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 ىجف البحث إلى :

 بشاء مكياس القشاعة الخياضية لظمبة كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في جامعة السؾصل . -
التعخف عمى مدتؾى ) درجة ( القشاعة الخياضية لظمبة كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في  -

 جامعة السؾصل .
ات معيارية لظمبة كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في جامعة السؾصل بسكياس وضع مدتؾي -

 القشاعة الخياضية . 
 تؼ استخجام السشيج الؾصفي باألسمؾب السدحي

( طالبًا وطالبة في كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة، أما عيشة 047تكؾن مجتسع البحث مؽ )   
( طالبًا وطالبة مؽ 44٪(، إذ تؼ اختيار )07لبة يسثمؾن تقخيبا ندبة )( طالبًا وطا444البشاء فكانت )

عيشة البشاء إلجخاء التجارب االستظالعية لمسكياس، وبؾاقع ثالثة مؽ كل شعبة دراسية، وتؼ استبعادىؼ 
( طالب وطالبة إلجخاء صجق البشاء )التحميل أإلحرائي لمفقخات( )عيشة 077مؽ عيشة البحث، و)

( طالب وطالبة الستخخاج معامل الثبات، واستبعجوا كحلػ مؽ عيشة البحث، أما عيشة 077التسييد(، و)
 ٪( مؽ عيشة البحث. 47( طالبًا وطالبة يسثمؾن ندبة )090التظبيق فكانت )

 استخجم مكياس القشاعة الخياضية كأداة لجسع البيانات 
سمؾب صياغة فقخات السكياس، وصياغة أما إجخاءات البشاء فيي : ) تحجيج أبعاد السكياس، وتحجيج أ  

فقخات كل بعج برؾرتيا األولية، فزاًل عؽ اعتساد الخظؾات واإلجخاءات العمسية في بشاء السقاييذ 
والستزسشة برجق السحتؾى والرجق الغاىخي لمسكياس وصجق البشاء الستسثل ) بالتحميل اإلحرائي 

ق الجاخمي,  وتؼ استخجام طخيقة التجدئة الشرفية في لمفقخات ( بأسمؾبي السجسؾعتيؽ الستزادتيؽ واالتدا
 الثبات.

 (.، طمبةمكياس، القشاعة) الكمسات السفتاحية:

mailto:dr.nawaf.a@uomosul.eud.iq
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ABSTRACT 

The study aims to: 

Develop physical conviction scale for students of the College of Physical Education 

and Sports Sciences at the University of Mosul; 

Set the level (degree) of sports conviction of students of the College of Physical 

Education and Sports Sciences at the University of Mosul; 

Set standards for students of the College of Physical Education and Sports Sciences at 

the University of Mosul in terms of physical conviction; 

The descriptive approach was used in survey style: 

The research community consisted of 740 male and female students at the College of 

Physical Education and Sports Sciences, while the construction sample was 444 male 

and female students (60%) were selected. (84) male and female students from the 

construction sample to conduct scoping experiments for the scale, three from each 

study division, excluded from the research sample, and (200) Students for validity of 

construction (statistical analysis of paragraphs) (sample of discrimination) and (100) 

male and female students were excluded from the search sample, while the 

application sample was 296 male and female students representing 40% of the search 

sample. 

The physical conviction scale is used a data collection tool 

Developing procedures are: (define the domains of the scale, define the method of 

formulating the paragraphs of the scale, formulate the paragraphs of each domain in 

their initial form, as well as adopt the scientific steps and procedures in the 

construction of the metrics, which include the validity of the content, the apparent 

validity of the scale and the validity of the structure represented (statistical analysis of 

paragraphs) in the opposite group and internal consistency methods, and the halfway 

method was used for validity. 

The statistical means used (mean, mode, Karl Pearson Coefficient of Correlation 

formula, simple correlation Coefficient, t-test, estimated  mean of the scale, 

percentage). 

Keywords: (Scale, Contentment, Students).  
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 التعخيف بالبحث -3
 مقجمة البحث وأىسيتو 3 -3

وال  ،احج السفاليؼ التي تأخح دورًا كبيخًا في التحميالت والكتابات في الؾقت الخاىؽ القشاعة جعت 
فالؾالج في بيتو يخيج ان يقشع االسخة بؾجية  ،رئيدًا وحيؾيًا في حياة أي فخد دوراً  تؤدي القشاعةشػ ان 
  . لتخبؾي إلقشاع طالبواويدعى ، و أيا كان يخيج ان يقشع السخؤوسيؽوالسدؤول في مؾقع، نغخه

 أثبتت فقج ليؼ يخبئ وماذا ،حياتيؼ في يفكخون  وىؼ السجتسع مدؤولية الجامعة سيتحسمؾن طمبة 
 الظسؾحات تحقيق مؽ عجم نابعاً  يكؾن  السدتقبل مؽ وخؾف تخقب لجييؼ الظمبة غالبية أن الجراسات
 دراسة نإ القؾل يسكؽ أسخة, لحلػ تكؾيؽ عمى القجرة عجم أو وعيفة وجؾد عجم مثل ،والسعشؾية السادية
 نتيجة تعخضو ؛الظالب الجامعي وطسؾحات وأىجاف بتؾقعات التشبؤ في ميؼ لجى الظمبة القشاعةدرجة 
التي يحتاجيا الظمبة  ياجسيع مؾرتحتاج الى قجرة عمى اقشاع االخخيؽ في األ وضغؾط ،وتؾتخات ألزمات

 ويجعسيؼ ،يدانجىؼ لسؽ بحاجة وأنيؼ ومدانجة دعؼ قؾة الظالب الجامعي يسثلإذ  ،في حياتيؼ الجامعية
 . باليأس الكامؽ إلى الذعؾر يشتكدؾا ال حتى

مؽ  العجيج اكجتو ما وىحا ،الظمبة حياة في االولؾية ابي واالىتسام القشاعةدرجة  ذكلت ىشا ومؽ 
الظمبة  وىؼ ،السجتسع في ميسة شخيحة عمى يخكد أنو في البحث ىحا أىسية وتكسؽ ،والجراسات الشغخيات
كمية التخبية  لظمبة القشاعة الخياضية عمى مدتؾى ) درجة ( التعخف إلى يدعى البحث حيث الجامعييؽ

 شخرية في العشاصخ مؽ العجيج تتزسؽ أنيا أساس عمى ،السؾصل البجنية وعمؾم الخياضة في جامعة
 إلى سارة غيخ مؾاقف مؽ لو يحجث ما إرجاع عمى وفي قجرتو ،نفدو في قتوث عجم حيث مؽ الظالب
 .وتخدده تؾتخه إلى يؤدي الحي األمخ مزظخبة باآلخخيؽ تكؾن  عالقتو أن كسا ،خارجية مؾاقف

 مذكمة البحث 4ـ 3
قشاعة  إلى تحتاج وججان وقؾة ،ةعقمي قشاعة إلى تحتاج تفكيخ قؾة : ؽيقؾت اإلندانية لمشفذ   
 السجاالت في يدتخجم أسمؾب أنو في والتخىيب بالتخغيب العاطفي والتأثيخ القشاعة أىسية تكسؽ ,ةفيعاط

 تأخح أصبحت التي السفاليؼ أحج القشاعة جعتو  ورياضة, وتخبية وإدارة وسياسة تجارة مؽ ،كافة اإلندانية
 يسمػ ال مجتسع ويتظؾر تقجمي أن الرعؾبة ومؽ ،الحاضخالؾقت  في والكتابات التحميالت في كبيخاً  دوراً 

 اقترادية وتقشية وزراعية صشاعية تكشؾلؾجيا مؽ الستقجمة الحزارة بؾسائل األخح بزخورة الكافية القشاعة
 القشاعة أن كسا ،الستعجدة الحياة أمؾر في يابأىسيت ونذعخ القشاعة ضخورة نمسح وىشا ،ورياضية وميشية
 يرعب قج حلػل ،بعيشو شخص لكل ومؾجية مباشخة برؾرة يكؾن  أن الزخوري  مؽ ليذ ما أمخ في

  .التقميج إلى ويؤدي القشاعة مؽ نؾعاً  يذكل الجساعي والتأثيخ التأثخ ألن؛ تحكيقو
الحجيثة, ) الحغت  السؾاضيع ومؽ خرب كؾن السؾضؾع خالل مؽ البحث مذكمة وتبخز 

 (  .مختمفة قمياًل في كدب القبؾل رفض طمب مقجم بظخيقة معيشة, بيشسا يشجح الظمب نفدو مقجمًا بظخيقة
 أىجاف البحث   5ـ3 
 . ظمبة كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في جامعة السؾصلل القشاعة الخياضيةبشاء مكياس  0ـ٣ـ0
 لظمبـة كميـة التخبيـة البجنيـة وعمـؾم الخياضـة فـي القشاعـة الخياضـيةمدـتؾى ) درجـة (  عمـىالتعخف  4ـ5ـ3

  .جامعة السؾصل
 .القشاعة الخياضيةسكياس لوضع مدتؾيات معيارية  5 ـ5ـ3
 مجاالت البحث   6ـ3
 .طمبة كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في جامعة السؾصل السجال البذخي / 3ـ6ـ3
 . 0700/ 07/0ولغاية  01/00/0707مؽ   ابتجاءً السجال ألدماني /  4ـ6ـ3
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 .مية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في جامعة السؾصلالقاعات الجراسية لكالسجال السكاني /   5ـ6ـ3
 تحجيج السرظمحات   7ـ3
 عرفها :القشاعة   – 3ـ7ـ3

: " محاولة نذظة مؽ قبل فخد ما لتغييخ اتجاىات فخد آخخ، أو معتقجاتو  ) van den, 2008فاندين )  *
 ( van den ,2008 ,692أو مذاعخه الستعمقة بقزية ما أو شخص معيؽ أو مفاليؼ ما ) 

القــجرة عمــى غــخس السعتقــجات والكــيؼ فــي نفــؾس االخــخيؽ مــؽ خــالل : " (Hogan,  2004* ىــؾجؽ   
 (Hogan,2004 , 20التأثيخ عمى افكارىؼ واعساليؼ وفق خظط استخاتيجية " )

 يجعميؼ بحيث وأفكارىؼ اآلخخيؽ آراء عمى لمتأثيخ وسائل مختمفة يدتخجم الحي السجروس السشغؼ الجيج *
 لحلػ واالجتساعية الشفدية السعخفة خالل مؽ وذلػ ،مؾضؾٍع معيؽ في الشغخ وجية عمى ويؾافقؾن  قبمؾن ي

