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 انباب االول : -

 -انممذمت واهميت انبحث : -

اىزٜ ال ّغفو ػِ اىلٗه اىنٛ ٝؤكٝٔ فٜ ر٘عٞٔ اىطبىجخ ٗرؾقٞق  اُ ػيٌ اىْفٌ ٍِ اىؼيً٘ اىََٖخ

 اىْزبئظ اىغٞلح فٜ االكاء اىَٖبهٛ ٗاىزؾصٞو اىؼيَٜ ثص٘هح ػبٍخ .

فبد اىعوٗهٝخ فٜ ٍغبه ػيٌ اىْفٌ ىَب ىٖب ٍِ كٗه فٜ اؽزنبك صىنا فبُ صفخ قيق اىزفبػو ٍِ اى

ٜ ٕنا اىَغبه ىٔ كٗه مجٞو فٜ اىزأصٞو اىطبىجخ ٍغ ىٍٞالرٖب ٗرط٘ٝو ٍَز٘إب مَب اُ اٛ ظؼف ف

ػيٚ اكاء اىطبىجخ ٗفبصخ فٜ اىؾبىخ اىْفَٞخ ىٖب ٍَب ٝؤكٛ اىٚ ظٖ٘ه االغزواة اىْفَٜ ٗاالثزؼبك 

ػِ اىَشبهمخ فٜ اىلهً اٗ االؽزنبك ٍغ ثبقٜ اىطبىجبد فٜ اصْبء االكاء اىؼيَٜ ىنا فبُ إَٞخ 

خ اىزوثٞخ اىجلّٞخ ٗػيً٘ اىوٝبظخ ٍِ قيق اىجؾش رنَِ فٜ اىؼوف ػيٚ ٍب رَزينٔ غبىجبد ميٞ

اظبفخ اىٚ ٍؼوفخ ّ٘ع  اىزفبػو فَٞب ثٌْٖٞ ٗمنىل ٍب رَزينٔ ٕنٓ اىطبىجبد ٍِ اغزواة ّفَٜ

  اىؼالقخ ثِٞ ٕنِٝ اىَزغٞوِٝ ٍٗلٙ رأصٞوٕب ػيٚ اكاء اىطبىجبد .

 

 -مشكهت انبحث : -

ىززَنِ ٍِ اىزفبػو ٍغ ىٍٞالرٖب فاله االكاء اىؼَيٜ ىجؼط اىفؼبىٞبد قل ر٘اعٔ اىطبىجخ صؼ٘ثخ 

ٍَب ٝظٖو ىٖب قيق اىزفبػو ٗرينؤ فٜ االكاء اىَٖبهٛ ٕٗنا قل ٝنُ٘ اىََجت اىوئَٜٞ ىظٖ٘ه 

االغزواة اىْفَٜ ىلِٖٝ ٗصؼ٘ثخ اكاء ثؼط اىفؼبىٞبد اىزٜ رؾزبط فشّ٘خ فٜ االكاء اىَٖبهٛ ىنا 

ٕنٓ اىطبىجبد ٍِ قيق اىزفبػو ٗمنىل  ؾش ٍْزَنِ ٍِ اىزؼوف ػيٚ ٍب رَزينٔفَِ فاله ٕنا اىج

االغزواة اىْفَٜ ٗغجٞؼخ اىؼالقخ ثِٞ ٕنِٝ اىَزغٞٞوِٝ ٗمٞفٜ االٍزفبكح ٍِ ٕنٓ اىؼالقخ ىزط٘ٝو 

 اىََز٘ٙ اىَٖبهٛ ىلِٖٝ .

 

 اهذاف انبحث :  -

اػلاك ٍقٞبٍٜ قيق اىزفبػو ٗاالغزواة اىْفَٜ ىلٙ غبىجبد اىَوؽيخ اىضبّٞخ فٜ ميٞخ اىزوثٞخ  -4

