبرتو فيي تزداد وتقؿ واالجتماعي والمالي وا

عمى ىذه االعباء مصطمح الضغوط النفسية وذلؾ الرتباطيا الوثيؽ بالجانب النفسي والذي يؤثر 
 سمبًا او ايجابًا حسب نوع المؤثر.

يؤثر عمى االنساف مف الناحيتيف الجسمية  والضغط النفسي ىو عامؿ سيكولوجي 
عمى القياـ بواجباتو عمى اتـ  وشدتوحسب نوع المؤثر بفسية والذي ينعكس عمى تصرفاتو والن

     وجو.
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كذلؾ يؤدي الضغط النفسي الى االنعزالية عف الحياة والبعد عف الواقع ، بؿ يذىب الى ابعد    
مف ذلؾ فيجعؿ صاحبو يسبح في عالـ الخياؿ، فيطرب عنده منيج التفكير والتحميؿ ، كذلؾ 

ؤثر الضغوط النفسية عمى صاحب القرار ليس عمى مستوى االسرة او العالقات االجتماعية بؿ ت
يزداد تأثيرىا لدى اصحاب الدرجات الوظيفية، لذا نجد اف العالقة بيف الضغوط النفسية وعالقتيا 
ر عمى اتخاذ القرارات ىي عالقة طرديو تزداد كمما زادت عالقتو الوظيفية واالجتماعية فيي تؤث

عمية عند اتخاذه لمقرار. ولكف ىذه العالقة يتحدد حجميا وتأثيرىا حسب نوع وشدة المؤثر مف 
الناحية النفسية مف جية ودرجة ثقافة وخبرة صاحب القرار مف جية اخرة. لذا نرى اصحاب 
القرارات التي ال يمتمؾ اصحابيا خمفية عممية وثقافية واجتماعية تؤىمو عمى اصدار القرار تكوف 

ى اصحاب الدرجات الوظيفية قراراتو غير دقيقة ويزداد ىذا التأثير كمما زادت الضغوط النفسية عم
، في حيف نجد اف ىذا التأثير متفاوت نوعا ما لدى اصحاب القرار الذيف لدييـ خمفية عممية العميا

 وثقافية وخاصة لدى اصحب الدرجات الخاصة الذيف تـ اختيارىـ وفؽ اسس عممي. ومف ىنا
 تكمف اىمية البحث.  

ة التي تؤثر في العمؿ االداري، وينعكس سية واحدة مف اىـ العوامؿ الرئيسوتعد الضغوط النف    
ىذا التأثير عمى عممية اتخاذ القرار ويختمؼ ىذا التأثير مف شخص الى اخر حسب الخبر في 

اخرة ظيور قيادات العمؿ االداري ودرجة ونوع الوظيفة التي يمارسيا ىذا مف جية ومف جية 
فتية ليس ليا باع طويؿ في العمؿ االداري، ونتيجة طبيعية ليذه العوامؿ ظيرت العديد مف ىذه 
االفرازات في العمؿ االداري التي تنعكس عمى اصحاب القرار في المؤسسات الرياضية وىي 

عة الحظ اف واحدة مف المؤسسات التي افرزت ىذه الظاىرة ، ومف خالؿ خبرة الباحثاف المتواض
مشكمة البحث قد تبمورت في  نوع العالقة بيف الضغوط النفسية واتخاذ القرار لدى بعض رؤساء 
االندية الذيف ال يمتمكوف الخبرة الكافية في العمؿ االداري الرياضي. ومف ىنا جاءت مشكمة 

ية واتخاذ البحث في وضع الحموؿ المناسبة ليا واظيار مدى عالقة االرتباط بيف الضغوط النفس
 القرار لدى رؤساء بعض االندية الرياضية.  

وىدؼ البحث تعرؼ الضغوط النفسية لبعض رؤساء االندية الرياضية العراقية، وكذلؾ     
 عالقتيا باتخاذ.    