 (www.leadership.com.sa. ) السدتيجف الجسيؾر
 : القشاعة الخياضية 4ـ7ـ3
 :  عخفيا الباحثؾن   

فـي التخبيـة البجنيـة وعمـؾم  السعقـجة بحيـث يدـتظيع أي طالـب الخياضـية مـؾرىي القجرة عمـى تبدـيط األ نغخيًا :
أن يفيؼ ما تخيج. ولكي يتحقق لػ ذلػ عميػ أن تثقف نفدػ وتكؾن نذيظًا، طسؾحًا وواثقًا مؽ نفدػ  الخياضة
  . وقجراتػ

 ياضـة فـي جامعـة السؾصـلطمبـة كميـة التخبيـة البجنيـة وعمـؾم الخ أنو الجرجة الكمية التي يحرـل عمييـا إجخائيًا : 
 السعج ليحا الغخض .  القشاعة الخياضيةء استجابتيؼ لفقخات مكياس ؾ في ض
 إجخاءات البحث  ـ4
 مشيج البحث  3ـ4
 تؼ استخجام السشيج الؾصفي باألسمؾب السدحي لسالءمتو وطبيعة البحث .  
 مجتسع البحث وعيشتو 4ـ4
 مجتسع البحث   3ـ4ـ4
 ،0707-0709لمعــام الجراســي  طمبــة كميــة التخبيــة البجنيــة وعمــؾم الخياضــة أشــتسل مجتســع البحــث عمــى   

 ( 0) ججول . الجراسية االربعةدشؾات المؾزعيؽ عمى  وطالبة , طالباً ( 047والبالغ عجدىؼ ) 
 ( يبيؽ تفاصيل تؾزيع مجتسع البحث3ججول  

 المجموع ي ط ح ز و ه د ج ب أ الشعبة
النسبة 
 المئإٌة

السنة 
الدراسٌة 

 االولى
42* 47 42 42 42 45* 45 - - - 325 45.52٪ 

السنة 
الدراسٌة 

 الثانٌة
47* 52 42 48* 42 55 52 52 

54 52 
424 

52.68٪ 

السنة 
الدراسٌة 

 الثالثة
47* 42 42 46 42 45 46 45 

- - 
426 

42.72٪ 

السنة 
الدراسٌة 

 الرابعة

2 + *
32 

43 45 - - - - - 
- - 

23 
2.72٪ 

 52 54 75 22 22 23 22 323 327 326 المجموع

النسبة  322٪ 262
 المئوٌة

36.27 
٪ 

36.32 
٪ 

35.87٪ 32.76٪ 32.27٪ 32.82٪ 32.63٪ 2.38٪ 6.54٪ 6.27٪ 

 طالبات 
 

http://www.leadership.com.sa/
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 ألساسيةاعيشة البحث  4ـ4ـ4
٪( مــؽ مجتسـع البحــث 07وتـؼ اختيــار ندـبة ) ،وطالبــة طالبـاً ( 047اشـتسمت عيشــة البحـث عمــى )   

  .كعيشة تظبيق  ٪(47خجم )ستاو   ،كعيشة بشاء
 عيشة البشاء  3ـ4ـ4ـ4
( 44إذ تـؼ اختيـار ) ،٪(07ندـبة )تقخيبـًا يسثمـؾن وطالبة  طالباً ( 444)اشتسمت عيشة البشاء عمى   

 ،وتــؼ اســتبعادىؼ مــؽ عيشــة البحــث ،التجــارب االســتظالعية لمسكيــاس إلجــخاءمــؽ عيشــة البشــاء وطالبــة  طالبــاً 
طالـب ( 077و) ،صجق البشاء )التحميل أإلحرائي لمفقخات( )عيشة التسييد( طالب وطالبة إلجخاء( 077و)

 واستبعجوا كحلػ مؽ عيشة البحث. ،الستخخاج معامل الثبات وطالبة
 عيشة التظبيق 4ـ4ـ4ـ4

  ،٪( مـــؽ عيشـــة البحـــث47يسثمـــؾن ندـــبة ) وطالبـــة طالبـــاً  (090)اشـــتسمت عيشـــة التظبيـــق عمـــى       
 ( 0) ججول. الخياضية القشاعة لغخض تظبيق مكياس 

 تفاصيل عيشة البشاء والتظبيقيبيؽ  (4ججول  

 الشدبة السئؾية مؽ
 عيشة  البشاء

العجد  عيشة التظبيق عيشة الثبات
عيشة التجارب  الكمي

 االستظالعية
عيشة صجق 

 السدتبعجون  البشاء 

 عيشة البشاء

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب

962 
83 45 382 62 73 ; 99 45 478 62 

:6 422 82 322 
4;8 666 

33.57< 49.25< :.33< 35.73< 
عيشة البحث 

 األساسية
82< 62< 322< 

 أداة البحث  5ـ4
يكيذ القشاعة الخياضية لظمبة كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في نغخا لعجم وجؾد مكياس   

 .ببشاء ىحا السكياس  ؾن الباحث قام ،جامعة السؾصل
 تحجيج أبعاد السكياس 3ـ5ـ4

مؽ خالل مخاجعة أدبيات البحؾث واألطخ الشغخية والجراسات الدابقة الخاصة بالسؾضؾع قيج         
عؽ أبعاد البحث  انعبخ ي بعجيؽسحتؾى تؼ تحجيج الوبعج تحميل  (،van den  2008دراسة مشيا  ،البحث

 األساسية ىي :
 قشاعة االخخيؽبعج ..........                    قشاعة الحاتية  البعج 

وجو إلى عجد  ،( 0ممحق )  عمى شكل استبيان مغمق ومفتؾح وفقخاتيا ثؼ عخضت األبعاد أعاله         
والعمـؾم الخياضـية ومجـال  ،مؽ الدادة ذوي الخبخة واالختراص في مجال العمؾم التخبؾية والشفدـية واإلداريـة

أشار فيو إلى ىجف الجراسة وطمـب أبـجاء الـخأي حـؾل مـجى صـالحية األبعـاد  ( , 0ممحق) ياس والتقؾيؼ الك
 أعـاله ومــجى مالءمتيـا لعشــؾان البحــث مـؽ خــالل )حــحف أو تعـجيل أو إضــافة( أي بعــج آخـخ يخونــو مشاســباً 
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٪( 40اتفـاق بشدـبة )وبعج تحميل أراء الدادة الخبخاء تبيؽ أنو قـج حرـل  ،( ٣ )لمسؾضؾع قيج البحث ممحق
 عمى صالحية األبعاد ومالءمتيا وطبيعة مجتسع البحث .

 تحجيج أسمؾب صياغة فقخات السكياس 4ـ5ـ4
 لكيـاس مؾبىـؾ أسـو  ،رفي إعجاد الفقخات وصياغتيا عمى أسـمؾب )ليكـخت( السظـؾ  ؾن أعتسج الباحث  

 ،م09٣0 عــام فــي ليكــخت ذريشدــ طــؾره والكــيؼ الدــمؾك والتغيــخ فــي والسيــؾل واالعتقــاد واآلراء االتجاىــات
 اسـتخجاماً  السقـاييذخ ثـعـج أسـمؾب ليكـخت مـؽ أكوي ،االجتساعيـة العمؾم في الكياس مدتؾيات تحديؽ بيجف
)  والتظبيــق االعــجاد فــي ووضــؾح بدــاطة مــؽ بــو يتسيــد لســا نغــخاً  واالداريــةوالشفدــية  االجتساعيــةالعمــؾم  فــي
 بسؾضـؾع  عالقـة ؽ عجد مؽ البشؾد أو العبارات التي ليا مويتكؾن السكياس   ،( ٣4 ،070٣ ،الخحسؽ عبج

  .فقخة كل أمام االستجابة وعجد مؽ بجائل  ،االتجاه
 صياغة فقخات كل بعج 3ـ4ـ5ـ4 

تســت صــياغة عــجد مــؽ  إذ ،لمسكيــاسألوليــة ابعــج تحجيــج األبعــاد لمسكيــاس تظمــب إعــجاد الرــيغة          
الءم وطبيعة مجتسع البحث، وبيحا تؼ التؾصل إلى إعجاد وصـياغة الفقخات عمى وفق أبعاد السكياس وبسا يت
 .السكياس بعجي( فقخة مؾزعة عمى 077فقخات السكياس بريغتيا األولية مؽ )

 التجخبة االستظالعية األولى  4ـ4ـ5ـ4
 طالبــاً ( 44مؾجــو إلــى )(  0ممحــق) لمحرــؾل عمــى فقــخات السكيــاس تــؼ تؾزيــع اســتبيان مفتــؾح     

يسثمـــؾن  ،وبظخيقـــة عذـــؾائية  ،الجراســـية االربـــع دـــشؾاتالمـــؾزعيؽ عمــى  ،ضـــسؽ عيشـــة البشـــاء(مـــؽ ) وطالبــة
 . مجتسع البحث وتؼ استبعادىؼ مؽ عيشة البحث 

 صجق السكياس  5ـ5ـ4
 لغاىخي ا الرجق 3ـ5ـ5ـ4

 تـؼ عخضـيا ،ألوليةا( فقخة وصياغتيا وإعجادىا برؾرتيا 077لبالغة )ابعج إعجاد فقخات السكياس        
ــؾم الخياضــية ،لتخبؾيــة والشفدــية اعمــى عــجد مــؽ الدــادة ذوي الخبــخة واالخترــاص فــي مجــال العمــؾم   ،والعم

تـؼ اسـتخخاج صـجق الخبـخاء مـؽ  ،وبعج تحميـل اجابـات ومالحغـات الدـادة الخبـخاء  ،والتقؾيؼ الكياسومجال 
ل الفقـــخات التـــي أتفـــق خـــالل الشدـــبة الستؾيـــة التفـــاق الخبـــخاء حـــؾل صـــالحية فقـــخات السكيـــاس، إذ تـــؼ قبـــؾ 

 . ( ٣ )ججول ،وقج تؼ ححف وتعجيل بعض الفقخات ،( فأكثخ مؽ أراء الخبخاء%01عمييا)
 السقتخحة القشاعة الخياضيةندبة أتفاق الخبخاء عمى فقخات  مكياس يبيؽ  (5ججول  