 . 8442-8442لّٞخ ٗػيً٘ اىوٝبظخ / عبٍؼخ ثبثو ىيؼبً اىلهاٍٜ ٗاىج

 قيق اىزفبػو ٗاالغزواة اىْفَٜ ىلٙ ػْٞخ اىجؾش . ٗاقغ اىزؼوف ػيٚ -8

 اىزؼوف ػيٚ ّ٘ع اىؼالقخ ثِٞ قيق اىزفبػو ٗاالغزواة اىْفَٜ ىلٙ ػْٞخ اىجؾش . -3

 فرض انبحث :  -

 ٗاالغزواة اىْفَٜ ىلٙ ػْٞخ اىجؾش .ْٕبك ػالقخ ماد كالىخ ٍؼْ٘ٝخ ثِٞ قيق اىزفبػو  -
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 ٍغبالد اىجؾش : -

 

اىَغبه اىجشوٛ : غبىجبد اىَوؽيخ اىضبّٞخ / ميٞخ اىزوثٞخ اىجلّٞخ ٗػيً٘ اىوٝبظخ / عبٍؼخ  -

 . 8442-8442ثبثو / ىيؼبً اىلهاٍٜ 

 

 اىَغبه اىَنبّٜ : اىقبػخ اىَغيقخ فٜ ميٞخ اىزوثٞخ اىجلّٞخ ٗػيً٘ اىوٝبظخ / عبٍؼخ ثبثو . -

 

 . 41/4/8442ٗىغبٝخ 41/44/8442اىَغبه اىيٍبّٜ :  -

 

 انباب انثانٍ : -

 منهج انبحث واجراءاته انميذانيت : -

 -منهج انبحث : -

 رٌ اٍزقلاً اىَْٖظ اى٘صفٜ اىَالئٌ ىيؼَو اىجؾضٜ ماد اىؼالقبد االهرجبغٞخ

 -مجتمع وعينت انبحث : -

ٗػيممً٘ اىوٝبظممٞخ فممٜ عبٍؼممخ ثبثممو ىيؼممبً رعممَِ ٍغزَممغ اىجؾممش غبىجممبد  ميٞممخ اىزوثٞممخ اىوٝبظممٞخ 

اٍممب ػْٞممخ اىجؾممش فقممل رعممَْذ اىَوؽيممخ اىضبّٞممخ رممٌ افزٞبهَٕممب ػشمم٘ائٞب  8442-8441اىلهاٍممٜ 

 ( غبىجخ .34ثطوٝقخ اىقوػخ ٍِ ثبقٜ اىَواؽو ٗث٘اقغ )

 -أدواث وأجهزة انبحث انمستخذمت : -

 ٍقٞبٍٜ قيق اىزفبػو ٗاالغزواة اىْفَٜ . -4

 ( . Deelّ٘ع )  عٖبى الثز٘ة -8

 اىَصبكه اىؼوثٞخ ٗاالعْجٞخ. -3

 -اجراءاث انبحث انميذانيت :-

 -اجراءاث استخذاو ممياسٍ انبحث  : -

( ٗاىنٛ ٝزأىف ٍِ ) 8441،ىٝل ػجبً ّبعٜىـ )  قيق اىزفبػورٌ االػزَبك ػيٚ اىَصبكه اىؼيَٞخ 

(  8442، مبٍو ػج٘ك ؽَِفقل اػزَل ػيٚ ٍقٞبً ىـ)  االغزواة اىْفَٜاٍب ٍقٞبً  فقوح(  31

( فقوح ٗقل ػوض اىَقٞبٍبُ ػيٚ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىقجواء ٗاىَقزصِٞ 14ٝزأىف ٍِ )
4

ٗقل اثلٗا   

                                                           
 السادة الخبراء ىم : 1
 أ.د.محمد جاسم الياسري        كمية التربية الرياضية / جامعة بابل ) اختصاص ( اختبار وقياس . -1
 كمية التربية الرياضية/ جامعة بابل ) اختصاص ( عمم النفس الرياضي .أ.د. ياسين عموان                  -2
 أ.د. حسين ربيع                  كمية التربية لمعموم النفسية / جامعة بابل ) اختصاص ( عمم النفس التربوي . -3
 ر وقياس .أ.د.حيدر عبد الرضا            كمية التربية الرياضية / جامعة بابل ) اختصاص ( اختبا -4
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هأٌٖٝ فٜ ٍالئَزَٖب ٍغ اعواء ثؼط اىزغٞواد اىطفٞفخ ٗظٖوا ثبىص٘هح اىْٖبئٞخ مَب فٜ اىَيؾقِٞ 

 (4 ( ٗ )8 .) 