الضغوط النفسية بانيا عدـ التوازف الواضح بيف المتطمبات البدنية والنفسية والمقدرة وتعرؼ    
 ظروؼ عندما يكوف الفشؿ في االستجابة لتمؾ المتطمبات يمثؿ نتائج ىامة  عمى االستجابة تحت

يو الذي يتخذه فرد ما يشغؿ وظيفة ادارية في مستوى اداري يستمد منو سمطة فأما القرار     
 (.37: 3994)شحاتو: .دى المنظماتاؽ ممارسة العممية االدارية في احاتخاذ القرارات في نط
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 :اجراءات البحث-2
 : منيج البحث:2-1

ىي التي تحدد طبيعة المنيج، وقد استخدـ الباحث المنيج  بحثياإف طبيعة المشكمة المراد     
 ىو صؼ ماو إذ ييدؼ البحث الوصفي إلى  ،بخطواتو بأسموب العالقات االرتباطيةالوصفي 

ا بتحديد ييتـ ايضو . وييتـ بتحديد الظروؼ والعالقات التي توجد بيف الوقائع ،وتفسيره ،كائف
وطرائقيا  ،الجماعاتتقدات و االتجاىات عند االفراد و تعرؼ المعلممارسات الشائعة او السائدة و ا

  ( .17: 1994في النمو و التطور) جابر:
 :المجتمع وعينة البحث 2-2

إف األىداؼ التي يضعيا الباحث لبحثو واإلجراءات التي يستخدميا سوؼ تحدد طبيعة  
مكانية تعميـ ف لذا .العينة المختارة إف اختيار العينة يرتبط دائما بتمثيميا لممجتمع األصمي وا 

  ،البحث ( يبيف حجـ العينات المستخدمة في1) ؿوالجدو  المجموعة التي أخذت منيا مىعنتائجيا 
( رئيس 123ي برؤساء بعض االندية الرياضية العراقية والبالغ عددىـ ) ويتمثؿ المجتمع األصم

تـ اختيارىا بالطريؽ العشوائية بطريقة القرعة مف مجتمع البحث اذ بمغت فالبحث نادي. اما عينة 
( رئيس نادي موزعيف عمى عدد مف المحافظات العراقية التي تمثؿ المنطقة الشمالية          82)

 ( : 1حسب الجدوؿ )بوالمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية 
 ة واالستطالعيةوعين البحث والتجربة الرئيس الصليبين النسبة المئوية لمجتمع ا (1جدول )

 النسبة المئوية العدد مجتمع البحث والقيمة المستخدمة بالبحث ت
 %100 123 مجتمع االصل رشساء االندية الرياضة العراقية 1
 %66.6 82 عينة البحث بعض رشساء االندية الرياضية العراقية 2
 %12 10 التجربة االستطالعية  3
 %57 72 ةة الرئيسالتجرب 4

عينة البحث  ، إمارئيس نادي ( 123) الصؿ( إف مجتمع ا1يتضح مف الجدوؿ ) 
ؤساء اندية لتصبح ( ر 10. اما التجربة االستطالعية فقد بمغت )ةديلالن اً ( رئيس82ىي )

 . ( رئيس نادي موزعيف عمى عدد مف االندية الرياضية العراقية72ة ىي )التجربة الرئيس
 جمع المعمومات :وسائل  2-3

في الحصوؿ عمى البيانات المتعمقة بيذا البحػث عمػى مجموعػة مػف  افاعتمد الباحث 
وىػػي أدوات الباحػػث التػػي يسػػتطيع بموجبيػػا جمػػع البيانػػات وحػػؿ المشػػكمة لتحقيػػؽ  الوسػػائؿ،
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عمى مجموعة مف األدوات والوسائؿ واألجيزة لمحصػوؿ  افوقد اعتمد الباحث أىداؼ البحث.
 وىي : ات عمى البيان

اسػػػتمارة لجمػػػع  ،الزيػػػارات الميدانيػػػة، المصػػػادر العربيػػػة واألجنبيػػػة ،المقػػػابالت الشخصػػػية   
 ، المعمومػػػات الدوليػػػة ) االنترنيػػػت (شػػػبكة  ،ميػػػؿ المراجػػػع و الدراسػػػات السػػػابقةتح ،اتالبيانػػػ

 .( DELLحاسبة نوع )  ، مقياس اتخاذ القرار، الضغوط النفسيةمقياس 
 :   البحث الميدانيةإجراءات خطوات  2-4

بإجراء مسح ميداني عمى الدراسات السابقة والكتب والمراجع العممية  افقاـ الباحث 
في الجامعات العراقية  وشممت كذلؾ المكاتب والبحوث العممية التي ليا عالقة بنوع 

 عمى اف. وىذا ما ساعد الباحثالضغوط النفسية وعالقتيا باتخاذ القرارالدراسة الحالية في 
الباحثاف معامالت  ية ومقياس اتخاذ القرار. وقد اجرىالضغوط النفس االستعانة بمقياس