رقؼ 
 الفقخة

رقؼ  االخخيؽ  قشاعةبعج  ةالحاتي القشاعةبعج 
 الفقخة

 االخخيؽ  قشاعةج بع ةالحاتي القشاعةبعج 
 الشدبة السئؾية عجد الخبخاء الشدبة السئؾية عجد الخبخاء الشدبة السئؾية عجد الخبخاء الشدبة السئؾية عجد الخبخاء

3 37 :5< 38 ::< 48 32 77< 36 99< 
4 : 66< 36 99< 49 38 ::< 39 ;6< 
5 37 :5< 37 :5< 4: 38 ::< 3: 322< 
6 ; 72< 35 94< 4; 9 5;< 37 :5< 
7 37 :5< 38 ::< 52 37 :5< 37 :5< 
8 36 99< ; 72< 53 37 :5< 9 5;< 
9 39 ;6< 37 :5< 54 38 ::< 34 89< 
: 3: 322< 38 ::< 55 36 99< 37 :5< 
; 33 83< 37 :5< 56 37 :5< 35 94< 
32 36 99< 3: 322< 57 33 83< 39 ;6< 
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رقؼ 
 الفقخة

رقؼ  االخخيؽ  قشاعةبعج  ةالحاتي القشاعةبعج 
 الفقخة

 االخخيؽ  قشاعةج بع ةالحاتي القشاعةبعج 
 الشدبة السئؾية عجد الخبخاء الشدبة السئؾية عجد الخبخاء الشدبة السئؾية عجد الخبخاء الشدبة السئؾية عجد الخبخاء

33 36 99< 39 ;6< 58 38 ::< 36 99< 
34 39 ;6< 37 :5< 59 37 :5< 9 5;< 
35 38 ::< 37 :5< 5: 3: 322< 36 99< 
36 ; 72< 38 ::< 5; 39 ;6< 36 99< 
37 35 94< 36 99< 62 36 99< 37 :5< 
38 37 :5< 38 ::< 63 32 77< 38 ::< 
39 36 99< 33 83< 64 37 :5< 3: 322< 
3: 39 ;6< 36 99< 65 38 ::< 39 ;6< 
3; 3: 322< 36 99< 66 3: 322< 37 :5< 
42 38 ::< 35 94< 67 37 :5< 3: 322< 
43 37 :5< 3: 322< 68 33 83< 32 77< 
44 38 ::< 39 ;6< 69 36 99< 34 89< 
45 9 5;< 36 99< 6: 34 89< 33 83< 
46 36 99< 32 77< 6; 36 99< 35 94< 
47 34 89< 36 99< 72 38 ::< 36 99< 

 40,  40,  ٣1,  09,  00,  01,  0٣,  01,  04,  9,  4, 0ت ) افقـخ ال( :  تؼ حـحف 5مؽ ججول )
,  40,  ٣0,  ٣4,  ٣0,  ٣0,  04,  07,  00,  0, 4, والفقــــخات )  ( مــــؽ بعــــج االقشــــاع الــــحاتي 44, 
وبيـــحا  ،السقبؾلـــة االتفـــاقحرـــل عمـــى ندـــبة لـــؼ تألنيـــا جسيعـــا ( مـــؽ بعـــج اقشـــاع االخـــخيؽ, 49,  44,  40

(  تؼ االعتساد عمييا في عسميـة  4 )ممحق  ( فقخةً 04) القشاعة الخياضية ات مكياس يكؾن عجد فقخ  اإلجخاء
 والتحميل أإلحرائي لمفقخات . ،إجخاء التجخبة االستظالعية لمسكياس

 صجق السحتؾى  4ـ5ـ5ـ4
أنــو قــج  ؾن ويعتقــج البــاحث ،تحقــق ىــحا الرــجق فــي أداة البحــث مــؽ خــالل ترــشي  فقــخات كــل بعــج  

 .أبعاد السكياس وصياغة فقخاتو  ؼوتحجيجى اطالعيؼالسحتؾى عبخ  إلى صجق ؾاتؾصم
 التجخبة أالستظالعية  الثانية(  لمسكياس   6ـ5ـ4

وبعـج  ،لتجشـب تـأثخ السجيـب بـشسط كـل بعـج مـؽ األبعـاد عذـؾائياً  بعج تؾزيع فقخات السكياس تؾزيعاً       
 ،وطالبـة طالبـاً ( 44كيـاس عمـى عيشـة قؾاميـا )تـؼ تظبيـق الس ،إعجاد التعميسات الخاصة بو برـؾرتيا األوليـة

 التجخبة االستظالعية ما يأتي: إجخاءوكان الغخض مؽ 
 مجى وضؾح الفقخات ودرجة استجابتيؼ ليا. -
 التأكج مؽ مجى وضؾح تعميسات السكياس. -
 عؽ التداؤالت واالستفدارات. اإلجابة -
 الرؾرة الشيائية لمفقخات. إعجاد -
 الدمبيات التي قج ترادف الباحث.تذخيص السعؾقات و  -
 لمسكياس. اإلجابةمجى مالئسة بجائل  -
 السكياس. ؽع اإلجابةوالؾقت الحي يدتغخقو السختبخ في  اإلجابةاحتداب زمؽ  -
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وقــج بمــغ معــجل  ،وقــج أعيــخت نتيجــة التجخبــة أالســتظالعية عــجم وجــؾد أي غســؾض حــؾل فقــخات السكيــاس
 .( دقيقة  00 ( دقيقة وبسعجل)00 –01يؽ )فقخات السكياس ب عؽالؾقت لإلجابة 

 صجق البشاء   التحميل اإلحرائي لمفقخات ( 7ـ5ـ4
 : بأسمؾبيؽتؼ الكذف عؽ صجق البشاء         

 أسمؾب السجسؾعتيؽ الستزادتيؽ أو الستظخفتيؽ  3ـ7ـ5ـ4
القشاعــة  تــؼ اســتخجام أســمؾب السجســؾعتيؽ الستزــادتيؽ لمكذــف عــؽ الفقــخات السسيــدة فــي مكيــاس      

( 077(عمـــى عيشـــة التسييـــد البـــالغ قؾاميـــا ) 4 )إذ تـــؼ تظبيـــق السكيـــاس برـــؾرتو األوليـــة ممحـــق ،الخياضـــية
إذ  ،واخــح مجســؾعتيؽ متظــخفتيؽ مشيــا ،تــؼ  تقدــيؼ أفــخاد العيشــة إلــى مجســؾعتيؽ متدــاويتيؽ طالــب وطالبــة,

جنيا لتســــثال السجســــؾعتيؽ ٪( مــــؽ الــــجرجات الــــ00وندــــبة )  ،٪( مــــؽ الــــجرجات العميــــا00اختيــــخت ندــــبة ) 
فــي  تشازليــاً  بعــج أن رتبــت درجــاتيؼ تختيبــاً  ،وطالبــة طالبــاً (  14وقــج تزــسشت كــل مجسؾعــة )  ،الستظــخفتيؽ

( السحتدـــبة الختبـــار داللـــة الفـــخوق بـــيؽ tواعتســـجت قيســـة اختبـــار) ،فقـــخات السكيـــاس عـــؽضـــؾء إجابـــاتيؼ 
 . ( 6 )ججول  ،ؽ فقخات السكياسمتؾسظات إجابات السجسؾعتيؽ العميا والجنيا لكل فقخة م

 التائي لحداب التسييد االختبارنتائج يبيؽ  (6ججول  
رلم 
 الفمرة

معامل 
 التمٌٌز

داللة 
 الفروق

رلم 
 الفمرة

معامل 
 التمٌٌز

داللة 
 الفروق

رلم 
 الفمرة

معامل 
 التمٌٌز

داللة 
 الفروق

رلم 
 الفمرة

معامل 
 التمٌٌز

داللة 
 الفروق

 معنوي 3,236 72 معنوي 6,572 52 معنوي 3,275 42 معنوي 4,243 3
 غٌر معنوي 3,326 72 معنوي 5,323 62 غٌر معنوي 3,744 43 معنوي 3,272 4

5 3,873 
غٌر 
 معنوي

 معنوي 4,773 82 معنوي 4,522 63 معنوي 3,272 44

6 3,253 
غٌر 
 معنوي

 3,322 64 معنوي 3,222 45
غٌر 
 معنوي

 معنوي 5,223 83

 معنوي 3,222 84 معنوي 3,826 65 معنوي 3,275 46 معنوي 4,345 7
 غٌر معنوي 3,428 85 معنوي 4,668 66 معنوي 4,622 47 معنوي 4,846 8
 معنوي 4,758 86 معنوي 3,223 67 معنوي 3,823 48 معنوي 4,248 2
 غٌر معنوي 3,223 87 معنوي 3,244 68 معنوي 5,243 42 معنوي 3,222 2
 معنوي 4,838 88 معنوي 4,227 62 عنويغٌر م 3,478 42 معنوي 4,65 2

 معنوي 4,228 82 معنوي 4,572 62 معنوي 4,263 42 معنوي 3,283 32
 معنوي 5,233 82 معنوي 4,228 62 معنوي 3,285 52 معنوي 3,223 33

34 3,558 
غٌر 
 معنوي

 معنوي 3,223 82 معنوي 3,222 72 معنوي 4,233 53

 غٌر معنوي 3,567 22 معنوي 3,223 73 معنوي 4,552 54 معنوي 4,222 35

36 3,467 
غٌر 
 معنوي

 3,422 74 معنوي 5,234 55
غٌر 
 معنوي

 معنوي 4,578 23

 معنوي 4,223 24 معنوي 4,444 75 معنوي 3,227 56 معنوي 3,228 37
 معنوي 3,233 25 معنوي 5,228 76 معنوي 6,223 57 معنوي 3,282 38
 معنوي 3,223 26 معنوي 4,282 77 غٌر معنوي 3,578 58 معنوي 4,666 32

32 3,345 
غٌر 
 معنوي

 معنوي 3,227 78 معنوي 3,257 52
 

 معنوي 3,254 72 معنوي 3,824 52 معنوي 3,268 32
 (  537 ،4228 ،باىي واخخون ( :3.87( الججولية تداوي t(، قيست  328( وأمام درجة  2.27  ≥معشؾي عشج مدتؾى معشؾية 