 

 

 -االستطالعيه: تانتجرب -

فمٜ  غبىجمبد اىَوؽيمخ اىضبىضمخٍمِ  غبىجمبد( 2ػيمٚ ) 42/44/8442رٌ اعواء ٕنٓ اىزغوثخ ثزبهٝـ 

 ؼْٞمخعبٍؼمخ ثبثمو ٗرمٌ فالىٖمب اىزؼموف ػيمٚ ٍملٙ رفٖمٌ اى ميٞخ اىزوثٞخ اىجلّٞخ ٗػيً٘ اىوٝبظمخ فمٜ

ىيَقٞبٍِٞ ٍٗلٙ ٗظ٘ػ اىزؼيَٞبد ٗاىفقواد ٗاىزغيت ػيمٚ اىصمؼ٘ثبد اىزمٜ ٍمِ اىََنمِ ؽملٗصٖب 

 عو االٍزؼلاك ىيزطجٞق اىوئَٜٞ ىيَقٞبٍِٞ . ٍِ ا

 -اسهىب تصحيح انممياس : -

 : رْطجق ػيمٍٜ٘اقف ٕٜٗ فٌَ( ٍ٘قف ٗاالعبثخ ػْٖب ٗفق 31ٍِ ) قيق اىزفبػوٝزنُ٘ ٍقٞبً  

( ػيممٚ 4،8،3،1،1( ٗرؼطممٚ أٗىاُ ىيَ٘اقممف ) رْطجممق ػيممٜ ال،   غبىجممب ، اؽٞبّممب ،ّممبكها، رَبٍممب) 

ػْٖب  خطبىج( فقوح ٗرغٞت اى14فٞزنُ٘ ٍِ ) االغزواة اىْفَٜٞبً ثبىَْجخ ىَقاىز٘اىٜ ىيَ٘اقف اٍب 

(  ، ٍ٘افق ، ٍ٘افق اؽٞبّمب ، غٞمو ٍ٘افمق ، غٞمو ٍ٘افمق ثشملح ٍ٘افق ثشلحثلائو ٕٜٗ ) فََخٗفق 

ىيفقممواد االٝغبثٞممخ ٗاىؼنممٌ  اإلعبثممخ( ػيممٚ اىزمم٘اىٜ ٗرنممُ٘ ٕممنٓ 4،8،3،1،1ٗرؼطممٚ كهعممبد )

 ىيفقواد اىَيجٞخ . 

     

  -حساب انذرجت انكهيت : -

( ٗاقو 424رنُ٘ ) خطبىج( ٍ٘قف فأُ اػيٚ كهعخ ىي31ٝزنُ٘ ٍِ ) قيق اىزفبػوثَب اُ ٍقٞبً  

( اٍب ثبىَْجخ  2348( ٗاالّؾواف اىَؼٞبهٛ ثيغ )11343( ٗاىٍ٘ػ اىؾَبثٜ ثيغ ) 31كهعخ ٕٜ )

( ٗأقو 814ٕٜ ) يطبىجخ( فقوح ىنا فأُ أػيٚ كهعخ ى14فٞزنُ٘ ٍِ ) االغزواة اىْفَٜىَقٞبً 

 (  . 48331ٗاالّؾواف اىَؼٞبهٛ ثيغ )( 441321( ٗاىٍ٘ػ اىؾَبثٜ ثيغ )14كهعخ ٕٜ )

 

  -انخصائص انعهميت نهممياس: -

  -انصذق: -

ٝؼمل اىصمملن ٍممِ اىشموٗغ ٗاىصممفبد اىؼيَٞممخ ىالفزجممبه اىغٞمل ، ام اُ اىصمملن ٝؼْممٜ  اُ االفزجممبه  

 ( 82،ص 4111) ٍصطفٚ ثبٕٜ ،  ئب  افو ٝقٌٞ شٞ عو قٞبٍٔ ٗالٝقٌٞ ٍب ٗظغ أل

ٗقممل رممٌ اىزؾقممق ٍممِ صمملن اىَقٞبٍممِٞ ٍممِ فمماله اٝغممبك اىصمملن اىظممبٕوٛ ىَٖممب ٗمىممل ٍممِ فمماله 

 ػوظَٖب ػيٚ ٍغَ٘ػٔ ٍِ اىقجواء ٗاىَقزصِٞ .

