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 -البحث :ب التعريف -1

 -المقدمة وأهمية البحث : 4-4

اد عمييا ان االىتمام بالجانب النفسي لالعبة يعد من الجوانب الضرورية التي يتم االعتم
مر بالالعبة ظروف مختمفة من شأنيا ان تؤثر في ادائيا خالل فترة التدريب فقد ي

ية االغتراب النفسي يتعرض ليا الكثير من الالعبين والالعبات نتيجة المياري وناح
المرحمة من التأثير عمى  نيا المدرب وال يتوقع ان تصل ليذهظروف مختمفة قد يغفل ع

عبة سموك انفعالي وغضب من زميالت قد اليعرف االداء أثناء المباراة فيظير لدى الال
 يست ىي المشكمة األساسية في ىذا السموك .ألسباب ل مدرب سبب ىذا السموك ويبررهال

حيث ان االغتراب النفسي عند الالعب والالعبة يجعميم يتميزون بعدم القدرة عمى 
ودقيقة ألنيم يكونون مضطربين التواصل في اداء الميارات الرياضية بصورة جيدة 

االحباط  لىا واليستطيعون التوفيق بين جوانب الحركة وبين ابعادىا المختمفة مما يؤدي
في تحقيق النتائج الرياضية نتيجة الشعور بعدم االحساس الى االنتماء لممجموعة وىذا 
ما أكدة البعض بأن االغتراب ىو عبارة " عن عدم قدرة الفرد عمى التواصل مع نفسو 
وشعوره باالنفصال عما يرغب في ان يكون وبين احساسو بنفسو في الواقع أي انو الفرد 

 . 1ن ذاتو الحقيقيو وعن مشاعره يشعر بأن وجودة غير حقيقي "الذي ينفصل ع
  
  -مشكمة البحث : 4-2

ان االغتراب النفسي من المشاكل النفسية واالجتماعية التي تواجيو الالعبة  نتيجة لعدم 
شعورىا باالمن النفسي والطمأنينة اضافة الى الشعور بالوحدة والعزلة مما يؤدي الى قمة 

تدريب وقمة اتصاليا بالالعبات األخريات وىذا يؤدي الى األحباط في التوجو نحو ال
 تحقيق النتائج الرياضية الجيدة . 

نوع لذا فقد الحظت الباحثة من خالل عمميا في تدريب فرق الرياضة الجامعية ان ىناك 
من االغتراب النفسي لدى الالعبات اثناء المباريات والذي أثر في ضعف المستوى 

                                                           
نعمان عبد الخالق السيد . االغتراب وعالقتو بالعصابية والدافعية لالنجاز لدى طالب الجامعة ، مجمة عموم التربية ،  1

 .  171، ص  1991،  8اسيوط ، المجمد االول ، العدد 
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ذا ستحاول الباحثة من خالل ىذا المقياس معرفة مدى امتالك الالعبات المياري ل
لظاىرة األغتراب النفسي وىل ىذا االغتراب نتيجة ضعف االنتماء الى المجموعة ام 

 . الذي أدى الى ضعف االداء المياريضعف العالقات االجتماعية ىو 
 -أهداف البحث : 4-4
 الكرة الطائرة . بناء مقياس األغتراب النفسي لدى العبات -1
 ايجاد مستويات معيارية لدى الالعبات .  -1
 -مجاالت البحث : 4-1

ركات في بطولة فرق العبات فرق الكرة الطائرة المشاالمجال البشري :  1-4- 4         
 . 1211-1212االوسط لمعام الدراسي  جامعات الفرات

 لكرة الطائرة لمفتيات لمفترةبطولة جامعات الفرات االوسط باالمجال الزماني :  1-2-  1
 . 12/1/1211ولغاية 11/11/1212

 القاعة المغمقة في جامعة القادسية / كمية التربية الرياضية . المجال المكاني :  4-1-4    

 
  -الدراسات النظرية : -1
 -مفهوم االغتراب النفسي : 2-4

اضي من خالليا لقد عرف البعض االغتراب النفسي عمى انو " ظاىرة نفسية يشعر الري
بالوحدة والضياع وعدم االحساس بالمجتمع الذي يعيش فيو وانفصالة عن االخرين واحساسة 
بالقمق والعدوان والسخط واالحباط والتشاؤم ورفض القيم والمعايير االجتماعية والمعاناة من 

المجتمع الضغوط النفسية وعدم القدرة عمى التحكم أو التأثير في مجريات االمور خاصة بو وب
 "1 . 

وقد استخدم مصطمح االغتراب استخدامات واسعة ومتنوعة المعاني ، وفي اكثر من مجال من 
مجاالت البحث والدراسة ، ولكن ىناك واحدة تكمن وراء ىذه المعاني المختمفة وىي فكرة 

                                                           
تقنين مقياس االغتراب لمرياضيين ، اطروحة دكتوراة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، كامل عبود حسين . بناء و  1

  11، ص  1228
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لمجتمع االنفصال أو افتقاد الرابطة أو العالقة التي تصل الفرد بذاتو وباالخرين والتي تصمو با
 1والمستحدثات التكنولوجية واالجتماعية المبتكرة . 

لذا يفيم من االغتراب النفسي عمى انو ابتعاد الالعبة عن عالميا الرياضي نتيجة لردود فعل 
نفسية ازاء ما يمتمكيا من شعور بالغربة والوحدة وانعدام العالقات االجتماعية وانعدام المساواة 

توافق الالعبة وعدم اتقانيا لمميارة وبالتالي يؤدي الى ضعف والخوف مما يؤدي الى عدم 
 مستواىا الرياضي وعدم تحقيق المستويات الرياضية الجيدة . 