( وعشج الخجؾع إلـى  6,579 - 3,253 ) تقتخب بيؽلفقخات السكياس  (tقيسة )أن ( 4ججول )نمحظ مؽ ال
نجـــــج أنيـــــا تدـــــاوي   (7,71) ≥وأمـــــام مدـــــتؾى معشؾيـــــة  ،(070( الججوليـــــة أمـــــام درجـــــة حخيـــــة )tقيســـــة )

تؼ االستجالل عمييا مـؽ خـالل مقارنـة  ،( فقخة أثبتت قجرة تسييدية07)وفي ضؾء ذلػ يتزح أن ،(0.014)
فقــج تــؼ  ،( الججوليــةt( السحتدــبة أقــل مــؽ قيســة )tوبســا أن قيســة ) ،السحتدــبة مــع قيستيــا الججوليــة( tقيســة )
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 ،( مــــؽ البعــــج االول01, 0٣, 19,  00,  ٣وىــــي الفقــــخات ) ألنيــــا ضــــعيفة التسييــــد.؛ ( فقــــخة04حــــحف )
 ( مؽ البعج الثاني 07, 10, 40, ٣0, 04, 04, 04, 00, 4والفقخات )

 الجاخمي االتداق أسمؾب معامل  7.4ـ5ـ4
البالغـــة  ياعيشــة التسييـــد نفدــلتــؼ إيجـــاد معامــل ارتبـــاط درجــة كـــل  فقــخة بالجرجـــة الكميــة لمسكيـــاس   
إذ يتؼ قياسو مـؽ خـالل حدـاب معامـل  ،ويدسى " برجق االتداق الجاخمي لمسكياس طالب وطالبة( 077)

وقــج تــؼ  ،(0٣0 ،0770،كيــاس" )فخحــاتالجرجــة الكميــة لمس ،بــيؽ السفــخدة والسجســؾع الكمــي ل بعــاد االرتبــاط
 . ( 1) البديط )بيخسؾن( لتحقيق ذلػ . ججول االرتباطاستخجام معامل 
 االتداق الجاخمي بيؽ الفقخات والجرجة الكمية باستخجام أسمؾب االرتباطمعامل يبيؽ  (7ججول  

رقؼ 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفخوق 

رقؼ 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 فخوق ال

رقؼ 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفخوق 

رقؼ 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

داللة 
 الفخوق 

 معشؾي  2.786 :7 معشؾي  :2.47 ;5 معشؾي  :2.72 42 معشؾي  2.529 3
   ;7 معشؾي  2;2.4 62   43 معشؾي  2.555 4
غيخ  2.363 82 معشؾي  :2.63 63 معشؾي  2.478 44   5

 معشؾي 

غيخ  2.244 83   64 معشؾي  2.644 45   6
 معشؾي 

غيخ  2.343 7
غيخ  2.373 46 معشؾي 

 معشؾي  2.559 84 معشؾي  2.526 65 معشؾي 
   85 معشؾي  2.747 66 معشؾي  2.654 47 معشؾي  2.3:8 8
 معشؾي  2.673 86 معشؾي  ;2.54 67 معشؾي  2.434 48 معشؾي  7;2.3 9
   87 معشؾي  :2.74 68 معشؾي  2.544 49 معشؾي  2.896 :
غيخ  2.342 69   :4 معشؾي  2.533 ;

 معشؾي  2.838 88 معشؾي 

غيخ  2.338 ;4 معشؾي  2.626 32
 معشؾي  2.477 89 معشؾي  ;2.48 :6 معشؾي 

 معشؾي  2.393 :8 معشؾي  ;2.62 ;6 معشؾي  2.832 52 معشؾي  2.658 33
 معشؾي  7;2.4 ;8 غيخ معشؾي  2.364 72 معشؾي  ;;2.7 53   34
   92 معشؾي  :2.65 73 معشؾي  4;2.3 54 معشؾي  2.465 35

غيخ  2.333 55   36
 معشؾي  ::2.4 93   74 معشؾي 

 معشؾي  2.433 94 معشؾي  2.395 75 معشؾي  7;2.3 56 معشؾي  2.396 37

غيخ  2.343 95 معشؾي  2.435 76 معشؾي  2.444 57 معشؾي  2.397 38
 معشؾي 

 معشؾي  2.777 96 معشؾي  ;2.43 77   58 معشؾي  2.388 39

غيخ  2.344 59   :3
 معشؾي  ;2.38 78 معشؾي 

 
 معشؾي  2.459 79 معشؾي  2.456 :5 معشؾي  ;2.38 ;3

 (;52، 4228، باىي واخخون ( 2.345تداوي  ( الججوليةR(،قيسة :;3( وأمام درجة حخية 2.27  ≥معشؾي عشج مدتؾى معشؾية 
 بـيؽ تقتـخبرجـة الكميـة لمسكيـاس أن قيؼ معامل االرتباط بيؽ فقخات السكياس والج في ضؾء ذلػبيؽ ت       

وأمـام  ،(094وعشج الخجـؾع إلـى جـجاول داللـة معامـل االرتبـاط عشـج درجـة حخيـة ) ،( 2.896 –2.244  
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تجانديا ( فقخة أثبتت 17أن )و  (،7.001) ( الججولية تداوي Rنجج أن قيسة )  (7.71) ≥مدتؾى معشؾية 
وىــي الفقــخة  ،لــؼ تثبــت تجاندــيا مــع الجرجــة الكميــة ألنيــا فقــخات ؛( فقــخات07تــؼ حــحف ) مــع الجرجــة الكميــة.

( مـــؽ البعـــج الثـــاني.  0٣,  00,  40,  ٣0,  ٣٣,  09, 1الفقـــخات ) ،( مـــؽ البعـــج األول07, 17,  04)
( فقـــخة  17وبيـــحا يرـــبح السكيـــاس برـــؾرتو الشيائيـــة بعـــج عسميـــة التحميـــل اإلحرـــائي لفقخاتـــو مؤلـــف مـــؽ )

 .(  1 )ممحق
 ثبات السكياس  58ـ4

اإلتقــان أو االتدــاق الــحي يكــيذ بــو االختبــار الغــاىخة التــي  وأأن الثبــات يذــيخ إلــى مــجى الجقــة  "       
 اســتخجمولغــخض الحرــؾل عمــى ثبــات السكيــاس  ،( 004 ،0774 ،)عــالوي ورضــؾان "وضــع مــؽ اجميــا

 ( طخيقة التجدئة الشرفية    :ؾن الباحث
بعــج أن حــحفت  ،الثبــات( اســتسارة شــسمت عيشــة 077يح )إذ تــؼ ترــح ،بأســمؾب الفقــخات )الفخديــة والدوجيــة(
الشرـف األول يسثـل الفقـخات الفخديـة  والشرـف  ،ثـؼ قدـست إلـى نرـفيؽ ،الفقخات غيخ السسيدة مؽ السكيـاس
فغيـخت  ،وتؼ اسـتخجام معامـل االرتبـاط البدـيط بـيؽ درجـات نرـفي السكيـاس ،الثاني يسثل الفقخات الدوجية

" أن االرتبــاط بــيؽ درجــات كــل مــؽ نرــفي السكيــاس يعتبــخ بسثابــة  ،(7.40)( السحتدــبة تدــاوي Rقيســة )
ولكـي  ،( 040 ،0774 ،) عـالوي ورضـؾاناالتداق الجاخمي لشرف السكياس فقط وليذ لمسكيـاس ككـل " 

إذ بمغـت  ،بـخاون( -تـؼ اسـتخجام معادلـة )سـبيخمان ،نحرل عمى تقجيخ غيـخ متحيـد لثبـات السكيـاس بكاممـو
 مسا يجل عمى ثبات السكياس . ( وىؾ دال إحرائياً 7.9٣ات الكمي )قيسة معامل الثب

 وصف السكياس وترحيحو  9ـ5ـ4
القشاعــة الخياضــية, إلــى تــؾفيخ أداة قيــاس صــادقة وثابتــة لكيــاس مدــتؾى ودرجــة  السكيــاس ييــجف     

السكيـاس مـؽ فقـخات  ؽوتـتؼ اإلجابـة عـ ،بعـجيؽ مؾزعة عمى ،فقخة( 17) تألف السكياس برؾرتو الشيائية مؽ
 االيجابيـــةفقـــخات لم تعظـــى ،(أبـــجاً  ،أحيانـــاً  ،عمـــى مكيـــاس ليكـــخت ) دائســـاً  بـــجائل مختبـــة تشازليـــاً  ثالثـــةخـــالل 
وتكــؾن الجرجــة الكميــة العميــا لمسكيــاس  ،( ٣,  0,  0, ولمفقــخات الدــمبية الــجرجات )(  0 ،0 ،٣ )الــجرجات 

 .(  1 )ممحق درجة( 17) أما الجرجة الكمية الجنيا لمسكياس فيي ،درجة (017) ىي
 القشاعة الخياضيةالتظبيق الشيائي لسكياس  4-6

ودون تحجيــج وقــت ثابــت  ،وطالبــة طالبــاً ( 090تــؼ تظبيــق السكيــاس عمــى عيشــة التظبيــق البالغــة )       
( أمـام كـل فقـخة  √وذلـػ بؾضـع عالمـة )  ،السكيـاس عـؽوتـؼ شـخح طخيقـة اإلجابـة  ،السكياس عؽلإلجابة 

 ،وتـؼ التأكيـج عمـييؼ لإلجابـة عمـى جسيـع فقـخات السكيـاس بكـل دقـة وأمانـة ،ل الـحي تـخاه مشاسـباً وتحت البـجي
إذ تــؼ الحرــؾل عمــى  ،ثــؼ تــؼ جســع  السكيــاس مــؽ السختبــخيؽ ،السكيــاس نفدــو ؽعمســا أن اإلجابــة تكــؾن عــ

 ( استسارة لؼ يتؼ الحرؾل عمييا.97واستبعجت ) ،ات( استسار 070)
 الؾسائل اإلحرائية  7ـ4
معادلة معامل االلتؾاء لـ)كارل بيخسؾن (      - االنحخاف السعياري   -السشؾال    -الستؾسط الحدابي     -
 الستؾسط الفخضي   -   الشدبة الستؾية  -  (tاختبار)  -معامل االرتباط البديط لـ)بيخسؾن(   -

 ( .040، 0994 ،)عالوي 
 ـ عخض الشتائج ومشاقذتيا5

لظمبة كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة فـي جامعـة  القشاعة الخياضيةبشاء مكياس ب ؾن قام الباحث        
  .وبحلػ تحقق اليجف األول مؽ البحث ،وقج تؼ ذلػ مؽ خالل إجخاءات خاصة ببشاء السكياس ،السؾصل