 -انثباث : -

الٍزقواط ٍؼبٍو اىضجبد ٗثيغذ ىَقٞبً االغزواة اىْفَٜ  رٌ اٍزقلاً ٍؼبكىخ أىفب موّٗجبؿ        

 .   ِٞػيٚ صجبد اىَقٞبٍ خػبىٞ ادٍؤشو ٕٓٗن( 4322اٍب ٍقٞبً ىقيق اىزفبػو فقل ثيغ )  ( 4.22) 

 -انتجربت انرئيسيت : -

 1/48/8442ٗىغبٝخ  3/48/8442ٗقل رٌ مىل فاله فزوح االٍزواؽخ ثِٞ اىَؾبظواد فٜ         

( ٗثؼل  34ؽٞش رٌ ر٘ىٝغ اٍزَبهاد ٍقٞبً االغزواة اىْفَٜ ػيٚ ػْٞخ اىجؾش ٗاىجبىغخ ) 

 رأشٞوٕب ٍِ قجو اىؼْٞخ رٌ عَغ االٍزَبهاد ىيؾص٘ه ػيٚ ّزبئظ اىجؾش . 

 -انىسائم االحصائيت : -

 -الٝغبك اىٍ٘بئو االؽصبئٞخ اىزبىٞخ : spssرٌ اٍزقلاً ّظبً         
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ىؼْٞزِٞ  Tىؼْٞخ ٗاؽلح ، قبُّ٘  T، االّؾواف اىَؼٞبهٛ  ، قبُّ٘  ) اىٍ٘ػ اىؾَبثٜ        

 ( .ٍَزقيزِٞ 

 انباب انثانث : -

 -عرض اننتائج ومنالشتها :

 -االغتراب اننفسٍ نذي عينت انبحث : انتعرف عهً والع  -

ثؼل اُ عَؼذ اىجٞبّبد مبُ  الثل ىْب ٍِ اىزؼوف ػيٚ االغزواة اىْفَٜ ىلٙ اىؼْٞخ ىنا رطيت 

( ثِٞ اىٍ٘ػ اىؾَبثٜ ٗاىٍ٘ػ اىفوظٜ ىلٙ ػْٞخ اىجؾش ٗاىغلٗه )  tمىل اٍزقواط قَٞخ ) 

 ( ٝجِٞ مىل . 4

 

 (  4علٗه ) 

 ٝجِٞ اىؼالقخ ثِٞ اىٍ٘ػ اىؾَبثٜ ٗاىٍ٘ػ اىفوظٜ ىَزغٞو االغزواة اىْفَٜ 

 ػلك  اىغٌْ

 اىؼْٞخ

اىٍ٘ػ 

 اىؾَبثٜ

االّؾواف 

 اىَؼٞبهٛ

اىٍ٘ػ 

 اىفوظٜ

كهعخ 

 اىؾوٝخ

  Tقَٞخ 

 اىغلٗىٞخ اىَؾَ٘ثخ اىلالىخ

 ٍؼْ٘ٛ 83412 8324 82 414 2،41 412،83 34 اّبس

 (4،41ٍَز٘ٙ اىلالىخ ) 

 (82كهعخ اىؾوٝخ )

ٍِ اىٍ٘ػ  اقو ػ اىؾَبثٜ قل مبّذاُ قَٞخ اىٍ٘ ( 4ب ٍِ فاله اىغلٗه )ؽٞش ٝزعؼ ىْ

ٗاىَجت فٜ   ٍْقفعخزواة اىْفَٜ ثلهعخ اىفوظٜ ىلِٖٝ ٍَب ٝله ػيٚ اٍزالمِٖ ىََخ االغ

مىل ٝؼ٘ك اىٚ رنٞٞف اىطبىجبد ٍغ اىلهاٍخ فٜ ميٞخ اىزوثٞخ اىجلّٞخ ٗػيً٘ اىوٝبظخ ٗرط٘ه 

ىلهاٍخ ػِ اىَوؽيخ االٗىٚ الُ اىطبىجخ فٜ اىَوؽيخ اىضبّٞخ ثلأد رزنٞف ىْ٘ػٞخ اىلهاٍخ ا