  -نظريات االغتراب النفسي : 2-2
 -ىناك عدة نظريات فسرت االغتراب النفسي ومنيا االتي :

 ) فرويد ( .  ـنظرية التحميل النفسي ل -1
 .  ( سكنرلـ ) ي نظرية االشتراط االجرائ  -1

 : نظرية التحميل النفسي لفرويد-  

ان لتي تناولت االغتراب ويقول فرويد تعد نظرية التحميل النفسي من أشير النظريات ا         
داخل الكائن الحي تنبع طاقة طبقا لوجيو نظر فرويد تسعى لتحقيق الرغبة واشباع لذة وىي غير 

ليست ذا قيم أو أخالق وال يدفعيا اال ىدف واحد وىو  محكومة بقوانين العقل او المنطق وىي
اشباع الحاجة عمى وفق مبدأ المذة ولكن الرغبات ال تؤدي ادائيا لوحدىا في الساحة بل ليا ما 
ينظم عمميا وىو األنا واألنا األعمى ىو الذي ينظم عممية التفاعل مع العالم الخارجي فاذا قامت 

 1ق التوافق .النسجام واالستقرار النفسي ويتحقكمة واتزان يسود ااالنا بدورىا في ىذه الميمة بح

كما نجد ان ضعف األنا قد يجعميا خاضعة لسيطرة األنا األعمى فتنشأ صعوبة في اشباع 
الحاجات االساسية وىذا ايضا يولد خمل في توازن الشخصية وتكون نتيجة سموك منحرف ايضا 

 .3 

 
                                                           

 سطينية ، رسالة ماجستيرجواد محمود الشيخ . االغتراب النفسي وعالقتو بالصحة النفسية لدى طالب كمية الجامعات الفم 1
 .  13، ص 1221،  جامعة غزة ،كمية التربية دونت ، 

 .  33، ص  1981السيد عمي الشتا . نظرية االغتراب ، الرياض ، دار عالم الكتب لمنشر والتوزيع ،  1
محمد محمود عبد الجبار . االغتراب عند تدريسي الجامعات العراقية وعالقتيا بجنس التدريسي ، جامعة بغداد ، كمية  3

 .  12، ص  1993االداب ، اطروحة دكتوراه ، 



5 
 

 

  -: االغتراب في المجال الرياضي 2-4

تميز المجال الرياضي في السنوات االخيرة بالعديد من التغيرات السريعة والمتالحقة ، اىميا 
االنفجار المعرفي والتكنولوجي الذي ادى الى تغير في الكثير من النظريات المستخدمة في ىذا 

ياضيين ا دعا الى التغير في الكثير من المناىج التدريبية والخططية التي تدرب الر مالمجال م
وكذلك التفكير المستمر  العبةبيا ال تمركما ان الظروف التي   1عمى مستوى العالم المتقدم .

دور ت االمشاركات الرياضية من مردود مادي أو معنوي جعمتي ياوما تعود عمي سفر والبطوالتبال
 . حقيقةت سعى الىتن االىتمام بالرياضة كيدف أساسي في دائرة االغتراب النفسي واالبتعاد ع

الناتجة عن  اوصراعاتي اومعاناتي ةالمعاصر  العبةتراب دالالت تعبر عن أزمة اللظاىرة االغ
تمك الفجوة الكبيرة بين تقدم مادي يسير بمعدل ىائل وتقدم قيمي ومعنوي يسير بمعدل بطيء 

االنتماء  أو الشعور بعدم االى النظر الى ىذه الحياة وكأنيا غريبة عني بالالعبةاالمر الذي أدى 
   1الى ىذه الحياة . 

  -منهج البحث واجراءاته الميدانية :-4 
 -منهج البحث : 4-4

 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث واىدافو .

  -عينة البحث :مجتمع و  3-2   

في بطولة  تيمثمن فرق الرياضة الجامعية المشاركا ( العبة 12البحث عمى )  مجتمعاشتممت  
والمقامة في جامعة  1211-1212ت األوسط لمعام الدراسيالكرة الطائرة لفرق جامعات الفرا

 .( يوضح ذلك  1تضمنت جميع الفرق المشاركة والجدول )  لذا فعينة البناء القادسية 

 

 

                                                           
 .  33الشيخ . مصدر سبق ذكره ، ص  جواد محمد 1
 .  12السيد عمي الشتا . مصدر سبق ذكره ، ص 1
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 ( 1جدول )

 يبين الفرق وعدد الالعبات عينة البحث

 النسبة المئوية عدد العينة الفرق  ت
 %11 11 بابل 1
 %11 11 الكوفة 1
 % 11 11 ميسان 3
 %18 11 القادسية 1

 %122 12  المجموع
 

 -أدوات البحث واالجهزة المستخدمة : 4-4

 -حيث تضمنت االتي :

 االغتراب النفسي .  سمقيا -1
 أوراق وأقالم . -1
 . المصادر العربية  -3
 -اجراءات بناء مقياس االغتراب النفسي : 4-1

 -لهدف من المقياس :تحديد ا 4-1-4
ان اليدف من بناء مقياس االغتراب النفسي ىو ألجل التعرف عمى واقع افراد العينة في 
 امتالكيم لالغتراب النفسي وما يحتاجون الية من توجية واعداد نفسي لتجاوز ىذه الحالة 
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 -تحديد مجاالت المقياس : 4-1-2
مجاالت  سبعةيس في ىذا المجال تم صياغة والمقاي ةبعد االطالع عمى المصادر العممي

 1ومن اجل التعرف عمى صالحية ىذه المجاالت تم عرضيا عمى مجموعة من الخبراء 
د الخبراء يفي مدى صالحية المجاالت حازت كل المجاالت عمى تأيوفي ضوء ارائيم 

 ( .  1( وكما في الجدول ) % 122-92وبنسب موافقة تراوحت بين )
 

 (  1جدول ) 
يم مربع كاي المحسوبة والنسب بين أراء الخبراء في مجاالت االغتراب النفسي وقي

 وية لمموافقين وغير الموافقينالمئ

                                                           
 أ.د.فاىم الطريحي          كمية التربية لمعموم النفسية ، جامعة بابل ، ) اختصاص ( اختبار وقياس . 1
 مم النفس التربوي .أ.د. حسين ربيع             كمية التربية لمعوم النفسية ، جامعة بابل ، ) اختصاص ( ع -
 أ.د. محمد جاسم الياسري   كمية التربية الرياضية ، جامعة بابل ، ) اختصاص ( اختبار وقياس .  -
 أ.د. عامر سعيد             كمية التربية الرياضية ، جامعة بابل ، ) اختصاص ( عمم النفس الرياضي .  -
 ة ، جامعة بابل ، ) اختصاص ( عمم النفس الرياضي .أ.د. ياسين عموان          كمية التربية الرياضي -
 أ.د. ناىدة عبد زيد         كمية التربية الرياضية ، جامعة بابل ، ) اختصاص ( الكرة الطائرة . -
 أ.د. عبد السالم جودت    كمية التربية االساسية ، جامعة بابل ، ) اختصاص ( عمم النفس . -
 ية التربية لمعموم النفسية ، جامعة بابل ، ) اختصاص ، عمم النفس والتفكير االبداعي .    أ.م. د. كاظم عبد نور     كم -
 عبد الرضا     كمية التربية الرياضية ، جامعة بابل ، ) اختصاص ( اختبار وقياس . رأ.م.د. حيد -
 ارات نفسية .    م.د. محمد نعمة           كمية التربية الرياضية ، جامعة بابل ، ) اختصاص ( اختب -