 القشاعة الخياضيةعخض نتائج عيشة البحث لسكياس  3ـ5
والـــحي تـــؼ تظبيقـــو عمـــى عيشـــة  ،القشاعـــة الخياضـــيةكيـــاس مـــؽ صـــالحية م ؾن بعـــج أن تأكـــج البـــاحث        
وان التؾزيـع طبيعـي ) معتـجل ( عـؽ طخيـق معادلـة  ،تؼ التأكج مؽ مالئسة السكياس لعيشة البحـث ،التظبيق

 . (0)ججول ،معامل االلتؾاء ) كارل بيخسؾن (، ومشحشى التؾزيع الظبيعي ) أالعتجالي (
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 ؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري والسشؾال ومعامل االلتؾاءالستؾسط الفخضي والستيتبيؽ  (8ججول  
 إلجابات عيشة البحث  

السعالؼ                     
 اإلحرائية 

 السقيـاس  
وحجة  العيشة

 الكياس
الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
معامل  السشؾال السعياري 

 الشتيجة االلتؾاء

 طبيعي* 2.99 6; 45.59 334 درجة 428 القشاعة الخياضية
  (3± واالختبارات مالئسة لمعيشة إذا وقع معامل االلتؾاء بيؽ    ،* يعج االلتؾاء طبيعيا

بإيجـاد الستؾسـط  ؾن لـجى عيشـة البحـث، قـام البـاحث القشاعة الخياضـيةالفخوق في وألجل تقؾيؼ مدتؾى        
، درجـة كبيـخةإلـى   الخياضـيةالقشاعة وسؾف يرشف  ،الفخضي لمسكياس، ومقارنتو بالستؾسط الحدابي لجييؼ

عمــى أســاس أن متؾســط العيشــة الــحي يفــؾق الستؾســط الفخضــي لمسكيــاس برــؾرة معشؾيــة ىــؾ  ،ودرجــة قميمــة
ضــسؽ حــجود الستؾســط الفخضــي، أمــا الكــيؼ األدنــى مــؽ  القشاعــة متؾســظة، فيســا تسثــل الكيســة قشاعــة كبيــخة

  ( 0 )ججول  قشاعة قميمةالستؾسط الفخضي فتسثل 
القشاعة مكياس  الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري والستؾسط الفخضي لعيشة البحث فييبيؽ  (9ججول  

  الخياضية
 السعالؼ اإلحرائية             

الستؾسط  العيشة السكياس   
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الستؾسط 
 الفخضي

( tقيسة  
 السحتدبة

 *9.59 322 45.59 334 428 القشاعة الخياضية
 (678، 6:;3(   الخاوي،9،3;( الججولية  tقيسة   ،(427  وأمام درجة حخية ،(2.27  ≥* معشؾي عشج مدتؾى معشؾية 

القشاعــة ( : أن قيســة الستؾســط الحدــابي إلجابــات عيشــة البحــث عمــى فقــخات مكيــاس 0جــجول )اليتبــيؽ مــؽ 
وعشــج اختبـار معشؾيــة الفـخوق بــيؽ متؾســط  ،(0٣.٣0وبــانحخاف معيـاري قــجره ) ،(000قــج بمـغ ) الخياضـية

لعيشـة واحـجة بمغـت  (tاختبـار )وباستخجام  ،(077البالغ ) )*( والستؾسط الفخضي لمسكياس ،درجات العيشة
( الججوليــة البالغــة tوىــي اكبــخ مــؽ قيســة ) ،(7,71) ≥عشــج مدــتؾى معشؾيــة ،(0.٣0( السحتدــبة )tقيســة )

برـؾرة عامـة يتستعـؾن مبـة الكميـة أن ط, و عيشـة البحـث ةرـمحسلمسا يجل عمى أن الفخق معشؾي  ،(0,90)
فــي تخظـي السخاحــل الجراسـية فــي الكميـة بدــيؾلة ويدـخ وتســشحيؼ اســمؾب  تدـاعجىؼقــج قشاعــة جيـجة بجرجـة 

 . جيج لمتعامل مع الظمبة والتجريدييؽ في الكمية
 إلى تعتسج التي التعمؼة و التخبي عسمية عؽ ناتج سمؾك اأني نجج القشاعة الخياضية إلى نغخنا ذااو  
وعخوف غيخ  مشاسبة عخوف فييا تتؾافخ البيتة وتمػ ،االندان الظبيعية عشج البيتة عخوف عمى حج كبيخ
 تفاعلمؽ خالل ال ،الدمالء ِقبل مؽااليجابية  الدمؾكيات بعض ووجؾد ،والتحفيد الجعؼ ديادةكمشاسبة, 

 تؾجيييؼ إلى الدمؾك الرحيح الحي يتساشى مع البيتة قشاعتيؼ و  في تؤثخ مؽ أحجاث فييا بسا البيتة مع
 وتتقيج بيا.

 القشاعة الخياضيةعخض السدتؾيات السعيارية لشتائج عيشة البحث في مكياس   4ـ5
بؾضـع ؾن ونتيجة لعجم وضؾح الخؤيا مؽ خالل الجرجات الخام قام الباحث ،استكساال ألىجاف البحث      

 وكسا يأتي :  ،لغخض تقؾيسيا ،مدتؾيات معيارية لعيشة البحث
 القشاعة الخياضيةالبحث في مكياس  والشدبة السئؾية لعيشة  الظمبةالسدتؾيات السعيارية وعجد يبيؽ  (:ججول  

 النسبة المئوٌة عدد الطلبة المستوى المعٌاري الدرجة الخام
 ٪  7,24  34 جٌد جدا فاكثر 352

 ٪ 44,24  62 جٌد 358 -335 
 ٪ 54.74   82 طمتوس 334 -22 

 ٪ 45,22   62 ممبول 22 - 87

                                                 
(

*
  عدد البدائل  ÷عدد الفقرات ×  البدائل أوزانالمتوسط الفرضي = مجموع  : مقياس( المتوسط الفرضي لل

        درجة  333 =0 ÷ 33 ×0+7+3المتوسط الفرضي =      إذن : 
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 النسبة المئوٌة عدد الطلبة المستوى المعٌاري الدرجة الخام
 ٪  33,32   45 ضعٌف  86 -63
 ٪   5,22    2 ضعٌف جدا فؤلل 62

 ٪  322  428 45.52ع = ±  334ّس = 

 تفديخ بجرجة متؾسط, ويسكؽ كان عيشة الجراسة أفخاد لجى القشاعة الخياضية مدتؾى  أن الشتائج أعيخت
 الفخد بظسؾح يختبط وما ة،سختمفالجؾانبيا  في التفكيخ تتظمب التي اةالحي طبيعة حدب الشتيجة ىحه

 قج الحي والظسؾحات بالؾاقع اآلمال ىحه اصظجام ضؾء وفي. تحكيقيا إلى التي يدعى وآمالو وتظمعاتو
لجى افخاد  القشاعة مؽ حالة إحجاث في سبباً  يكؾن  قج ،واآلمال الظسؾحات ىحه تحقيق أمام عائقاً  يقف

 عجم نإ إذ ،داخل األسخة األسخية التشذتة طبيعة إلى الشتيجة ىحه تعدى  أن بحث, وكحلػ يسكؽعيشة ال
 وعجم بسدتقبميؼ بعجم القشاعة شعؾرىؼ إلى األبشاء يؤدي الدميؼ لشسؾ الشفدي الجؾ تييتة األسخة استظاعة
 . الظسأنيشة

 ـ   االستشتاجات والتؾصيات   6
 االستشتاجات  3ـ6

 ما يأتي : ؾن خضو لشتائج البحث الحالي استشتج الباحثمؽ خالل ما تؼ ع
 الحي تؼ بشاءه بسؾاصفات عمسية دقيقة فاعمية عالية. القشاعة الخياضيةأثبت مكياس   3ـ3ـ6
 .وجؾد درجة متؾسظة مؽ القشاعة لجى طمبة كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة 4ـ3ـ6
 .القشاعة الخياضيةشة البحث بسكياس مدتؾيات معيارية لعيوضع تؼ التؾصل إلى  5ـ3ـ6
 التؾصيات   4ـ6

 السؤسدـــات دور زيـــادة قشـــاعتيؼ, وتفعيـــل فـــي لكـــي تدـــيؼ الكميـــة فـــي الظمبـــة إرشـــاد عمـــى العســـل 3.4.6
مــؽ  ،وصــؾليؼ الـى قشاعــة فــي عسميـؼ وفــي حيــاتيؼ يزــسؽ الظمبــة بسـا تــجريب فـي تدــيؼ التــي االجتساعيـة

 واالنذظة العمسية والخياضية.خالل تؾفيخ بعض الفعاليات والبخامج 
عمـى  اوانعكاسـاتي ،مؾاضيع اخخى ليـا عالقـة بالقشاعـة الخياضـيةتشذيط عسمية البحث العمسي في  4.4.6

 . مجسل العسل الخياضي
 السرـادر

مكتبــة  ،( : االحرــاء التظبيقــي باســتخجام الحــدم الجــاىدة 0770مرــظفى حدــيؽ واخــخون )  ،بــاىي. 0
 خة .القاى ،االنجمؾ السرخية

مـشيج  ،( : دليـل ترـسيؼ وتشفيـح البحـؾث فـي العمـؾم االجتساعيـة 070٣طـارق عظيـة )  ،. عبج الخحسؽ0
  الدعؾدية . ،معيج االدارة العامة ،مخكد البحؾث ،تظبيقي لبشاء السيارات البحثية

ـــشفذ الخياضـــي:(0994دمحم حدـــؽ )  ،. عـــالوي ٣ ـــؼ ال  ،دار السعـــارف لمظباعـــة والشذـــخ ،٣ط ،مـــجخل عم
 اىخة .الق
( : الكياس فـي التخبيـة الخياضـية وعمـؼ الـشفذ  0774دمحم نرخ الجيؽ )  ،دمحم حدؽ ورضؾان ،. عالوي 4

 القاىخة . ،دار الفكخ العخبي ،الخياضي
 القاىخة  ،مخكد الكتاب لمشذخ ،4ط ،الكياس السعخفي الخياضي:( 0770ليمى الديج )  ،ـ  فخحات1