 .  اىؼَيٞخ ٗاىْظوٝخ 

 

 -:انتعرف عهً والع لهك انتفاعم نذي عينت انبحث -

 (  8ٗالعو رؾقٞق ٕنٓ اىغبٝخ مبُ الثل ىْب ٍِ اىقٞبً ثبىقط٘اد اىزبىٞخ ٗمَب فٜ اىغلٗه ) 
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 (  8علٗه ) 

 ٍػ اىفوظٜ ىَزغٞو قيق اىزفبػواىؼالقخ ثِٞ اىٍ٘ػ اىؾَبثٜ ٗاى٘ٝجِٞ 

 ػلك  اىغٌْ

 اىؼْٞخ

اىٍ٘ػ 

 اىؾَبثٜ

االّؾواف 

 اىَؼٞبهٛ

اىٍ٘ػ 

 اىفوظٜ

كهعخ 

 اىؾوٝخ

  Tقَٞخ 

 اىغلٗىٞخ اىَؾَ٘ثخ اىلالىخ

غٞو  83412 4،12 82 448 48،43 12،48 34 اّبس

 ٍؼْ٘ٛ

 

 Tقَٞخ اىٍ٘ػ اىؾَبثٜ ٕٜ اقو ٍِ قَٞخ اىٍ٘ػ اىفوظٜ ٗاُ قَٞخ )اُ ( 8ٝزجِٞ ىْب ٍِ اىغلٗه )

ٝؼ٘ك ٍجت   ؽٞش( غٞو ٍؼْ٘ٝخ ٍَب ٝله ػيٚ اٍزالك اىطبىجبد ىلهعخ ٍْقفعخ فٜ قيق اىزفبػو 

ػيٚ ٍ٘اعٖخ  فجوح ٍَب اّؼنٌ فٜ قلهرِٖ أمضو ّعغبً ٗأمضو أصجؾِاىغبٍؼخ  غيجبد مىل إىٚ إُ

ػيٚ  أػبّزِٖٝبكح اىوٗػ االعزَبػٞخ اىزٜ ؼَو ػيٚ ىٍغ اىغ٘ اىغبٍؼٜ ٗاى ٗرأقيَِٖ اٟفوِٝ

 .االَّغبً ٗاىزفبػو 

 انتعرف عهً نىع انعاللت بين متغير لهك انتفاعم واالغتراب اننفسٍ نذي عينت انبحث : -

وِٝ ىمَب ثٞوٍُ٘ ثِٞ ٕنِٝ اىَزغٞ ٗالعو رؾقٞق ٕنا اىٖلف مبُ الثل ىْب ٍِ اٝغبك االهرجبغ

 (3غلٗه )فٜ اى

 

 (  3علٗه ) 

 ٝجِٞ ٍؼبٍو االهرجبغ ثِٞ قيق اىزفبػو ٗاالغزواة اىْفَٜ

معامم االرتباط بين لهك 

انتفاعم واالغتراب 

 انىجىدٌ

 مستىي انذالنت انميمت انجذونيت  معامم االرتباط

قيق اىزفبػو *االغزواة 

 اىْفَٜ

4،132 4،324 4،41 

 

ّالؽع ٍِ فاله ٍب ظٖو ىْب فٜ اىغملٗه اُ اىؼالقمخ غوكٝمخ ثمِٞ قيمق اىزفبػمو ٗاالغزمواة اىْفَمٜ 

أٛ اُ اىطبىجخ اما ر٘فو ىلٖٝب قيمق ٍورفمغ اكٙ مىمل اىمٚ ىٝمبكح االغزمواة اىْفَمٜ ٗاىَمجت فمٜ مىمل 

ثمٔ ء ٝزفق ٍغ ٍب عبٝؼ٘ك الٍجبة مضٞوح ٍِٗ ظَْٖب غجٞؼخ اىظوٗف اىزٜ رَو ثٖب اىطبىجخ ٕٗنا 

اىقيق ٝورجػ ثبىؼالقمبد اىزمٜ رْشمأ ثمِٞ اىفموك ٗغٞموٓ ٍمِ  إُإىٚ  أشبه إم ((Mayٍبٛ 