 : االسس العممية لممقياس . وكما يأتيالصدؽ والثبات لممقياس مف أجؿ الحصوؿ عمى 
 مقياس الضغوط النفسية: 2-4-1

ى ( عم 2004أستخدـ الباحثاف مقياس الضغوط النفسية الذي قامت ببنائو )محمد :  
الالعبيف المتقدميف في االلعاب الفرقية. الذي تـ عرضو عمى مجموعة مف الخبراء ذوي الخبرة 

(  وقد تـ تحديد مالئمة ىذا المقياس  1واالختصاص في مجاؿ عمـ النفس الرياضي ممحؽ ) 
( سؤاؿ تتعمؽ بالضغوط النفسية 30لمدراسة الحالية. وقد تضمف المقياس استبياف يتكوف مف )

( وتضمف المقياس عمى بدائؿ االجابة وىي ) دائمًا _ احيانًا _ ابدًا (. وتمثؿ 3فرد ممحؽ )لدى ال
( في حالة 3_2_1( لمبدائؿ في حالة االيجابية والقيـ ) 1،  2،  3مفتاح المقياس بإعطاء القيـ )

( درجة واقؿ درجة يحصؿ عمييا 90السمبية وكانت اعمى درجة يحصؿ عمييا المجيب ىي )
 ( وكمما ارتفعت الدرجة عمى المقياس دلت عمى ارتفاع الضغوط النفسية لمفرد.    30) المجيب

  مقياس اتخاذ القرار :  2-4-2
عمى  (2003:احمدقاـ الباحثاف باستخداـ مقياس اتخاذ القرار الذي قاـ ببنائو )  

الخبراء  االتحادات الرياضية المصرية وقد جرى لو صدؽ وثبات وقاما بعرضو عمى مجموعة مف
( ويتكوف المقياس مف 2مف ذوي االختصاص في مجاؿ عمـ اإلدارة واالختبار والقياس ممحؽ )

(. وكاف مفتاح االجابة 4تتعمؽ باتخاذ القرار ممحؽ ) ( سؤاالً 32تمارة استبياف تتكوف مف )اس
يـ الفقرات ( اما ق 1، 2، 3ثالثي ىو )دائمًا _احيانًا _ابًدًا ( وكاف تعطي لمفقرات االيجابية )

( واقؿ درجة يحصؿ 96( وكانت اعمى درجة يحصؿ عمييا المجيب ىي ) 3، 2، 1السمبية )
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وكاف عدد  ( وكمما ارتفعت الدرجة عمى المقياس دلت عمى ارتفاع اتخاذ القرار. 32عمييا ىي ) 
 ( فقرة.15( فقرة وعدد الفقرات السمبية )17الفقرات االيجابية ىي )

 عية:التجربة االستطال 2-5
( رؤساء 10عمى عينة مكونة مف ) 2014/   2/  13تـ اجراء التجربة االستطالعية بتاريخ     

 اندية مف  عينة البحث وضمف مجتمع البحث. وكاف اليدؼ منيا ىو :
 التأكد مف وقت اجابة المفحوص والخاص بفقرات المقياسيف. -3
 التحقؽ مف استيعاب المدراء لفقرات المقياس. -2
 معمومات التي قد ترافؽ اجراء البحث.التأكد مف ال -3
 صدق المقياسين: 2-6

يعكس ىذا الصدؽ مدى انسجاـ فقرات المقياس مع موضوعو ومفاىيمو، أي مدى قياس  
( الى اف عرض الفقرات عمى مجموعة مف  Abelاالستبياف لما وضع مف اجمو ويشير ) ايبؿ 

قياسيا تعد افضؿ طريقة في استخراج  المحكميف لمحكـ عمى صالحيتيا في قياس الخاصية المراد
. ويعد االختبار صادقًا اذا تـ عرضو عمى عدد مف (  Elbe:1972 : 556الصدؽ )

المختصيف او الخبراء في المجاؿ الذي يقيسو االختبار وحكمو بأنو يقيس ما وضع لقياسو بكفاءة 
 ( . 184: 1992: الزويد وعمياف) 

المختصيف  بعمـ النفس الرياضي واإلدارة عمى عدد مف  وقد تـ عرض االستبانة 
الرياضية بصيغتو االصمية والمعدلة. وطمب منيـ ابداء ارائيـ ومالحظاتيـ حوؿ مدى صالحية 
الفقرات لو. باإلضافة او التعديؿ ما يرونو مناسبًا وقد ابدى الخبراء مالحظاتيـ وأرائيـ والتي 