6. Hogan ,Kevin,(2004) : The psychology of persuasion, How to persuade 

others to your way of thinking , Peligan Publishing Company 
7.Van den Wacycaberg , Sofia and luc Hens .( 2008) : Crossing the bridge to 
poverty , with low . cost cars journal of consumer Marketing 25 ( 7 ) : 439 – 
445 .   
8 .www.leadership.com.sa 
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 (3ممحق  
البجنيـة وعمـؾم كميـة التخبيـة القشاعـة الخياضـية لظمبـة " بشاء مكيـاس  إجخاء البحث السؾسؾم ؾن يخوم الباحث        

 جامعة السؾصل " . الخياضة في
كميــة  مبــةطاحــج  ؼباعتبــارك، ومــؽ اجــل التعــخف مــؽ وجيــة نغــخكؼ عمــى السكؾنــات الدــمؾكية الجالــة عمــى ذلــػ     
  :خجؾ التفزل باإلجابة عمى األستمة اآلتيةن جامعة السؾصل . البجنية وعمؾم الخياضة فيالتخبية 

 التي تثيخ استيائػ؟ القشاعة الخياضيةالجالة عمى  لمظمبةـ ما ىي السكؾنات الدمؾكية 0
 .لجي القجرة عمى المعب مع فخيق الكمية مؽ خالل التحايل عمى مجرب الكمية :  مثال

* 
* 
 ؟العسل بياوالتي يجب  القشاعة الخياضيةالجالة عمى  لمظمبةىي السكؾنات الدمؾكية  ـ ما0

 : لجي القجرة والسيارة تداعجني لمعب مع مشتخب الكمية مؽ خالل ابخاز مؾاىبي في المعبة ؟ مثال
* 
 شاتعاونكؼ مع يؽشاكخ                                                                        *

 
 (4ممحق  

 اسساء الدادة الخبخاء
 

 
 
 
 
 

 الجامعة الكمية االختراص اسؼ الخبيخ المقب العمسي ت
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة الكياس والتقؾيؼ د. وليج خالج رجب استاذ 3
 ؾصلالس التخبية البجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي د. نغؼ محسؾد دمحم استاذ  4
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة الكياس والتقؾيؼ د. سبيان محسؾد الدىيخي  استاذ  5
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي د. مؤيج عبج الخزاق حدؾ استاذ  6
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة الكياس والتقؾيؼ د. محسؾد شكخ استاذ  7
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة الكياس والتقؾيؼ د. سعج باسؼ جسيل استاذ  8
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي د. نغؼ خالج الخفاف استاذ مداعج 9
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة الكياس والتقؾيؼ د. عسخ سسيخ ذنؾن  استاذ مداعج :
 السؾصل التخبية االساسية الكياس والتقؾيؼ د. احسج مؤيج حديؽ ستاذ مداعجا ;
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي د. رافع ادريذ عبج الغفؾر استاذ مداعج 32
 السؾصل التخبية االساسية الكياس والتقؾيؼ د. احسج ىذام استاذ مداعج 33
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي ؾد مظخد. محس استاذ مداعج 34
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة الكياس والتقؾيؼ د. ضياء زكي مجرس 35
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي د. اسساعيل عبج الجبار مجرس 36
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة لتقؾيؼالكياس وا د. احسج اسساعيل مجرس 37
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي د. دمحم خالج دمحم داؤد مجرس 38
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة الكياس والتقؾيؼ احسج عبج السظمب دمحم مجرس  39
 السؾصل التخبية البجنية وعمؾم الخياضة خياضيعمؼ الشفذ ال عمي عبج االلو مجرس مداعج :3
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 (5ممحق  
 استبيان أراء الدادة الخبخاء حؾل صالحية أبعاد وفقخات مكياس القشاعة الخياضية

 ..................... السحتخم……الجكتؾر حزخة 
 

التخبية بشاء مكياس القشاعة الخياضية لظمبة كمية  بإجخاء البحث السؾسؾم ) ؾن يقؾم الباحث 
وىي القجرة عمى تبديط األمؾر السعقجة بحيث , (  البجنية وعمؾم الخياضة في جامعة السؾصل

يدتظيع أي طالب في كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة أو مسارس ل نذظة الخياضية أن يفيؼ ما 
 ,نفدػ وقجراتػ طسؾحًا وواثقًا مؽ  ،ولكي يتحقق لػ ذلػ عميػ أن تثقف نفدػ وتكؾن نذيظاً  , تخيج

حيث أنيا ال تسخ مخور عادي وسخيع بل  ،أذن ىي الذخرية التي تؤثخ في اآلخخ وتبقى في ذىشو
 ,عؽ طخيق الكالم وتعابيخ الؾجو واألناقة وحخكة الجدج  ،ال بج أن تتخك أثخ في أذىان اآلخخيؽ

حميل واالبتكار والقجرة وتتزسؽ القجرة اإلقشاعية مجسؾعة مؽ السيارات الستسثمة في القجرة عمى الت
 . عمى العخض والتعبيخ والقجرة عمى الزبط االنفعالي وأيزا القجرة عمى تقبل الشقج

ونغخا لسا تتستعؾن بو مؽ خبخة ودراية عمسية في بشاء السقاييذ واختراص عمؼ الشفذ الخياضي  
بعاد والفقخات السخفقة والكياس والتقؾيؼ فقج تؼ اختياركؼ كأحج الخبخاء لمحكؼ عمى مجى صالحية األ

والتي تؼ الحرؾل عمييا مؽ خالل تؾجيو االستبيان السفتؾح والسرادر العمسية والجراسات والسقاييذ 
 الدابقة الخاصة بالسؾضؾع قيج البحث 

 راجيؽ قخاءة الفقخات السخفقة وإبجاء رأيكؼ عسا يأتي :
ترمح  ،ال ترمح ،شاسبًا لمفقخة ) ترمح( أمام كل فقخة  وتحت البجيل الحي تخاه م وضع عالمة )   -

 بعج التعجيل مؽ خالل )ححف أو أعادة صياغة أو إضافة عجد مؽ الفقخات ( .
 مجى مالئسة الفقخة لمبعج الحي وضعت ألجمو .  -
وتعظى  ،أبجًا (  ،أحياناً  ،( بجائل ) دائساً ٣مجى صالحية بجائل اإلجابة لفقخات السكياس عمى وفق )  -

 ( عمى التؾالي لمفقخات باتجاه السكياس وبالعكذ لمفقخات عكذ اتجاه السكياس .  0، 0 ،٣)   ليا األوزان
 وإذا لؼ تحرل السؾافقة فسا ىؾ الدمؼ البجيل بخأيكؼ ؟      

 
 

 تعاونكؼ العمسي السبارك يؽشاكخ           
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                        :                        وتاريخ الحرؾل عميو المقـب العمســي 
 االختراص العمسي :

 التاريــــــخ :
    ةالحاتي القشاعةأوال: بعج 

 تصلح بعد التعدٌل ال تصلح تصلح العبارات ت

    اعتمد على نفسً دون مشاركة احد فً حل مشاكلً الرٌاضٌة .  3

    أحصل على ممثل الشعبة فً كلٌتً من خالل التوسط والعاللات . 4

    اشعر ان هنالن لعنة فً شخصٌتً الرٌاضٌة .  5

    اعٌش حالة من الصراع من اجل لناعة نفسً بفكرة رٌاضٌة معٌنة .  6

    اعتمد ان هنالن مباركة مهنٌة لفرٌمً الرٌاضً .  7

    احب ان ارتدي مالبس فرٌمً المفضل .  8

    ري الرٌاضً . اجد صعوبة فً لناعة نفسً بفعل ما أراه مهما فً مشوا 2

    اشجع فرٌمً المفضل حتى فً حالة الخسارة .  2

    من الصعب علً لناعة اي شخص بؤمور تخص لعبتً المفضلة  .  2

    ادعم فرٌمً المفضل من خالل حضور مبارٌاته .  32

    ٌسرنً ان اكون اول المبادرٌن فً اللماءات الرٌاضٌة االجتماعٌة .  33

    العب فً الفرٌك . انا افضل 34

    اتمكن من المحافظة على توازنً الرٌاضً امام المشكالت التً تواجهنً .  35

    اشعر بؤننً مندفع أبحث اكثر عن الحلول الرٌاضٌة .  36

    اساعد الذي ساعدنً فمط فً المبارٌات .  37

    الرٌاضٌة . ادعم آرائً بدلٌل رٌاضً ذي مصدالٌة خالل الجلسة االرشادٌة  38

    اعلن عن مواعٌد مبارٌات فرٌمً المفضل لبل فترة زمنٌة طوٌلة .  32

    اتردد حٌن الدم على اتخاذ لراراتً الخاصة بالرٌاضة .  32

    امٌل الى تكرار ما الول ألطمئن بمناعة المدرب .  32

    .  ارى ان لدرتً على لناعة مدربً تؤتً من لدرتً على لناعة نفسً 42

    التزم بمعاٌٌر موضوعٌة عندما النع نفسً بفكرة رٌاضٌة معٌنة .  43

    استطٌع الوصول الى اهدافً الرٌاضٌة مهما كانت صعبة .  44

    اشعر ان لدرتً على المناعة تضعف امام مدربً .  45

    أشارن مدربً التخطٌط ووضع االهداف لفرٌمً .  46

    ٌر المنطمً للمدرب . اتجنب اثارة التفك 47

    أتعمد مخالفة شروط اللعبة . 48

 ال  تصلح  تصلح  
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    اعد نفسً شخص غٌر ممنع رٌاضٌاً .  42

    اتصور ان لً مولفاً رٌاضٌاً مإثراً فً المجتمع .  42

    استطٌع لناعة مدربً بؤٌة فكرة رٌاضٌة بسهولة .  42

    اشعر بثمة مدربً الرٌاضً بآرائً .  52

حركات مدربً لمعرفة مظاهر المبول والرفض لما اطرحه فً المجال الرٌاضً  ارالب 53
 .    