النسبة  الموافقون المجاالت ت
 المئوية

غير 
 الموافقون

النسبة 
 المئوية

قيمة كاي 
 المحسوبة

داللتيا 
 االحصائية 

العزلة  1
 االجتماعية

     12 صفر صفر 122% 12
 
 
 
 دالة    

 3.1 % 12 1 % 92 9 التمرد 1
 3.1 % 12 1 % 92 9 العجز 3
 3.1 % 12 1 % 92 9 الالىدف 1
 12 صفر صفر %122 12 الالمعيارية 1
االغتراب  3

 الثقافي
9 92 % 1 12 % 3.1 

االغتراب  7
 األسري

 12 صفر صفر 122% 12
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     ( ودرجة الحرية ىي 3.81قيمة كاي الجدولية ، ) (ومستوى الداللة 1 ، )
 ( . 2،21ىو )

 -اعداد الصيغة االولية لممقياس : 4-1-4         

  -اعداد فقرات المقياس : 4-1-4-4         

 الجل اعداد فقرات مقياس االغتراب النفسي تم االعتماد عمى ما يمي :       

 . 1مقياس االغتراب النفسي لـ ) كامل عبود حسين (  -1
 .  لمصادر العممية ااالطالع عمى  دتراب األسري بعاالغ داضافة بع -1

)  مجالثم أضافت الباحثة  ( مجاالت3( فقرة بواقع )18لذا فقد اعتمدت الباحثة عمى )
( فقرات فأصبح المقياس في النياية يتكون 1والمتكون من ) (االغتراب األسري

 ( مجاالت .7( فقرة بواقع )11من)
 
 -غة فقرات المقياس :تحديد اسموب وأسس صيا 4-1-4-2

تم االعتماد عمى اسموب ليكرت المطور في صياغة الفقرات وىو أشبة بأسموب 
 االختيار من متعدد ، حيث روعي في بناء الفقرات التالي :

 االبتعاد عن اسموب نفي النفي . -
 ممثمة لمجاالت المقياس .  -
 تكون في صيغة المعموم . -

فظية في بناء فقرات المقياس لكونو يقترب من وقد اعتمدت الباحثة اسموب المواقف الم
مواقف الحياة الرياضية التي مرت بخبرة الالعبة ، مما يجعل المجيب عمى تفاعل مع 
المواقف في أثناء االجابة ، والبعاده عن الممل والرتابة فضال عن انيا تقمل من 

  1التخمين واالجابة العشوائية .

 قع المجاالت والفقرات التي تتضمنيا . ( سنبين وا3لذا فمن خالل الجدول )
                                                           

1
 كامل عبود حسين . مصدر سبق ذكرة . 
2
حة اطرو صابر عبد هللا الزيباري . الخصائص السيكومترية السلوب المواقف اللفظية والعبارات التقديرية في مقاييس الشخصية ، 

 . 4، ص 1991ابن رشد ،  –دكتوراة ، جامعة بغداد ، كلية التربية 
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 (  3جدول ) 

مجاالت مقياس االغتراب النفسي وعدد الفقرات التابعة لها االيجابية يبين 
 والسمبية

 
الفقرات  المجاالت ت

 االيجابية
الفقرات 
 السمبية

 العدد الكمي

 9 1 1 العزلة االجتماعية 1
 9 1 1 التمرد 1
 3 1 1 العجز 3
 12 1 1 الالىدف 1
 12 1 1 الالمعيارية 1
 1 1 1 االغتراب الثقافي 3
 1 1 1 االغتراب األسري 7

 11 17 11 المجموع
 -تحديد صالحية فقرات المقياس : 4-1-4-4           

من اجل التأكد من صالحية فقرات المقياس ومدى مالئمتو لمعينة لذا عرض عمى           
دى صالحية الفقرات في قياس مجاالت االغتراب يان مموعة من الخبراء وطمب منيم بمج

 النفسي وكذلك ان كانت تحتاج الى تعديل أو نقل من مجال ألخر . 

وفي ضوء أراء الخبراء استبعدت فقرتين من بعد االغتراب األسري أما بقية الفقرات فقد حازت 
( فقرة وكما مبين في  11 لذا فأصبح المقياس في النياية يتكون من )عمى تأييد أغمبية الخبراء 

 ( .1الجدول )
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 (  1جدول ) 

 يبين اراء الخبراء في فقرات المقياس وقيم مربع كاي لمموافقين وغير الموافقين

 
 الفقرات

عدد 
 الفقرات

النسبة  الموافقون المجاالت
 المئوية

غير 
 الموافقون

النسبة 
 المئوية

قيمة كاي 
 المحسوبة

داللتها 
 االحصائية

7،6،5
،9،8 

العزلة  7
 االجتماعية

 دالة 41 صفر صفر 411% 41

4,2,4
,1 

1 

41,4
442،

44 

 دالة 41 صفر صفر %411 41 التمرد 1

44,4
2,47,
46,4

9 

7 

21,2
2 

 دالة 6.1 % 41 4 % 81 8 العجز 2

48,2
4,24,

21 

1 

25,2
9,41,
44,4

2 

 دالة 6.1 % 41 4 % 81 8 الالهدف 7

27,2
6,28,
44,4

1 

7 

49,4
8,12,
14,1

1 

 دالة 6.1 % 41 4 % 81 8 الالمعيارية 7



00 
 

47,4
6,45,
11,1

4 

7 

17,1
9 

االغتراب  2
 الثقافي

 دالة 41 صفر صفر 411% 41

16,1
5 

2 

18,7
4 

االغتراب  2
 االسري 

 دالة 6.1 % 41 4 % 81 8

71,7
2 

 غير دالة  4.6 91% 9 21% 2 2

 1، درجة الحرية =  2.21، مستوى الداللة = 3.81ية =قيمة كاي الجدول -

تم اعداد التعميمات الخاصة بالمقياس حيث توضح لالعبة كيفية االجابة عن الفقرات ، وقد تم 
 مراعاة عدة نقاط ومنيا ان تكون سيمة الفيم وواضحة وبكممات محددة . 