بعض الفقرات وحذؼ البعض االخر.  اسفرت عف مالحظات قيمة اقتضت الضرورة الى تعديؿ
% مف نسبة التعديؿ والحذؼ. اذ يشير ) بموـ ( 75وقد اخذ الباحثاف نسبة اتفاؽ الخبراء عمى 
         %( مف اراء المحكميف في قياس صدؽ االختبار75عمى الباحث الحصوؿ عمى نسبة اتفاؽ )

( فقرة بصيغتو  30تكوف مف )(. لذا اصبح المقياس مف الضغوط النفسية ي126: 1986: بموـ)
 (  فقرة بصيغتو النيائية ايضًا.32النيائية . اما مقياس اتخاذ القرار فأصبح يتكوف مف )

  ثبات المقياسين:2-6-1
يعرؼ معامؿ ثبات االختبار بأنو عبارة عف وجود معامؿ ارتباط بيف نتائج االختبار اذا ما     

 عفانو االتساؽ في النتائج او االستقرار في االجابة اعيد اكثر مف مرة عمى العينة نفسيا. او 
( . لذا تـ الحصوؿ عمى معامؿ ثبات االختبار بطريقة التجزئة 37: 3983: الزوبعيالمقياس) 

النصفية. ومف ثـ اجراء معاممة سبيرماف براوف التصحيحية لمتحقؽ مف الثبات ككؿ وكانت قيمة 
 االستعانة بيا. ( وىي نسبة ثبات عالية يمكف7885الثبات )
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 التجربة الرئيسة: 2-7
وتـ توزيع استمارات المقياسيف   2734/ 3/  35/ ولغاية 2/ 35اجريت التجربة بتاريخ  

فبمغت . اما عدد االستمارات التي تـ توزيعيا لالندية ( رئيساً 72مى عينة البحث والبالغة )ع
اوي ، اما عدد االستمارات التي ( استمارة ضغوط النفسية واستمارة اتخاذ القرار بالتس344)

( استمارات مف المقياسيف بالتساوي. لتصبح عدد االستمارات 4اىممت والتي لـ ترد فكانت )
 ( استمارة مف المقياسيف بالتساوي وكانت االستمارات مكتممة االجابة.347الواردة )

  الوسائل االحصائية:2-7
 ميؿ البيانات.( في تح SPSS)  تـ استخداـ البرنامج االحصائي 
 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا:  -3
 الوصف االحصائي لمتغيرات البحث : 3-1

 يبين االوساط الحسابية والوسيط واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث (2جدول )
معامل األوساط 

 المتغيرات
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري الوسيط

 5.493 64611 646694 الضغوط النفسية
 56478 79611 776755 اتخاذ القرار

( في حيف بمغ الوسط الحسػابي 646694( اف الوسط الحسابي لمضغوط بمغ )2يبيف الجدوؿ )    
( فػػي حػػيف كػػاف الوسػػيط 64677بمػػغ )ف( ، امػػا الوسػػيط لمضػػغوط النفسػػية 776755التخػػاذ القػػرار )
( فػػػػي حػػػػيف بمػػػػغ 56493نفسػػػػية )( وبمػػػػغ االنحػػػػراؼ المعيػػػػاري لمضػػػػغوط ال79677التخػػػػاذ القػػػػرار )

( . مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ يتبػػػيف اف الوسػػػط الحسػػػابي 56468االنحػػػراؼ المعيػػػاري التخػػػاذ القػػػرار )
التخػػاذ القػػرار كػػاف اعمػػى مػػف الضػػغوط النفسػػية وىػػذا يػػدؿ عمػػى ورؤسػػاء االنديػػة عنػػد اتخػػاذ القػػرار 

 كاف تأثير الضغوط النفسية عمييـ بدرجة جيدة . 
 معامل االلتواء والتفمطح والخطأ المعيارييبين  (3جدول رقم )

 المعالجات 
 الخطأ المعياري التفمطح معامل االلتواء المتغيرات 

 19785 19162 19298 الضغوط النفسية 
 19781 19686 19415 اتخاذ القرار 

مف خالؿ النظر الى الجدوؿ اعاله وعرض المتغيرات والمعالجات االحصائية تبيف اف     
( اذ نالحظ اف اختبار 3-،3لتواء لمضغوط النفسية واتخاذ القرار تراوحت بيف )+معامؿ اال
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( . وىو ما يدؿ عمى مالئمتو لمعينة . كذلؾ 76298الضغوط النفسية قد كاف معامؿ االلتواء )
( . اما التفمطح لمضغوط 76475الحاؿ بالنسبة التخاذ القرار اذ بمغت معامالت االلتواء لو )