اىؼالقمبد  ، فؼْملٍب رصمبكف ٕمنٓ اىْبً مبى٘اىلِٝ ٗأفواك األٍوح ٗاألقبهة ٗاألصلقبء
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اىنٛ ٝؤكٛ إىٚ رنمُ٘ اىقيمق ٗاالغزواة ٗاىصواع  اإلؽجبغرٖلٝلاً ؽقٞقٞبً ْٝزظ ػِ مىل 

   (34: 8443ؽَِٞ، )

 اب انرابع :انب -

 -االستنتاجاث وانتىصياث : -

 -االستنتاجاث : -

 . ٍٗزغٞو قيق اىزفبػو االغزواة اىْفَٜ َزغٞوى كهعخ ٍْقفعخاٍزالك اىؼْٞخ    -4

 .  ػالقخ اهرجبغ ٍؼْ٘ٝخ ثِٞ ٍزغٞو قيق اىزفبػو ٗاالغزواة اىْفَٜٗع٘ك  -8

  -انتىصياث : -

 ىلٙ اىطيجبداٍزقلاً ٍقٞبً االغزواة اىْفَٜ مٍ٘ٞيخ ىقٞبً ٍَخ االغزواة اىْفَٜ  -4

 .  فٜ اىنيٞبد االفوٙ

ىَؾبظواد ٗإَٔٞخ اىقواءح اىٍٞ٘ٞخ ٗػلً روامٌ اىطيجخ اىٚ ظوٗهح االٕزَبً ثب ٔر٘عٞ -8

 .ٍِ االٍزؾبّبد  ٗاىقيق ػبٍو اىق٘ف كاىَبكح ى٘قذ االٍزؾبّبد ال ثؼب

اىَشبهمخ فٜ اىْشبغبد اىَزقيفخ ٍِ ثط٘الد ٗٗهُ ػَو رشغٞغ اىطيجخ ػيٚ  -3

 .ٗكٗهاد

 انمصادر : -

انمهققك االجتمققاعٍ وعاللتققه بققانتكيي انذراسققٍ نققذي (: 8443ؽَممِٞ، ٍممٖيخ ؽَممِٞ قيْممله ) -4

 ، هٍبىخ ٍبعَزٞو غٞو ٍْش٘هٓ، ميٞخ اىزوثٞخ ، عبٍؼخ اىَ٘صو .طهبت جامعت انمىصم

،هٍبىخ  ىٝل ػجبً ّبعٜ . قيق اىزفبػو ٗػالقزٔ ثبإلؽجبغ اى٘ع٘كٛ ىلٙ غيجخ اىغبٍؼخ -8

 . 8441ٍبعَزٞو ، عبٍؼخ اىقبكٍٞخ ، ميٞخ اىزوثٞخ ، 

، اىقبٕوح ، ٍومي اىنزبة  4، غ اىَؼبٍالد اىؼيَٞخ ثِٞ اىْظوٝخ ٗاىزطجٞقٍصطفٚ ثبٕٜ . -3

 . 4111ىيْشو ، 
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 ( 4ٍيؾق )

 ٍقٞبً قيق اىزفبػو

 الفقرات ت
     ّي       تنطبق عل
 تماما  

     تنطبق عليّ 
 غالبا  

   تنطبق عليّ 
 حيانا  أ

    تنطبق عليّ 
 نادرا  

      تنطبق  ال
 علي

1 
أواجهههع بهههيورف  هههً   ههه   ههه  

 . تطلرع  نً ز ٌالتً

     

2 
أتليهههههلك رههههه خاالك  نههههه     طرهههههف 

 أس تذتً .

     

3 
أتجنههههههه  لرههههههه ا  اخ ي   هههههههف أو 

    خفف  أي اآل  ٌن .

     

4 
ٌبههههي   لههههً امستفسهههه    ههههن 

 اآل  ٌن  ن أ و  ته نً .

     

5 
أرتيهههه   ههههن  خهههه  اف اآل هههه ٌن 

 األح  ٌث اخخ بٌف .

     

6 
أج  بيورف  ً اسهتبر   األر ره   

 .  ن    أاون وح ي

     

7 
 ههههً  أتجنهههه  نب خهههه ا اخط خرهههه ا

 اخحلب ا اخ  اسٌف.