  -الدراسة االستطالعية : 4-1-4-7

تم اجراء تجربة عمى عينة  (  1الموضح في ممحق )  ات المقياسالجل التأكد من وضوح تعميم
 الجل التأكد 11/11/1212 ( العبات خالل الفترة 1من العبات جامعة بابل والبالغ عددىن ) 

 . من طبيعة اجابة الالعبات عمى المقياس ومدى وضوح فقراتو

  -التجربة الرئيسة : 4-1-4-6

( العبة وتمت  12) بناء والبالغ عددىن س عمى عينة الىذه التجربة تطبيق المقياخالل  تم 
 . 31/11/1212ولغاية  11/11/1212خالل الفترة 

  -موضوعية االستجابة : 4-1-4-5

 الدقة واليدف منيا ىو لمتعرف عمى الالعبات المواتي تكون اجابتين غير واقعية من خالل عدم
ة ثالثة فقرات وبما ان المقياس يتكون من في االستجابة عمى فقرات المقياس والجل ذلك تم اضاف
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( يوضح 1( فقرة والجدول ) 13( فقرة فأصبح بعد اضافة فقرات الموضوعية يتألف من ) 12)
 الفقرات المكررة واالصمية . 

 (  1جدول )

 يبين ارقام الفقرات االصمية والمكررة 

رقم الفقرة االصمية  ت
 في المقياس 

رقم الفقرة 
المكررة في 

 س المقيا
1  12 11 
1 11 11 
3 31 13 

 

وقد تم استخراج درجة الدقة باستخدام اسموب حساب الفروق المطمقة بين اجابة المفحوص عمى 
( استمارة حيث بمغ الوسط 12الفقرة المكررة واألصمية لذا فقد تم حساب درجات الدقة لـ )

ت الدرجة المحكية ) ( في حين بمغ 1.13( وانحراف معياري مساوي لـ)  1.13الحسابي )
وبذلك من الدرجة المحكية  فمم يتم استبعاد أي استمارة نتيجة بموغيا درجات دقة أقل( لذا 3.33

 ( استمارة صالحة لمتحميل االحصائي . 12تم االبقاء عمى ) 

 -تصحيح المقياس : 1-1-4-9

( فقرة وقد 12و )تم تصحيح المقياس باالعتماد عمى مفتاح التصحيح لممقياس البالغ عدد فقرات
( درجة لكل فقرة وحسب البدائل الخماسية وىي )موافق بشدة ، موافق ، 1-1حددت االوزان من )

( لمفقرات 1،1،3،1،1ع ) موافق احيانا ، غير موافق ، غير موافق بشدة ( وبقيم حسب التتاب
( وأدنى 112لذا فأن أعمى درجة لممقياس يمكن الحصول عمييا ىي ) السمبية والعكس االيجابية

 . (12درجة ىي )
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 -التحميل االحصائي لمفقرات : 1-4-4-8

 -لقد اتبعت الباحثة االساليب التالية في عممية التحميل االحصائي :

 -التحميل االولي لمفقرات : 4-1-4-4-8-4

حيث يتم في ىذه المرحمة التأكد من قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري 
ا ومالئمو الفقرات لمعمل يل االلتواء لمفقرات الجل التأكد من حسن توزيع العينة طبيعومعام

 ( يبين ذلك .3االحصائي والجدول ) 

 (  3جدول ) 

 يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري ومعامل االلتواء لمفقرات 

 
 ت

الوسط  الفقرات
 الحسابي

حراف ناال 
 المعياري

طأ الخ
 المعياري

معامل 
 االلتواء

أشعر بأنعدام التواصل بيني وبين  1
 الالعبات االخريات

3.31 1.17 2.179 2.113 

 2.113 2.183 1.32 1.11 أكرة االختالط بالالعبات االخريات 1
أشعر بالوحدة والعزلة وأنا بين  3

 زميالتي الالعبات
3.11 1.82 2.111 -

2.131 
راد أسرتي ال أشعر بتواجدي مع أف 1

 رغم اني أعيش معيم
3.13 1.11 2.119 -

2.111 
أستفيد من الرياضة في تكوين  1

 عالقات اجتماعية
1.31 1.31 2.189 2.113 

أندمج بسيولة مع زميالتي الالعبات  3
 بعد فترة انقطاع طويمة

1.13 1.23 2.111 2.131 

أعمل عمى تكوين عالقات جديدة  7
 داخل الوسط الرياضي

3.17 1.77 2.112 2.311 

أشعر بالسعادة عندما أكون مع  8
 زميالتي الالعبات

1.19 1.11 2.121 2.131 

 2.371 2.112 1.19 3.87أحب المنافسات والميرجانات  9
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 الرياضية النيا تقربني من الالعبات
اتمالك نفسي عندما يوجو لي النقد  12

 من قبل مدربتي والالعبات
1.71 1.11 2.118 -

2.131 
من الصعب أن أشعر باألمن  11

 والطمأنينة ىذه االيام
3.11 1.11 2.171 -

2.111 
تمتمكني الرغبة في التمرد عمى القيم  11

 والمباديء الرياضية السائدة األن
3.11 1.71 2.113 -

2.133 
التزم بتوجييات مدربتي والمسئولين  13

 الرياضيين
3.81 1.78 2.111 -

2.111 
قوانين وأنظمة ال أصادق من يخالف  11

 المعب
3.91 1.11 2.131 2.337 

أروج لمشائعات الرياضية قي بعض  11
 االحيان

3.33 1.28 2.191 2.119 

كثيرا ما أتأخر عن التدريبات  13
 الرياضية

1.11 1.13 2.119 -
2.178 

- 2.188 1.33 1.11 أشعر دائما بالحيوية والنشاط 17
2.331 

تدريبات أؤمن بمبدأ الالمباالة في ال 18
 والمنافسة

3.11 1.38 2.191 2.178 

أشعر بالعجز في االعتماد عمى  19
 نفسي في المنافسات الصعبة

1.11 1.11 2.117 2.139 

يزداد أدائي قوة كمما زادت أىمية  12
 المنافسة

3.73 1.81 2.131 2.178 

أشعر بالعجز عند اتخاذ قرار تجاه  11
بعض المواقف في التدريب 

 والمنافسة

1.11 1.71 2.117 -
2.371 

أتدرب بجيد عالي ولفترات طويمة  11
 دون االحساس بالتعب

3.13 1.11 1.19 -
2.392 

- 2.118 1.11 3.29ليس لدي الحماس الكافي في  13
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 2.119 التدريب
الفشل المتكرر في المنافسات  11