( . في حيف بمغ الخطأ المعياري لمضغوط 76686( واتخاذ القرار بمغ )36762)النفسية فبمغ 
 ( .76783( اما الخطأ المعياري التخاذ القرار فبمغ )76785النفسية )
 يبين معامالت االرتباط بين الضغوط النفسية واتخاذ القرار لدى أفراد عينة البحث (4جدول )

 معامل االرتباط
 المتغيرات

 قيمة
 نةالمتحس-ر

 قيمة
 االرتباط نسبة الخطاء الجدولية -ر

 الضغوط النفسية
 معنوي 1،14 19288 1976

 اتخاذ القرار
ف لمبيانػات عػف طريقػة اسػتخداـ قػانوف معامػؿ (  ومػف خػالؿ معالجػة البػاحثي 4وؿ )يبيف الجد    

نفسية واتخاذ القػرار االرتباط )بيرسوف( . اذ تبيف لنا اف معامؿ االرتباط بيف المتغيريف الضغوط ال
( 2 –77( تحػت درجػة حريػة )76288الجدوليػة البالغػة ) –ر  -( وىو اكبػر مػف قيمػة 7676بمغ )

 ( مما يدؿ عمى معنوي االختبار .  7،74( وبنسبة خطاء )7675وعند مستوى داللة )
  المناقشة : 3-2

رار كػػاف تػػػأثير الضػػػغوط يعػػزو الباحثػػػاف ىػػذا االرتبػػػاط الػػى اف رؤسػػػاء االنديػػة عنػػػد اتخػػاذ القػػػ    
النفسية ايجابيا و كاف الوسط الحسابي التخاذ القرار اكبر مف الوسط الحسابي لمضغوط النفسية . 
وىػػذا اف دؿ عمػػى شػػيء يػػدؿ عمػػى اف اصػػحاب اتخػػاذ القػػرار فػػي الييئػػة االداريػػة لألنديػػة ذو خبػػرة 

ف قبػؿ اعضػاء الييئػات سابقة واف اصحاب اتخػاذ القػرار لػدييـ سػعة صػدر لسػماع جميػع اآلراء مػ
االداريػػة االخػػرى باعتبػػار الضػػغوط النفسػػية واألزمػػات  النفسػػية مػػف الموضػػوعات المؤشػػرة فػػي كػػؿ 
المجتمعػػات التػػي يعػػيش بيػػا االنسػػاف وحػػاالت الضػػغط النفسػػي التػػي يعيشػػيا الفػػرد اصػػبحت مػػف 

حيػػػاة المختمفػػػة الكممػػػات المألوفػػػة والشػػػائعة فػػػي حياتنػػػا نظػػػرًا لمػػػا يتعػػػرؼ لػػػو الفػػػرد مػػػف الضػػػغوط ال
والممارسات التي تؤثر عمػى كػؿ فػرد بصػدؽ مختمفػة سػواء كػاف داخميػًا فػي معامالتػو مػع االخػريف 
او سموكو اليومي لذى نرى اف االدارييف الذيف يمتمكوف قدرة عمى اتخػاذ القػرار سػوؼ يكػوف لػدييـ 

د اداءىػػـ لمعمػػػؿ دافػػع فػػي سػػػموكيـ العممػػي وبالتػػػالي سػػوؼ تػػػزداد قػػابميتيـ عمػػػى االداء االمثػػؿ عنػػػ
المكمؼ بو سواء كاف اداريًا او غير ذلؾ . وفي ىػذا الجانػب يشػير ) غػازي صػالح محمػود واحمػد 
شػػػػكاليا المختمفػػػػة بكػػػػؿ جديػػػػة  عريبػػػػي عػػػػودة ( البػػػػد اف يتعامػػػػؿ االداري مػػػػع الضػػػػغوط النفسػػػػية وا 

فػػؽ النسػػبي بػػيف واسػػتطالع االسػػاليب السػػموكية العامػػة والمعرفيػػة التػػي تأخػػذ جانبػػًا معينػػًا مػػف التوا
فر لمشػػخص فػػي اعمميػػة اتخػػاذ القػػرار والضػػغوط . اذ تظيػػر ىنػػا الوسػػائؿ الميمػػة التػػي البػػد اف تتػػو 