    انا العب جٌد حتى ان لم ٌشاركنً المدرب فً اللعب . 54

    لدي المدرة على ادارة المباراة .  55

    لناعة نفسً اوال، بالحلول التً اضعها من اجل تنفٌذ المهمات الرٌاضٌة .  56

    الثمة بالنفس عند التعامل مع االحداث غٌر المتولعة .  تنمصنً 57

    انا شخص اجتماعً فً عملً الرٌاضً .  58

    التؤمل الفائك سٌسمح لً تحمٌك انضباطً الذاتً . 52

    اختار الولت المناسب لمناعة مدربً فً لعبً .  52

    تنمصنً االدارة الرٌاضٌة لمواجهة الصعوبات .  52

    احرص على اختٌار العبارات التً تمكننً من الوصول الى مشاعر مدربً الرٌاضً .  62

    اتعمد عمل فوضى خالل التمرٌن . 63

    اخرج من المحاضرة دون استئذان . 64

    احاول اللعب مع فرٌك منتخب كلٌتً بؤي وسٌلة . 65

    ال أبالً بالنتٌجة والمهم افعل ما أشاء . 66

    صر على تكرار ما أراه مفٌد لصالحً حتى ٌمتنع مدربً . ا 67

    أتؤخر على التمرٌن دائما ألنً افضل الموجودٌن . 68

    الضً ولت فراغً بمتابعة فرٌمً الرٌاضً المفضل .  62

    امٌل الى لناعة المدرب باإلكراه .  62

    افضل الصمت فً معظم الجلسات االرشادٌة الرٌاضٌة .  62

    اشعر بالرضا عن ذاتً كلما تفولت بمهنتً الرٌاضٌة .  72

 
 قشاعة االخخيؽ ثانيا: بعج 

 لتعجيلاترمح بعج  ال ترمح ترمح العبارات ت
    اخجع زمالئي مؽ اجل شخاء حاجة مفيجة لسسارسة الخياضة .  3
    أرتب الخحالت الجراسية بجون مذاركة زمالئي . 4
    ع لدمالئي السحتاجيؽ في الفخيق . اتبخع بسا استظي 5
    أستيدئ بدميمي عشج ارتكابو الخظأ . 6
    اذا دعاني زمالئي لحزؾر حفل رياضي ارد الجعؾة ليؼ .  7
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 لتعجيلاترمح بعج  ال ترمح ترمح العبارات ت
    امج يج العؾن لدمالئي في الفخيق اذا تظمب مشي ذلػ .  8
    لجي رغبة جيجة مع زمالئي في االستجابة السحبظة . 9
    اذا قجم لي مداعجة في لعبتي السفزمة .  اشكخ زميمي :
    أتشاول السشذظات مع زمالئي مؽ اجل تقجيؼ االفزل دائسًا . ;
    اذا ساعجني زمالئي في دراستي سؾف ارد ليؼ السعخوف .  32
    ألفت انتباه مجربي بانشي االفزل واالحدؽ بيؽ زمالئي . 33
    اكؾن في مشاقذة مع زمالئي الخياضييؽمؽ الديل ان ادافع عؽ رأيي عشجما  34
    اشعخ بالدعادة بكؾني نسؾذجا مقبؾال لدمالئي الخياضييؽ .  35
    أدافع عؽ زمالئي في الفخيق . 36
    ذوي السكانة الخياضية االجتساعية العالية .  قشاعةلجي القجرة عمى  37
    أفعل ما ال يدتظيع فعمو االخخون . 38
    مع زمالئي في المعب .  أتعاون  39

يشبغي ان اكؾن مقشعًا بالفكخة الخياضية التي اسعى لشذخىا كي اتسكؽ مؽ  :3
 ايراليا لآلخخيؽ . 

   

    اشعخ بالكفاية لسذاركتي االخخيؽ مشاقذاتيؼ الخياضية .  ;3
    أقؾم بأحخاج الظالب زمالئي في المعب .  42
    لذخص الحي يكؾن في قسة نذاطو الخياضي ارى ان االخخيؽ يتظمعؾن الى ا 43
    أقؾم بتؾزيع السيام عمى زمالئي . 44
    اشعخ بالظسأنيشة لقجرتي في التأثيخ عمى زمالئي الخياضييؽ .  45
    ال اسسح الحج مؽ زمالئي ان يقاطعشي عشجما اتحجث عؽ المعب . 46
    اج ذلػ . التدم بخد الجسيل الى زميمي في الفخيق اذا احت 47
    أمشع جسيع زمالئي مؽ اداء االمتحان العسمي رغبة مشي . 48
    استظيع ان اغيخ طخيقة عيذي بالتباحث مع زمالئي . 49
    رغؼ عجم ايفائي بؾعؾدي مع الفخيق زمالئي يحبؾنشي . :4
    اخذى مؽ اخفاقي في تغييخ وجية نغخ االخخيؽ في السجال الخياضي ;4
    القجرة عمى جعل زميمي يذعخ بالخضا عؽ خيار سيء .لجي  52
    أقؾم بتؾجيو زمالئي وارشادىؼ . 53
    اعتد بدسة التعاون مع زمالئي في الفخيق .  54
    أتحسل مدؤولية فخيقي بذكل كامل ميسا كانت الشتائج . 55
    اشعخ بالحخج اذا ما بجأت الحجيث الخياضي مع زمالئي .  56
    حث زمالئي لمحزؾر الى الجرس قبل مؾعجه بفتخة .أ 57
    اتؾقع مؽ زمالئي عجم التقجيخ إلمكاناتي وقجراتي الخياضية .  58
    قخاري يشفح مؽ قبل زمالئي حتى وان كان مخالف لقخار السجرب . 59
    تغييخ اراء زمالئي الخياضييؽ .  ىي القشاعةاعتقج ان  :5
    ار الكيخبائي بعج انتياء الجرس امام زمالئي .أقؾم بإطفاء التي ;5
    ابحث سخا عمى كل مؽ يحتاج لسج يج العؾن في فخيقي .  62
    أطمب مؽ مجرسي لسكافئة زمالئي عشج حزؾرىؼ قبل مؾعج الجرس . 63
    لؽ ييسشي رضا زمالئي عؽ ترخفاتي في الخياضة .  64
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 لتعجيلاترمح بعج  ال ترمح ترمح العبارات ت
    زمالئي . ال احج يستمػ مؾىبتي في المعبة مؽ 65
    اشعخ ان زمالئي الخياضييؽ يتأثخون بحجيثي .  66
    التدم بؾجيات الشغخ الخياضية التي تكؾن مقبؾلة مؽ االخخيؽ .  67
    امتجح مجربي دائسًا امام زمالئي مؽ اجل كدب رضاه . 68
    اعجد عؽ السبادرة في الحجيث مع زمالئي الخياضييؽ .  69
    يؾر العب افزل مشي في الفخيق .اقمق عشج ع :6
    اشغل اي مخكد في المعب حتى ان لؼ اجيجه ألنشي االفزل بيؽ زمالئي  ;6
    االخخيؽ بالحؾار االيجابي الخياضي .  قشاعةامتمػ القجرة عمى  72

 
 (6ممحق  

 مكياس   القشاعة الخياضية ( برؾرتو االولية
(  يخجى تفزمكؼ باإلجابة عمى جسيع فقخات السكياس بكل اضيةالقشاعة الخينزع بيؽ أيجيكؼ مكياس )