 يجعمني أشعر باالحباط
1.11 1.21 2.188 2.339 

ر والممل تنتابني نوبات من الضج 11
 عند االشتراك في المنافسة

3.11 1.11 2.123 -
2.317 

 2.391 2.117 1.11 3.33 أحيانا تكون تدريباتي بدون ىدف 13
ىدفي ان أكون العبة مشيورة في  17

 لعبتي وفي أفضل مستوى رياضي
3.11 1.71 2.117 -

2.331 
من السيل عمي تحديد أىدافي في  18

 التدريب
3.81 1.71 2.113 2.113 

أعيش في عالم عديم االىمية  19
 بالنسبة لي

3.11 1.11 2.118 -
2.178 

يجب عمى الالعبة ان تتمسك دائما  32
 بالقيم الرياضية

1.213 1.11 2.321 2.118 

أضع نفسي أىدافا في التدريب  31
 الحاول الوصول الييا

1.31 1.28 2.191 -
2.312 

المنافسات الرياضية ىواية ممتعة  31
 لي

1.33 1.19 2.313 -
2.311 

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

3.11 1.11 2.131 2.137 

ال أىتم بنتيجة المنافسات التي  31
 أشارك فييا

3.33 1.77 2.112 -
2.178 

ال توجد معايير اجتماعية واضحة  31
 يمكن االعتماد عمييا في الرياضة

3.11 1.81 2.131 -
2.189 

أصبحت الحياة الرياضية التي  33
تسودىا الماديات ىي التي توجو 

 الالعبات
 

3.21 1.31 2.183 -
2.199 

- 2.133 1.37 1.11ال أشعر بقيمتي الرياضية في الفريق  37
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 2.178 وبين زميالتي الالعبات
أشعر ان حياتي الرياضية متجددة  38

 دائما ومستعدة لممنافسات
3.11 1.11 2.118 -

2.112 
أني متييئة نفسيا وبدنيا لممنافسة  39

 الرياضية
3.31 1.11 2.171 -

2.111 
أشعر ان مستقبمي الرياضي غير  12

 واضح
3.12 1.38 2.191 -

2.189 
ان الطرق الممتوية أسيل لتحقيق  11

 النجاح الرياضي
1.21 1.11 2.121 -

2.199 
من األفضل لالعبة أن تكون جريئة  11

 في مواجيو الخصم
3.31 1.71 2.117 -

2.313 
- 2.117 1.81 3.11 أفضل المنافسات التي تظير تفوقي 13

2.389 
لدي القدرة عمى حسم المنافسة  11

 لصالحي
3.11 1.17 2.131 -

2.137 
الثقافة الرياضية التي تكتسبيا  11

الالعبات تعمل عمى حل مشكالتين 
 االجتماعية

3.31 1.18 2.181 -
2.133 

يس كل شيء في الثقافة والرياضة ل 13
 الحياة

3.13 1.18 2.113 -
2.192 

بعض المسئولين الرياضيين  17
 الكذب عمى ونيوالمدربين يجبر

 الرضائيم

3.28 1.18 2.133 2.177 

استمتع بالعالقات الجيدة مع  18
 الالعبات الواضحات في أفكارىن

1.11 1.31 2.189 2.133 

اسرتي تحفزني عمى االشتراك في  19
 المنافسات الرياضية

1.23 1.81 2.132 2.111 

يحرص والدي عمى تحقيقي الداء  12
 متميز في المنافسات

1.31 1.11 2.131 2.382 
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 -المجموعتان الطرفيتان : 4-1-4-4-8-2

%( 33ب )( العبة تنازليا ومن ثم تم اختيار نس12تم ترتيب درجات الالعبات البالغ عددىن )
( العبة 13لتقسيم المجموعتين الطرفيتين الى مجموعتين عميا ودنيا حيث بمغت كل مجموعة )

والجل حساب تميز الفقرات تم حساب االختبار التائي لعينتين مستقمتين وعدت القيمة التائية 
 الفقرات .  ( يبين نتائج االختبار التائي لجميع 7الدالة احصائيا مؤشرا لتمييز الفقرات والجدول )

 (  7جدول ) 

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعتين العميا والدنيا والقيمة التائية المحسوبة 
 وداللتها في حساب القوة التمييزية 

رقم 
 الفقرة

( t قيمة )  %44المجموعة الدنيا  %44المجموعة العميا 
 المحسوبة

قوة الفقرة 
 ع س ع س التمييزية

1 3.31 2.18 1.13 2.99 1.13  
 
 
 
 
 
 
 
 مميزة
 
 
 
 
 
 

1 3.11 1.19 1.11 1.23 3.31 
3 3.13 2.81 1.29 1.29 1.21 
1 3.92 2.92 1.11 2.99 1.39 
1 1.72 1.21 1.11 2.91 1.11 
3 1.77 2.83 1.11 2.92 1.23 
7 3.11 2.38 1.31 2.88 3.19 
8 1.11 2.98 1.31 2.91 1.1 
9 3.71 2.81 1.11 2.91 1.33 
12 3.12 1.27 1.82 1.21 3.11 
11 1.81 2.81 1.29 2.92 1.83 
11 1.81 1.11 1.11 1.11 3.33 
13 3.71 2.81 1.13 2.92 1.3 
11 3.31 1.19 1.13 1.12 1.18 
11 1.72 2.81 1.93 1.18 1.91 
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13 1.12 1.31 1.79 1.11 1.87  
 
 
 
 
 