المواجيػػة والتحػػدي فػػي عمميػػات اتخػػاذ القػػرار وبشػػكؿ تتصػػؼ بالعقالنيػػة واليػػدوء مػػف اجػػؿ تحديػػد 
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فػػة بأسػػموب االجػػراءات المناسػػبة فػػي اتخػػاذ القػػرار المناسػػب اذ يسػػايروف مجموعػػة الضػػغوط المختم
( . فاإلداري أو رئيس النادي 294 :2732: محمود وعودةاستراتيجية في الحؿ المعتمد لممشكمة) 

اثنػػاء العمػػؿ والتصػػرؼ الصػػائب بعيػػدًا عػػف فػػي دئػػًا تمكػػف مػػف اتخػػاذ القػػرار الصػػحيح اكممػػا كػػاف ى
فػػي المجتمعػػات  الضػغوط النفسػػية اذ البػػد اف تكػػوف االحكػػاـ والقػػوانيف والقػػرارات المتخػػذة والمتبعػػة 

الرياضػػية خاليػػة مػػف كػػؿ اسػػاليب االنحيػػاز واالرتجػػاؿ وخاصػػة فػػي المؤسسػػات الرياضػػية واألنديػػة 
حتى تصؿ الى الكادر المساعد لكي تساعد عمى تنفيذىا بكؿ قناعة وثقة بالنفس واآلخريف. وىػذه 

 محطة يحب اف يتوقؼ عندىا كؿ العامميف في المجاؿ الرياضي . 
التػػػػػي يتخػػػػػذىا القائػػػػػد االداري فػػػػػي اغمػػػػػب االحيػػػػػاف بالسػػػػػمات السػػػػػموكية  تتػػػػػأثر القػػػػػراراتو  

والشخصػػية لػػو خاصػػة عنػػد تحديػػد المشػػكمة واتخػػاذه قػػرار بشػػأنيا. فاألشػػخاص الػػذيف ال يتمتعػػوف 
بقدر عالي مف المرونة في اختيار البدائؿ الواجب اتباعيا سػوؼ يجػدوف صػعوبة فػي البحػث عػف 

درجػة عاليػػة مػػف التعمػيـ والخبػػرة ولػػدييـ نظػاـ جيػػد لممعمومػػات. المشػكمة حتػػى ولػو كػػانوا يتمتعػػوف ب
وبمػػػا اف النتػػػائج السػػػابقة لمبػػػدائؿ تتعمػػػؽ بالمسػػػتقبؿ فالبػػػد اف يسػػػتعيف متخػػػذ القػػػرار بقدراتػػػو عمػػػى 
التصػػور والتخيػػؿ وذلػػؾ لتعػػويض مػػا قػػد يكػػوف مػػف نقػػص فػػي خبرتػػو ، وىػػذا التصػػور مػػع الخبػػرة 

 ( . 56:  2777: شحاتووؿ الى افضؿ النتائج) السابقة يمكنا متخذ القرار مف الوص
 الخاتمة:-4

في ضوء محتوى مناقشة النتائج خمصت الدراسة الى استنتاجات بوجود  عالقة ارتباط     
معنوي بيف متغير الضغوط النفسية وعمميات اتخاذ القرار لدى بعض رؤساء االندية الرياضية 

انخفاضًا في مستوى الضغوط النفسية كونيـ يمتمكوف العراقية، واف معظـ رؤساء االندية يمتمكوف 
الضغوط النفسية التي الخبرة في العمؿ االداري، كذلؾ لدييـ القدرة عمى اتخاذ القرار دوف التأثر ب

مف ىذا عمينا مراعاة جانب االعداد النفسي لإلدارييف ورؤساء االندية لما لو مف  يتعرضوف ليا،
ع استراتيجية لمعمؿ االداري المنظـ، و االستعانة بذوي الخبرة اثر في عممية اتخاذ القرار ووض

واالختصاص لمعمؿ في الييئات االدارية لألندية الرياضية كوف لدييـ الخبرة في العمؿ االداري، 
كذلؾ اجراء بحوث ودراسات مشابية وعمى عينات مختمفة، وضرورة عند اعداد القادة االدارييف 

 ى الجانب النفسي.  لألندية مراعاة التدريب عم
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 المصادر والمراجع: 
  مكتبة عيف شمس ، القاىرة ،  اإلدارة األسس واألصوؿ العممية، إبراىيـ، محمد محمد ،

 ـ . 2777

 قياس االداء لدى القادة االدارييف في اتخاذ القرار باالتحادات عز الديف محمد ؛  ،احمد
ة التربية الرياضية ، جامعة حمواف ) اطروحة دكتوراه غير منشوره ، كمي الرياضية