     

8 
أتورع اخفخ  رر   خ  اتً  ً أي 

 نخ ط اجت   ً .

     

9 
أو  لر ا   أًٌ أ  ك  هن مهك أاره  

  نً سن  .

     

11 
أتف  ى لخب   اختحٌف  لى أخه    

 ا   هك جٌ ا .م 

     

11 
أتجنهههه  أخنلهههه  لخههههى وجههههع  ههههن  

  أح  لع .

     

12 
 ههههههن  أ جههههههز  ههههههن ا  بهههههه  

 .  خ   ي خز ٌالتً
     

13 
أج  بيورف  هً امنه   ف  هً أي 

 ح ٌث  ع أخ    ج   .

     

14 
أ رهههههه   ههههههن  خهههههه   ي راهههههه    

 . و و 
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15 
أ  هه  اخحهه ٌث  ههً اخههه ت  ألنههع 

 اآل  ٌن.أسه   لً  ن  واجهف 

     

16 
أسههههً  اختبهههه    ههههً اخ وارهههه  

 امجت   ٌف اخ  تلفف .

     

17 
ٌبههي   لههً  خهه  اف اآل هه ٌن 

 آ ائهك وأح  ٌلهك .
     

18 
أت  ٌق  ن    حً أ  ك ج ع  هن 

 اخن س .
     

19 
أخي  ري ك ام تٌه    نه  اختحه ث 

  ع أ  ا  اخجنس اآل   .
     

21 
أ  هههههه   هههههه ك ا  بهههههه    ههههههن 
 خههههه   ي  و ههههه   هههههن تج مههههه  

 اآل  ٌن خه  .
     

21 
ٌجههه    هههً  نههه    أتحههه ث أ ههه ك 

      اآل  ٌن .

22 
أخهههههي  ر خ هههههٌق  نههههه  ح هههههو  
امحتفههههههههههههه ما واخ ن سهههههههههههههر ا 

 امجت   ٌف.
     

23 
ٌبي   لً  وابلف اخاهالك  نه  
اختحههه ث أ ههه ك ج هههع  هههن اخنههه س 

 اخغ ر   .
     

24 
ٌح ههه  وجههههً  نههه    ا خههه   هههً 

      ري      أ  ك اآل  ٌن .اخبٌ ك 

25 
أ ى لننههههً م أرهههه    ر خ ن رخهههه ا 

 اآل  ٌ ا  ن ز ٌالتهًا   ٌر    
. 

     

      أتح خى لر ا   أًٌ أ  ك اآل  ٌن 26

27 
ت تيش أط ا ً حٌن   أتح ث  هع 

      أخ     ن ذوي اخسلطف .

28 
أتبر    ر ً  ن    تتوجع أنل   

      اخن س خً .

29 
اآل  ٌن اخح ٌث  ً ا  هف  أخ  ك

      اخجوان  اخ  اسٌف وامجت   ٌف.

31 
نر هه ا رلرههً  نهه    أاههون تههز ا  

      . رٌن ز ٌالتً

31 
أخههي  رهه ختوت   نهه    ٌطلهه   نههً 

      أست ذي ا ج رف  ن سؤا     .



11 
 

32 
أحرذ أن أاون  ً اخواجههف  نه    
      أروك ري    خت ك  ع اآل  ٌن .

33 
أ ا  ي  ن    ٌُطلَ   أًٌ تتختا 

       ً  و وع    .

34 
أتجنههههه  اخحههههه ٌث  هههههع اخغ رههههه   
      ختوريً اختبوٌك اخسلرً  ن ررلهك .