 . وتحت البجيل الحي تخاه مشاسباً  ،(أمام كل فقخة √وذلػ بؾضع عالمة)  ،دقة وأمانة خجمة لمبحث العمسي
 أبجاً  أحياناً  دائساً  الفقخات ت
    اعتسج عمى نفدي في حل مذاكمي الخياضية .  3
    اجة مفيجة لسسارسة الخياضة . اخجع زمالئي مؽ اجل شخاء ح 4
    اشعخ ان ىشالػ قرؾر في شخريتي الخياضية .  5
    أرتب الخحالت الجراسية بجون مذاركة زمالئي . 6
    اعتقج ان ىشالػ مباركة ميشية لفخيقي الخياضي .  7
    اتبخع بسا استظيع لدمالئي السحتاجيؽ في الفخيق .  8
    فخيقي السفزل . احب ان ارتجي مالبذ  9
    اذا دعاني زمالئي لحزؾر حفل رياضي ارد الجعؾة ليؼ .  :
    نفدي بفعل ما أراه ميسا في مذؾاري الخياضي .  قشاعةاجج صعؾبة في  ;
    لجي رغبة جيجة مع زمالئي في االستجابة السحبظة . 32
    اشجع فخيقي السفزل حتى في حالة الخدارة .  33
    زميمي اذا قجم لي مداعجة في لعبتي السفزمة . اشكخ  34
    ادعؼ فخيقي السفزل مؽ خالل حزؾر مبارياتو .  35
    . أتشاول السشذظات مع زمالئي مؽ اجل تقجيؼ االفزل دائساً  36
    يدخني ان اكؾن اول السبادريؽ في المقاءات الخياضية االجتساعية .  37
    استي سؾف ارد ليؼ السعخوف . اذا ساعجني زمالئي في در  38
    انا افزل العب في فخيق كميتي . 39
    ألفت انتباه مجربي بانشي االفزل واالحدؽ بيؽ زمالئي . :3
    اتسكؽ مؽ السحافغة عمى تؾازني الخياضي امام السذكالت التي تؾاجيشي .  ;3
    مالئي الخياضييؽمؽ الديل ان ادافع عؽ رأيي عشجما اكؾن في مشاقذة مع ز  42
    ادعؼ آرائي بجليل رياضي ذي مرجاقية خالل الجمدة االرشادية الخياضية .  43
    مقبؾال لدمالئي الخياضييؽ .  اشعخ بالدعادة بكؾني نسؾذجاً  44
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 أبجاً  أحياناً  دائساً  الفقخات ت
    . اعمؽ عؽ مؾاعيج مباريات فخيقي السفزل قبل فتخة زمشية طؾيمة ندبياً  45
    خيق .أدافع عؽ زمالئي في الف 46
    اتخدد حيؽ اقجم عمى اتخاذ قخاراتي الخاصة بالخياضة .  47
    ذوي السكانة الخياضية االجتساعية العالية .  قشاعةلجي القجرة عمى  48
    اميل الى تكخار ما اقؾل ألطسئؽ بقشاعة مجرب مشتخب كميتي .  49
    أفعل ما ال يدتظيع فعمو االخخون . :4
    نفدي .  قشاعةمجربي تأتي مؽ قجرتي عمى  قشاعةرتي عمى ارى ان قج ;4
    يشبغي ان اكؾن مقشعا بالفكخة الخياضية التي اسعى لشذخىا كي اتسكؽ مؽ ايراليا لآلخخيؽ .  52
    التدم بسعاييخ مؾضؾعية عشجما اقشع نفدي بفكخة رياضية معيشة .  53
    يؼ الخياضية . اشعخ بالكفاية لسذاركتي االخخيؽ مشاقذات 54
    استظيع الؾصؾل الى اىجافي الخياضية ميسا كانت صعبة .  55
    ارى ان االخخيؽ يتظمعؾن الى الذخص الحي يكؾن في قسة نذاطو الخياضي  56
    أشارك مجربي التخظيط ووضع االىجاف لفخيق كميتي .  57
    أقؾم بتؾزيع السيام عمى زمالئي . 58
    .  شخص غيخ مقشع رياضياً اعج نفدي  59
    اشعخ بالظسأنيشة لقجرتي عمى التأثيخ عمى زمالئي الخياضييؽ .  :5
    في السجتسع .  مؤثخاً  رياضياً  اترؾر ان لي مؾقفاً  ;5
    التدم بخد الجسيل الى زميمي في الفخيق اذا احتاج ذلػ .  62
    اشعخ بثقة مجربي الخياضي بآرائي .  63
    شع جسيع زمالئي مؽ اداء االمتحان العسمي رغبة مشي .أم 64
    اراقب حخكات مجربي لسعخفة مغاىخ القبؾل والخفض لسا اطخحو في السجال الخياضي .  65
    استظيع ان اغيخ طخيقة حياتي بالتباحث مع زمالئي . 66
    .انا العب جيج حتى ان لؼ يذاركشي السجرب في المعب مع فخيق كميتي  67
    رغؼ عجم ايفائي بؾعؾدي مع الفخيق زمالئي يحبؾنشي . 68
    لجي القجرة عمى ادارة السباراة في دوري الجامعة .  69
    . اخذى مؽ اخفاقي في تغييخ وجية نغخ االخخيؽ في السجال الخياضي :6
    نفدي بالحمؾل التي اضعيا مؽ اجل تشفيح السيسات الخياضية .  قشاعة ;6
    لجي القجرة عمى جعل زميمي يذعخ بالخضا عؽ خيار سيء . 72
    انا شخص اجتساعي في عسمي الخياضي .  73
    أتحسل مدؤولية فخيقي بذكل كامل ميسا كانت الشتائج . 74
    التأمل الفائق سيدسح لي تحقيق انزباطي الحاتي . 75
    . أحث زمالئي لمحزؾر الى الجرس قبل مؾعجه بفتخة 76
    مجربي في لعبي مع فخيق كميتي .  لقشاعةاختار الؾقت السشاسب  77
    اتؾقع مؽ زمالئي عجم التقجيخ إلمكاناتي وقجراتي الخياضية .  78
    تشقرشي االدارة الخياضية لسؾاجية الرعؾبات .  79
    تغييخ اراء زمالئي الخياضييؽ .  ىي القشاعةاعتقج ان  :7
    ى اختيار العبارات التي تسكششي مؽ الؾصؾل الى مذاعخ مجربي الخياضي . احخص عم ;7
    أقؾم بإطفاء التيار الكيخبائي بعج انتياء الجرس امام زمالئي . 82
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 أبجاً  أحياناً  دائساً  الفقخات ت
    اخخج مؽ السحاضخة دون استئحان . 83
    ابحث سخا عمى كل مؽ يحتاج لسج يج العؾن في فخيقي .  84
    مشتخب كميتي بأي وسيمة .احاول المعب مع فخيق  85
    أطمب مؽ مجرسي لسكافئة زمالئي عشج حزؾرىؼ قبل مؾعج الجرس . 86
    ال أبالي بالشتيجة والسيؼ افعل ما أشاء . 87
    لؽ ييسشي رضا زمالئي عؽ ترخفاتي في الخياضة .  88
    مية . اصخ عمى تكخار ما أراه مفيج لرالحي حتى يقتشع مجربي في مشتخب الك 89
    ال احج يستمػ مؾىبتي في المعبة مؽ زمالئي . :8
    اقزي وقت فخاغي بستابعة فخيقي الخياضي السفزل .  ;8
    اشعخ ان زمالئي الخياضييؽ يتأثخون بحجيثي .  92
    افزل الرست في معغؼ الجمدات االرشادية الخياضية .  93
    تكؾن مقبؾلة مؽ االخخيؽ . التدم بؾجيات الشغخ الخياضية التي  94
    اشعخ بالخضا عؽ ذاتي كمسا تفؾقت بسيشتي الخياضية .  95
    االخخيؽ بالحؾار االيجابي الخياضي .  قشاعةامتمػ القجرة عمى  96

 
 (7ممحق  

 الشيائيةمكياس   القشاعة الخياضية ( برؾرتو 
كؼ باإلجابة عمى جسيع فقخات السكياس بكل (  يخجى تفزمالقشاعة الخياضيةنزع بيؽ أيجيكؼ مكياس )

  .  وتحت البجيل الحي تخاه مشاسباً  ،(أمام كل فقخة √وذلػ بؾضع عالمة)  ،دقة وأمانة خجمة لمبحث العمسي
 أبجا أحيانا دائسا الفقخات ت
    اعتسج عمى نفدي في حل مذاكمي الخياضية .  3
    الخياضة .  اخجع زمالئي مؽ اجل شخاء حاجة مفيجة لسسارسة 4
    اتبخع بسا استظيع لدمالئي السحتاجيؽ في الفخيق .  5
    احب ان ارتجي مالبذ فخيقي السفزل .  6
    اذا دعاني زمالئي لحزؾر حفل رياضي ارد الجعؾة ليؼ .  7
    نفدي بفعل ما أراه ميسا في مذؾاري الخياضي .  قشاعةاجج صعؾبة في  8
    زمالئي في االستجابة السحبظة .لجي رغبة جيجة مع  9
    اشجع فخيقي السفزل حتى في حالة الخدارة .  :
    ادعؼ فخيقي السفزل مؽ خالل حزؾر مبارياتو .  ;
    يدخني ان اكؾن اول السبادريؽ في المقاءات الخياضية االجتساعية .  32
    اذا ساعجني زمالئي في دراستي سؾف ارد ليؼ السعخوف .  33
    انا افزل العب في فخيق كميتي . 34
    اتسكؽ مؽ السحافغة عمى تؾازني الخياضي امام السذكالت التي تؾاجيشي .  35
    . مؽ الديل ان ادافع عؽ رأيي عشجما اكؾن في مشاقذة مع زمالئي الخياضييؽ 36
    مقبؾال لدمالئي الخياضييؽ .  اشعخ بالدعادة بكؾني نسؾذجاً  37
    . عمؽ عؽ مؾاعيج مباريات فخيقي السفزل قبل فتخة زمشية طؾيمة ندبياً ا 38
    اتخدد حيؽ اقجم عمى اتخاذ قخاراتي الخاصة بالخياضة .  39
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 أبجا أحيانا دائسا الفقخات ت
    ذوي السكانة الخياضية االجتساعية العالية .  قشاعةلجي القجرة عمى  :3
    . اميل الى تكخار ما اقؾل ألطسئؽ بقشاعة مجرب مشتخب كميتي  ;3
    يشبغي ان اكؾن مقشعا بالفكخة الخياضية التي اسعى لشذخىا كي اتسكؽ مؽ ايراليا لآلخخيؽ .  42
    التدم بسعاييخ مؾضؾعية عشجما اقشع نفدي بفكخة رياضية معيشة .  43
    اشعخ بالكفاية لسذاركتي االخخيؽ مشاقذاتيؼ الخياضية .  44
    .الذخص الحي يكؾن في قسة نذاطو الخياضي ارى ان االخخيؽ يتظمعؾن الى  45
    أشارك مجربي التخظيط ووضع االىجاف لفخيق كميتي .  46
    اشعخ بالظسأنيشة لقجرتي عمى التأثيخ عمى زمالئي الخياضييؽ .  47
    في السجتسع .  مؤثخاً  رياضياً  اترؾر ان لي مؾقفاً  48
    يق اذا احتاج ذلػ . التدم بخد الجسيل الى زميمي في الفخ  49
    اشعخ بثقة مجربي الخياضي بآرائي .  :4
    اراقب حخكات مجربي لسعخفة مغاىخ القبؾل والخفض لسا اطخحو في السجال الخياضي .  ;4
    استظيع ان اغيخ طخيقة حياتي بالتباحث مع زمالئي . 52
    فخيق كميتي .انا العب جيج حتى ان لؼ يذاركشي السجرب في المعب مع  53
    رغؼ عجم ايفائي بؾعؾدي مع الفخيق زمالئي يحبؾنشي . 54
    . اخذى مؽ اخفاقي في تغييخ وجية نغخ االخخيؽ في السجال الخياضي 55
    نفدي بالحمؾل التي اضعيا مؽ اجل تشفيح السيسات الخياضية .  قشاعة 56
    انا شخص اجتساعي في عسمي الخياضي .  57
    التأمل الفائق سيدسح لي تحقيق انزباطي الحاتي . 58
    أحث زمالئي لمحزؾر الى الجرس قبل مؾعجه بفتخة . 59
    مجربي في لعبي مع فخيق كميتي .  لقشاعةاختار الؾقت السشاسب  :5
    اتؾقع مؽ زمالئي عجم التقجيخ إلمكاناتي وقجراتي الخياضية .  ;5
    ضية لسؾاجية الرعؾبات . تشقرشي االدارة الخيا 62
    تغييخ اراء زمالئي الخياضييؽ .  ىي القشاعةاعتقج ان  63
    ابحث سخا عمى كل مؽ يحتاج لسج يج العؾن في فخيقي .  64
    أطمب مؽ مجرسي لسكافئة زمالئي عشج حزؾرىؼ قبل مؾعج الجرس . 65
    لؽ ييسشي رضا زمالئي عؽ ترخفاتي في الخياضة .  66
    اصخ عمى تكخار ما أراه مفيج لرالحي حتى يقتشع مجربي في مشتخب الكمية .  67
    ال احج يستمػ مؾىبتي في المعبة مؽ زمالئي . 68
    اقزي وقت فخاغي بستابعة فخيقي الخياضي السفزل .  69
    افزل الرست في معغؼ الجمدات االرشادية الخياضية .  :6
    شغخ الخياضية التي تكؾن مقبؾلة مؽ االخخيؽ . التدم بؾجيات ال ;6
    االخخيؽ بالحؾار االيجابي الخياضي .  قشاعةامتمػ القجرة عمى  72

 