.2773 ) 

 ترجمة ، محمد اميف تقييـ الطالب التجميعي والتكوينيبناميف )وآخروف( ؛  ،بموـ ،
 . 3986وآخروف  ؛ مطابع المصري الحديث ، القاىرة ، 

 اىج البحث في التربية وعمـ النفس، دار ، منعبد الحميد جابر وأحمد خيري كاظـ ،جابر
 ، القاىرة، د.ت .ةالنيضة العربي

 ؛ مطبعة جامعة  االختبارات والمقاييس النفسيةعبد الجميؿ إبراىيـ وآخروف ؛  ،الزوبعي
 . 3983الموصؿ، الموصؿ ، 

 دار  2؛ ط مبادئ القياس والتقويـ في التربية الرياضية؛ الزويد، نادر وىشاـ عمياف ،
 . 3992الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع ، عماف ، 

 اؿ محمد محمد ، استخداـ النظـ في تحميؿ العوامؿ المؤثرة عمى كفاءة جم ،شحاتو
جامعة  –التغيير االستراتيجية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية التجارة 

 األزىر ، القاىرة .
 ـ .1994محمد ، الميوؿ واالتجاىات الرياضية ، القاىرة ، دار الفكر العريؽ ،  ،شحاتو 
 اطروحة  بناء مقياس الضغوط النفسية لأللعاب الفرقية في العراؽؿ ؛  ىدى جال ،محمد(

 .  2774دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بابؿ ،

 3، طاتجاىات في عمـ النفس الرياضيغازي صالح واحمد عريبي عودة ،  ،محمود  ،
 .2732االردف ،  ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ، عماف 

 Elbe , R j  .  Essentials  of  Educational   Measurement.  nd  engwood 
Cliffs. Prentice hall .  New  Jersey.1972. 
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 مقياس الضغوط النفسية
 ابدا احيانا دائما العبارات  ت
    ىؿ تشعر بالصداع او االالـ الظير ؟ 1
، ىؿ تكثر مف الحركة عندما تجمس عمى الكرسي وتتحدث لشخص ما  2

 لمحصوؿ عمى وضع مريح؟
   

    ىؿ تجد صعوبة في النـو العميؽ لياًل؟ 3
    ىؿ تغضب بسرعة او تشعر باإلحباط عندما تواجو مشكمة يصعب حميا؟ 4
    ىؿ تظير تعبيرات وجيؾ انؾ ميمـو دائما ؟ 5
    فزتؾ ؟ىؿ تقـو بيز رجميؾ او طرقعة اصابعؾ بدوف ىدؼ تعبيرًا عف نر  6
    ىؿ تجد صعوبة في التركيز في الموضوع معيف؟ 7
    ىؿ تجد صعوبة في االسترخاء وقتما ترد ذلؾ ؟ 8
    ىؿ ترغب ؼ اف تتفوؽ عمى االخريف؟ 9
ىؿ تشعر بدرجة كبيرة مف عدـ الرضا والقمؽ عندما تفشؿ جيودؾ في  10

 تحقيؽ النجاح؟
   

    تؾ ال يسمح بممارسة النشاط البدني؟ىؿ انت مشغوؿ جدا لدرجة اف وق 11
    ىؿ تخجؿ مف نفسؾ عندما ترتكب خطئا؟ 12
    ىؿ حالتؾ المزاجية سيئة في بعض االوقات؟ 13
    ىؿ تمجا الى تناوؿ الطعاـ والشراب في حاالت التوتر؟ 14
    ىؿ تستخدـ االدوية الميدئة في حاالت االنزعاج؟ 15
    يف عند شعورؾ بالتوتر؟ىؿ تشعر ببرودة اليد 16
    ىؿ تخشى مف عدـ رضا االخريف عف ادائؾ؟ 17
    ىؿ تشعر بتقميص في معدتؾ عند تعرضؾ لمضغط النفسي؟ 18
    ىؿ تشعر اف قمبؾ ينبض )يدؽ( بسرعة عندما تتوتر عصبيا؟ 19
    ىؿ تشعر اف جسمؾ مشدود عند تعرضؾ لموقؼ صعب؟ 20
اعة مف االداء الجيد لممياـ عند التعرض لمضغط ىؿ تشعر بعدـ االستط 21