 
 مميزة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 1.11 1.31 1.93 1.32 1.18 
18 1.12 1.31 1.92 1.11 1.31 
19 1.13 1.32 1.91 1.18 1.31 
12 1.12 1.31 1.88 1.21 1.39 
11 1.31 2.31 3.13 1.11 3.19 
11 1.11 2.91 3.29 1.18 3.37 
13 1.73 1.81 3.19 1.81 1.11 
11 1.13 1.18 1.31 1.13 3.11 
11 3.79 1.31 1.11 1.31 1.93 
13 3.31 1.78 1.11 1.72 1.33 
17 1.13 1.12 1.39 1.31 1.11 
18 1.19 1.11 1.72 1.38 3.39 
19 3.99 1.72 1.11 1.11 1.73 
32 1.11 1.13 3.19 1.31 1.79 
31 3.97 1.31 1.31 1.11 3.33 
31 3.81 1.11 1.27 1.11 3.17 
33 1.73 2.81 3.17 1.18 3.31 
31 3.88 1.33 1.19 1.11 3.11 
31 1.73 2.11 3.13 1.21 1.11 
33 3.13 1.13 1.13 1.11 1.17 
37 3.73 2.11 1.13 1.21 1.39 
38 3.91 2.17 1.82 1.23 1.11 
39 1.11 1.33 1.11 1.31 3.37 
12 1.13 1.12 3.13 1.31 1.18 
11 3.1 1.12 3.13 1.32 1.18 
11 1.19 1.29 3 1.18 1.83 
13 1.13 2.73 3.31 1.17 3.21 
11 1.73 3.17 2.11 2.99 1.17 
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11 1.82 2.39 3.11 1.11 1.31  
 
 

 مميزة    
 مميزة

13 1.13 2.92 1.81 1.11 3.92 
17 1.81 2.33 3.11 1.23 3 
18 3.11 1.11 1.11 1.11 1.19 
19 1.31 2.81 3.28 1.29 3.31 
12 1.11 2.72 3.11 1.23 3.71 

، مستوى الداللة =     32، درجة الحرية =     1.21( الجدولية =  tقيمة ) -
2.21  

( المحسوبة  t( ان جميع الفقرات ذات داللة احصائية وان قيمة )7لذا فقد تبين لنا من الجدول )
 أكبر من الجدولية لذا فجميعيا ليا داللة تمييز . 

 -خمي :معامل االتساق الدا  4-1-4-4-8-4

 -لقد تم استخراج معامل االتساق الداخمي من خالل المراحل التالية :

حيث تم استخراج ىذه العالقة  أوال : عالقة االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لممقياس  :
من خالل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس لجميع افراد العينة والجل 

تم استخدام اختبار ) ت ر ( اذ ظير لنا ان الدرجة الجدولية ىي  من معنوية االرتباط  التحقق
 ( . 8أقل من المحسوبة ولجميع الفقرات وكما في الجدول )

 (  8جدول ) 

 يبين معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس االغتراب النفسي

ة الدالل قيمة ) ت ر ( معامل االرتباط ت
 االحصائية

1 2.31 1.71  
 

 معنوي
 

1 2.13 1.31 
3 2.37 3.12 
1 2.17 1418 
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1 2.39 3.31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معنوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 2.71 7.11 
7 2.33 1.18 
8 2.71 7.83 
9 2.19 1.23 
12 2.71 3.91 
11 2.11 1.11 
11 2.79 8.87 
13 2.11 1.11 
11 2.73 7.37 
11 2.18 1.92 
13 2.17 3.38 
17 2.13 3.18 
18 2.18 3.78 
19 2.71 7.11 
12 2.31 7.21 
11 2.11 3.18 
11 2.31 1.11 
13 2.13 1.37 
11 2.17 3.38 
11 2.31 1.91 
13 2.33 3.21 
17 2.38 3.11 
18 2.72 3.79 
19 2.73 8.21 
32 2.77 8.33 
31 2.78 8.11 
31 2.12 1 
33 2.11 3.91 
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31 2.11 1.11  
 
 
 
 
 
 

 معنوي

31 2.32 1.19 
33 2.11 3.92 
37 2.11 3.19 
38 2.11 3.38 
39 2.13 3.18 
12 2.19 3.89 
11 2.39 1.33 
11 2.11 3.19 
13 2.37 1.71 
11 2.33 1.31 
11 2.11 1.11 
13 2.31 1.31 
17 2.12 3.21 
18 2.72 1.77 
19 2.37 3.12 
12 2.33 3.21 

، مستوى الداللة      18، درجة الحرية =          1.21قيمة ) ت ر ( الجدولية =          
 =2.21  

حيث تم استخراجة من خالل استخدام معامل  ثانيا : عالقة ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال :
ية لممجال وقد تم التأكد من داللة معنوية االرتباط االرتباط بيرسون بين الفقرة والدرجة الكم

 ( .  9بأستخدام اختبار )ت ر( اذ ظير بأن جميع الفقرات معنوية وكما في الجدول ) 
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 (  9جدول ) 

 يبين معامل االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لممجال 

الداللة  ت ر معامل االرتباط رقم الفقرة  اسم المجال
 ائيةاالحص

 
 
 

العزلة 
 االجتماعية

1 2.31 1.18  
 
 
 
 
 
 
 
 

 معنوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2.19 1.23 
3 2.17 3.38 
1 2.39 1.33 
1 2.11 3.38 
3 2.11 3.19 
7 2.38 3.11 
8 2.31 1.91 
9 2.33 3.21 

 
 
 
 

 التمرد

 2.31 1.19 
12 2.37 1.19 
11 2.13 1.37 
11 2.38 1.83 
13 2.18 3.78 
11 2.33 1.31 
11 2.19 3.89 
13 2.13 1.11 
17 2.33 1.18 
18 2.11 1.13 

 
 
 

 العجز

19 2.18 1.92 
12 2.17 1.78 
11 2.39 3.17 
11 2.11 1.11 
13 2.12 1 
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11 2.11 3.29  
 
 
 
 
 
 
 
 

 معنوي

 
 
 
 

 الالىدف

11 2.31 1.33 
13 2.32 1.19 
17 2.11 1.12 
18 2.13 3.18 
19 2.31 1.11 
32 2.31 1.31 
31 2.11 1.11 
31 2.11 3.18 
33 2.33 1.12 
31 2.31 1.11 

 
 
 
 
 

 الالمعيارية

31 2.11 1.11 
33 2.13 3.18 
37 2.33 3.21 
38 2.31 1.31 
39 2.12 3.21 
12 2.33 3.21 
11 2.77 1.77 
11 2.37 3.12 
13 2.73 7.37 
11 2.33 1.18 

 
 