 

 

 (  8ٍيؾق ) 

 ٍقٞبً االغزواة اىْفَٜ

 موافق  الفقرات ت
 بشدة 

 موافق موافق
 احيانا  

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

عدام التواصل بيني وبين أشعر بأن 1
 االخريات  طالباتال

     

      االخريات لطالباتأكرة االختالط با 2
وحدة والعزلة وأنا بين أشعر بال 3

 زميالتي 
     

ال أشعر بتواجدي مع أفراد أسرتي  4
 رغم اني أعيش معيم 

     

أستفيد من الرياضة في تكوين  5
 عالقات اجتماعية

     

أندمج بسيولة مع زميالتي بعد فترة  6
 انقطاع طويمة 

     

أعمل عمى تكوين عالقات جديدة  7
 داخل الوسط الرياضي  

     

أشعر بالسعادة عندما أكون مع  8
 زميالتي 

     

أحب المنافسات والميرجانات  9
 الطالبات الرياضية النيا تقربني من 

     

دما يوجو لي النقد اتمالك نفسي عن 11
 استاذتي وزميالتيمن قبل 
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من الصعب أن أشعر باألمن  11
 والطمأنينة ىذه االيام 

     

تمتمكني الرغبة في التمرد عمى  12
القيم والمباديء الرياضية السائدة 

 األن 

     

والمسئولين  استاذتيالتزم بتوجييات  13
 الرياضيين 

     

ال أصادق من يخالف قوانين  14
 وأنظمة المعب  

     

أروج لمشائعات الرياضية قي بعض  15
 االحيان 

     

       محاضراتا ما أتأخر عن الكثير  16
      أشعر دائما بالحيوية والنشاط  17
       دروسال أؤمن بمبدأ الالمباالة في 18
ي االعتماد عمى أشعر بالعجز ف 19

 الصعبة  محاضراتنفسي في ال
     

ائي قوة كمما زادت أىمية يزداد أد 21
 حاضرةالم

     

أشعر بالعجز عند اتخاذ قرار تجاه  21
 درسبعض المواقف في ال

     

أتدرب بجيد عالي ولفترات طويمة  22
 دون االحساس بالتعب

     

الحماس الكافي في  ليس لدي 23
  محاضرةال

     

يجعمني  االداءالفشل المتكرر في  24
 أشعر باالحباط 

     

والممل  تنتابني نوبات من الضجر 25
   حاضرةعند االشتراك في الم

     

      بدون ىدف ادائيكون يأحيانا  26
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ىدفي ان أكون العبة مشيورة في  27
 لعبتي وفي أفضل مستوى رياضي

     

عمي تحديد أىدافي في من السيل  28
   محاضرةال

     

أعيش في عالم عديم االىمية  29
 بالنسبة لي 

     

ان تتمسك دائما  طالبةيجب عمى ال 31
 بالقيم الرياضية 

     

 محاضرةأضع نفسي أىدافا في ال 31
 الحاول الوصول الييا 

     

المنافسات الرياضية ىواية ممتعة  32
 لي 

     

أشعر بأن كل شيء لو قيمة في  33
 ىذا الزمان اال االنسان

     

ال أىتم بنتيجة المنافسات التي  34
 أشارك فييا

     

ال توجد معايير اجتماعية واضحة  35
 يمكن االعتماد عمييا في الرياضة

     

أصبحت الحياة الرياضية التي   36
تسودىا الماديات ىي التي توجو 

 الالعبات
 

     

ال أشعر بقيمتي الرياضية في   37
 وبين زميالتي  المحاضرة

     

ة متجددة أشعر ان حياتي الرياضي 38
 حاضرةدائما ومستعدة لمم

     

      حاضرةني متييئة نفسيا وبدنيا لممأ 39
أشعر ان مستقبمي الرياضي غير  41

 واضح 
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ان الطرق الممتوية أسيل لتحقيق  41
 النجاح الرياضي

     

أن تكون  لمطالبةمن األفضل  42
 جريئة في مواجيو الخصم

     

التي تظير  حاضراتأفضل الم 43
 تفوقي 

     

لدي القدرة عمى حسم المنافسة  44
 لصالحي 

     

ة الرياضية التي تكتسبيا الثقاف 45
تعمل عمى حل  طالباتال

 مشكالتين االجتماعية 

     

الثقافة والرياضة ليس كل شيء في  46
 الحياة

     

الرياضيين  بعض المسئولين 47
 الكذب عمى ونييجبر ساتذةواال

 الرضائيم

     

تع بالعالقات الجيدة مع استم 48
 الواضحات في أفكارىن  طالباتال

     

في  جتياداسرتي تحفزني عمى اال 49
 . المحاضرة

     

تحقيقي الداء  يحرص والدي عمى 51
 حاضرةمتميز في الم

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