 النفسي؟
   

    ىؿ تكبت مشاعرؾ عند تعرضؾ لمضغط النفسي؟ 22
    ىؿ تمجا الى النـو عند تعرضؾ لمضغط النفسي؟ 23
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    ىؿ تمجا لمخروج والترويح وممارسة النشاط في حالة التوتر؟ 24
    ىؿ تمـو غيرؾ عمى المشكمة التي تتعرض ليا؟ 25
    ىؿ تبكي فقط عند التعرض لمضغط النفسي؟ 26
    ىؿ تستسمـ لمخياؿ في معالجة المشكمة؟ 27
    ىؿ تتحدث مع االىؿ واألصدقاء عف المشكمة؟ 28
    ىؿ تشعر بالعصبية عند التعرض الى موقؼ ما؟ 29
    ىؿ تمجا الى الدعاء والصالة مف اجؿ اف تيتدي الى الحؿ الصحيح؟ 30
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 مقياس اتخاذ القرار
 نادراً  احيانا دائما الفقرات ت
أجد نفسي مضطرًا التخاذ قرارات غير مدروسة عندما اتعرض لضغوط دوف  1

 اف ييمني مردودىا
   

الصبر وضبط النفس مف اىـ الصفات الشخصية الالزمة لدعـ قدرتي عمى  2
 القرارات اتخاذ

   

    ة عمى تركيز االنتباه عند اتخاذي لمقرارال افقد القدر  3
    ثناء اتخاذ القرارأفي  بيثر بالضغوط الداخمية والخارجية المحيطية أتأال  4
    آخريف أفرادعمى حساب  أفراد إرضاءي قرار اعمؿ عمى عند اتخاذي أل 5
    رارفي اتخاذ الق أدائيتؤثر العالقات االجتماعية بيني وبيف المرؤوسيف عمى  6
تشتيت انتباىي  إلىتؤدي  اإلدارةمجمس  أعضاءالخالفات والصراعات بيف  7

 اثناء اتخاذ القرار
   

داخؿ االتحاد وتغيب العامميف يجعمني متوترا عند  اإلداريعدـ انتظاـ العمؿ  8
 اتخاذ القرار

   

    اتجنب تحمؿ مسؤولية اتخاذ قرارات قد تؤدي الى الجدؿ 9
    تاالفردية عند اتخاذي القرار اميؿ الى  10
    الضغوط الخارجية تؤثر عند اتخاذي لمقرار 11
    احدد المشكمة بدقة قبؿ اتخاذي لمقرار 12
    نجاح القرار يمنحني درجة كبيرة مف الرضا عف عممي 13
عممية اتخاذ  أثناءفي استند لقانوف الييئات الرياضية والموائح المنظمة لو  14

 القرار
   

    وواضحة ةاتخذ قرارات محدد 15
    تنفيذ القرار أتابع 16
    تعطي لممرؤوسيف او الزمالء فرصة لممناقشة اصدر قراراتي بصورة ال 17
اشعر باالرتباؾ عند قيامي بعممية المفاصمة بيف البدائؿ المطروحة التخاذ  18

 القرار
   

    د اتخاذ القرارزمنًا في التنفيذ عن األقؿاختيار البديؿ  19
    بالمشاركة في اتخاذ القرار لممرؤوسيفاسمح  20
    أميؿ لمدكتاتورية عند اتخاذي لمقرار 21
   في اتخاذ القرار بناء عمى مدى تحقيقي لألىداؼ الموجودة في  ييقاس أدائ 22
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 خطة االتحاد
    تي .في اتخاذ القرار بناء عمى رأي المرؤوسيف في قرارا ييقاس أدائ 23
استعيف بالخبراء لممساعدة في اتخاذ القرار بصرؼ النظر عف تكاليؼ  24

 استخداميـ .
   

    اعتمد عمى مؤىالتي العممية وثقافتي الشخصية في اتخاذ القرار . 25
    قرار. أليأراعي رضا المرؤوسيف او مف يمسيـ القرار عند اتخاذي  26
    ذي لمقرارأراعي تكاليؼ التنفيذ عند اتخا 27
    شعوري بالحزف عند فشؿ القرارات يفوؽ شعوري بالفرح عند نجاحيا 28
    اتخذ قراراتي بعيدا عف التعصب والتحيز واالنفعاالت النفسية. 29
    قدرتي عمى تحمؿ المسؤولية تؤثر عمى قدرتي في اتخاذ القرار السميـ. 30
    تفكيري.تشتت  تووحساسيىمية القرار أكمما زادت  31
    ال أتأثر بالظروؼ السياسية المحيطة بي عند اتخاذي لمقرار. 32

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