 االغتراب الثقافي

11 2.71 7.11 
13 2.18 1.92 
17 2.17 3.38 
18 2.17 1.78 

 
 االغتراب االسري

19 2.39 3.13 
12 2.33 1.12 

 (    1.21تبمغ )    2.21( ومستوى داللة 18القيمة الجدولية لـ ) ت ر ( عند درجة حرية ) 
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حيث تم  ثالثا : عالقة االرتباط بين درجات المجاالت ودرجة المجموع الكمي لممقياس :
استخراجة من خالل استخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجات المجاالت والدرجة الكمية 

) لممقياس . ومن اجل معرفة الداللة االحصائية تم استخراج ) ت ر ( لمعنوية االرتباط والجدول 
 ( يبين ذلك .  12

 (  12جدول ) 

بين درجات مجاالت مقياس االغتراب النفسي والدرجة الكمية لممقياس وقيمة يبين معنوية االرتباط 
 ) ت ر ( 

الداللة  قيمة ت ر  معامل االرتباط المجاالت المقياس
 االحصائية

 
 
 

 الدرجة الكمية

العزلة 
 االجتماعية

2.18 1.92  
 

 1.18 2.33 التمرد معنوي
 3.21 2.33 العجز

 3.18 2.11 الالىدف
 3.89 2.19 الالمعيارية

 1.11 2.11 االغتراب الثقافي
 3.11 2.38 االغتراب االسري

 ، مستوى الداللة =         18، درجة الحرية =        1.21القيمة الجدولية لـ) ت ر ( = 
2.21   

 

 

    



25 
 

 -ترية لممقياس :الخصائص السيكوم 4-1-4-4-41

 -وقد تم الحصول عمييا من خالل التالي :

 أوال : الصدق : 

 اال ينتيي وال لو التخطيط فييا يبدأ التي االولى المحظة منذ بصدق االختبار الباحثين اىتمام يبدأ
 . 1ويفاد منيا  نتائجو تفسر عندما

 اعتمدت الباحثة نوعين من الصدق وىما : لذ فقد

 

يث تم الحصول عمية من خالل عرض المقياس عمى الخبراء حيث صدق المحتوى : ح -1
 محتوياتو .ي ابدوا راييم ف

صدق التكوين الفرضي : حيث تم تحقيقة من خالل الطرق االحصائية من مجموعتين  -1
 طرفية واتساق داخمي . 

 -ايجاد مستويات معيارية لممقياس : 1-4

( فقرة وبدائل 12ون من )س وبما انو يتكمدى الحقيقي لممقياوالجل تحقيق ذلك نعتمد عمى ال
( وبطرح القيمة العميا 12( وادنى درجة ىي )112االجابة خماسية فأن اعمى درجة لالعبة ىي )

من الدنيا مقسوما عمى عدد المستويات نحصل عمى طول الفئة وبيذا تم تحديد ستة مستويات 
 ( يبين ذلك .11والجدول )

 

 

 

                                                           
ز الكتاب لمنشر ، ،القاىرة ، مرك 1في كرة اليد ، ط وأخرون ( : القياس والتقويم وتحميل المباراةأمال الدين عبد الرحمن )  1

 . 32، ص 1221
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 (  11جدول ) 

 دى وتكرارات عينة البناء لمقياس االغتراب النفسييبين مستوى وم

 التكرار المدى المستويات عدد الالعبات
 
 
12 

 17 83-12 المستوى العالي جدا
 11 117-81 المستوى العالي

 12 111-118 لمستوى المتوسطا
 18 181-111 المستوى المقبول

 3 119-183 المستوى الواطيء 
 1 113-112 المستوى الواطيء جدا

 

( ان العينة توزعت عمى المستويات الستة ولكن النسبة  11نالحظ من خالل الجدول )        
األكثر تراوحت في المستويات ) المتوسط ، العالي ، العالي جدا ( وىذا يدلل عمى ارتفاع 

خوف الالعبات والسبب في ذلك يعود الى المفاىيم الخاطئة لديين حول الاالغتراب النفسي لدى 
من المنافس وصعوبة االداء نتيجة الخوف من نتيجة المباراة وكل ىذه االسباب تولدت ايضا من 
قمة المشاركات الخارجية لالعبات واالحتكاك بالفرق المختمفة وىنا يأتي دور المدرب في توجية 

داء الحركي الالعبة الى كيفية التحكم في األفكار واالستفادة من عممية التدريب لتوجية عممية اال
وجعمو يحقق النجاح لمفريق وابعاد عامل الخوف من المنافس وتوليد فكرة ان فريقيا ىو األقوى 

خصم يمتمك مواصفات عالية وذلك لخمق التحفيز والرغبة وابعاد عامل لحتى لو كان الفريق ا
ي نتيجة المباراة الخوف والتردد أثناء االداء المياري وتركيز األفكار في االداء المناسب والمؤثر ف

وكذلك الحرص من قبل المدرب عمى اشراك الالعبات في بطوالت ودية مع فريق مختمفة 
المستويات لتصبح عممية تأقمم الالعبة مع أي فريق منافس عممية سيمة وال تواجو أي اغتراب 

 نفسي يؤثر عمى مستوى ادائيا أو يقمل من شأن الفريق بالتالي .
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 -يات :االستنتاجات والتوص-7

 -االستنتاجات : 7-4

توزع أفراد العينة في ستة مستويات وىي ) العالي جدا ، العالي ، المتوسط ،    -1
 المقبول ، الواطيء ، الواطيء جدا ( . 

 لعالي ، العالي جداتمركزت النسبة األعمى من العينة في المستويات ) المتوسط ، ا -1
 نة البحث .لدى عي مما يدلل عمى ارتفاع االغتراب النفسي (

  -التوصيات : 7-2

 الالعباتلدى  استخدام مقياس االغتراب النفسي كوسيمة لقياس االغتراب النفسي -1
وخالل  فترات التدريب لمتعرف عمى مدى امتالكين ليذه السمة  بشكل دوري

 .ومعالجة أي مشكمة ان وجدت
 . المختمفة لدى العبات الفرق الجماعية االغتراب النفسي قياس سمة -1
جية الالعبات الى ضرورة االىتمام بالتدريب وابعاد عامل التردد والخوف من تو  -3

 االداء المياري القوي والجيد .
الحرص عمى مشاركة الالعبات في بطوالت خارجية مع فرق مختمفة في المستويات  -1

ألجل تطوير امكانية الالعبات الميارية وزيادة الثقة بالنفس من الخوض في منافسة 
 ل .في المستقب

استخدام مبدأ المكافأة لالعبات ذات األداء العالي وعدم توبيخ الالعبة ان ترددت في  -1
األداء أو ادت الى خسارة نقطة لمفريق وانما استخدام مبدأ التوجية وتصحيح االداء 

 الخاطيء .
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 -المصادر العربية : -
 

في كرة اليد ،  باراةأمال الدين عبد الرحمن ) وأخرون ( : القياس والتقويم وتحميل الم  -1
 . 1221ز الكتاب لمنشر ، ،القاىرة ، مرك 1ط

السيد عمي الشتا . نظرية االغتراب ، الرياض ، دار عالم الكتب لمنشر والتوزيع ،  -1
1981  . 

جواد محمود الشيخ . االغتراب النفسي وعالقتو بالصحة النفسية لدى طالب كمية   -3
 .  1221جامعة غزة ،كمية التربية دونت ،  الجامعات الفمسطينية ، رسالة ماجستير ، 

كامل عبود حسين . بناء مقياس االغتراب لمرياضيين ، اطروحة دكتوراة ، كمية التربية   -1
 . 1228الرياضية ، جامعة بغداد ، 

محمد محمود عبد الجبار . االغتراب عند تدريسي الجامعات العراقية وعالقتيا بجنس   -1
 .  1993ية االداب ، اطروحة دكتوراه ، التدريسي ، جامعة بغداد ، كم

نعمان عبد الخالق السيد . االغتراب وعالقتو بالعصابية والدافعية لالنجاز لدى طالب  -3
 .  1991،  8االول ، العدد  الجامعة ، مجمة عموم التربية ، اسيوط ، المجمد
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 (  1ممحق ) 

 يبين مقياس االغتراب النفسي بصيغتو النيائية

 موافق  فقراتال ت
 بشدة 

 موافق موافق
 احيانا  

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

عدام التواصل بيني وبين أشعر بأن 1
 االخريات  الالعبات

     

      االخريات أكرة االختالط بالالعبات 1
أشعر بالوحدة والعزلة وأنا بين  3

 العباتزميالتي ال
     

أسرتي  دال أشعر بتواجدي مع أفرا 1
 اني أعيش معيم  رغم

     

أستفيد من الرياضة في تكوين  1
 عالقات اجتماعية

     

ندمج بسيولة مع زميالتي أ 3
 بعد فترة انقطاع طويمة  الالعبات

     

أعمل عمى تكوين عالقات جديدة  7
 داخل الوسط الرياضي  

     

أشعر بالسعادة عندما أكون مع  8
 العباتزميالتي ال

     

نافسات والميرجانات أحب الم 9
الرياضية النيا تقربني من 

 العباتال

     

اتمالك نفسي عندما يوجو لي النقد  12
 العباتوالمن قبل مدربتي 

     

من الصعب أن أشعر باألمن  11
 والطمأنينة ىذه االيام 

     

     تمتمكني الرغبة في التمرد عمى  11
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القيم والمباديء الرياضية السائدة 
 األن 

 والمسئولينالتزم بتوجييات مدربتي  13
 الرياضيين 

     

ال أصادق من يخالف قوانين  11
 وأنظمة المعب  

     

أروج لمشائعات الرياضية قي بعض  11
 االحيان 

     

كثيرا ما أتأخر عن التدريبات  13
 الرياضية 

     

      أشعر دائما بالحيوية والنشاط  17
التدريبات  االة فيأؤمن بمبدأ الالمب 18

 ةوالمنافس
     

أشعر بالعجز في االعتماد عمى  19
 نفسي في المنافسات الصعبة 

     

يزداد أدائي قوة كمما زادت أىمية  12
 المنافسة

     

أشعر بالعجز عند اتخاذ قرار تجاه  11
بعض المواقف في التدريب 

 والمنافسة 

     

أتدرب بجيد عالي ولفترات طويمة  11
 ون االحساس بالتعبد

     

الحماس الكافي في  يليس لد 13
 التدريب 

     

الفشل المتكرر في المنافسات  11
 يجعمني أشعر باالحباط 

     

تنتابني نوبات من الضجر والممل  11
 عند االشتراك في المنافسة  

     

      أحيانا تكون تدريباتي بدون ىدف 13
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رة في مشيو  ىدفي ان أكون العبة 17
 لعبتي وفي أفضل مستوى رياضي

     

عمي تحديد أىدافي في من السيل  18
  التدريب 

     

أعيش في عالم عديم االىمية  19
 بالنسبة لي 

     

ان تتمسك دائما  يجب عمى الالعبة 32
 بالقيم الرياضية 

     

أضع نفسي أىدافا في التدريب  31
 حاول الوصول الييا ال

     

فسات الرياضية ىواية ممتعة المنا 31
 لي 

     

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

     

ال أىتم بنتيجة المنافسات التي  31
 أشارك فييا

     

ال توجد معايير اجتماعية واضحة  31
 يمكن االعتماد عمييا في الرياضة

     

أصبحت الحياة الرياضية التي   33
اديات ىي التي توجو الم تسودىا

 الالعبات
 

     

ال أشعر بقيمتي الرياضية في   37
 العباتالفريق وبين زميالتي ال

     

ياتي الرياضية متجددة ن حأشعر ا 38
 دائما ومستعدة لممنافسات

     

أني متييئة نفسيا وبدنيا لممنافسة  39
 الرياضية 

     

     أشعر ان مستقبمي الرياضي غير  12
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 واضح 
ان الطرق الممتوية أسيل لتحقيق  11

 النجاح الرياضي
     

من األفضل لالعبة أن تكون  11
 في مواجيو الخصم جريئة

     

      أفضل المنافسات التي تظير تفوقي  13
لدي القدرة عمى حسم المنافسة  11

 لصالحي 
     

ة الرياضية التي تكتسبيا الثقاف 11
تعمل عمى حل  الالعبات

 التين االجتماعية مشك

     

الثقافة والرياضة ليس كل شيء في  13
 الحياة

     

الرياضيين  المسئولينبعض  17
 الكذب عمى ونيوالمدربين يجبر

 الرضائيم

     

تع بالعالقات الجيدة مع استم 18
  الواضحات في أفكارىن الالعبات

     

اسرتي تحفزني عمى االشتراك في  19
 ة .المنافسات الرياضي

     

يحرص والدي عمى تحقيقي الداء  12
 متميز في المنافسات

     

 

 

 

 

 


