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 المقدمة وأهمية البحث 1-1

لاايىك احمااد ك فاا ك اا  كك,حينماايكيناادىكاااساك دنفاايىكس لااوك ااد كافحمااد ك فاا ك ااس كمااي
 اهس ك ا  كيشبوكس لعهكيعتبركثد بيكأدكمنيلأةكتفببكاهك اشعدركبياف ةكأدك افردركد ارضيك,د افش ك

فااببكااهك اشااعدركباي الكأدك اضااي ككلا ك احماد ك فاا ك ا  ك اهااس كيعتباركند اايكماىك اع اايبك اا  كي
داا ا ك,ميكيفببكاهك اف ةكديتجنابكمايكيفاببكااهك  االكك ا يمي كبطبيعتهكك00أدك انسرك,كد دنفيىك

لااايىك دنفااايىكمياااي كبطبيعتاااهكتاااا كتعفااالك  فاااتجيبي كأدك  لعاااي ك اتااا كتااا س كتاااا ك احماااد ك فااا ك
ك(ك28,كك9128)نجيت ك,ك0 افش  ا ك انجيحكدتجنبك  فتجيبي ك ات كت س ك

دب ا كليىك اميد كد ارغبي كاساك دنفيىكتتأثركبشن كأدكآخركبحسدثكنز ةكماىك اتفاي  كد  بتعايسك
("تا كتىكنز ةك امي كتا ك اتفي  ك دك اتد وك اعيلكاففرسكك9112 ىكحياةك اتشي لكت كيشيرك) الد ,

فامةكمرتبطاةككبحسدثكأشييءكأدكأحس ثكحفنةكبسرجةك نبركمىكحسدثكأشييءكأدكأحس ثكفايةةكد ا 
دماااااااااااااىك نااااااااااااايكنجاااااااااااااسكك(ك00,ك9112 رتبيطيكدثي يكبيامحةك انففيةك اجيسةكاساك افرس"ك) الد ,ك

(كك1,كك9121 ى" امحةك انففيةك  كحياةكتيجيبيةكتتضمىك اتمتوكبماحةك اع ا كد اجفال"ك)ز ار ى,
لاا ك امجااي ك ارييضاا كنااراكتىك اتدجهااي كأدك اميااد كأدك ارغبااي كاااساك افاارسكاهاايكمااىك   ميااةكلاا ك
 احمد ك ف ك فتجيبيتهكنحدكاعباةكمايكفافبيكأدكتيجيبايك,دكاا  ك"كلايىك انشايطك اباسن كبنا كمايكيحاد ك
مىكلعيايي كدمهير  كاهكمىك امنينةكد اتأثيرك ف كفافد كدمياد كدرغباي ك  لار سك امشايرنيىكنففاييك

(كدتعااااسكاعبااااةكناااارةك ا ااااسلك اخميفاااا كمااااىكباااايىكك928,،800دمااااحييكد جتمي ياااايك")ياااادن كد خاااار ى,
دتم كمميرفاتهيك فا كمفاتديي كك,ايي كأدك  نشطةك ارييضيةك ات كبرز كل ك افند  ك  خيرة افعي

مختففااةكمااىك اال باايىك,د ااسكنتماا كبطااد  كخيمااةكبهاايك,كت ك ماابلك اتدجااهكنحاادك اا  ك افعبااةكيثياارك
  تميلك  تحيس  كد  نسيةك ارييضيةكلضالك ىك اجيمعي ك اعر  يةكدمنهايكجيمعاةك امدما كلأ يما ك

 فااا كمفاااتداكأفااايت ةك انفياااي كلااا ك اجيمعاااةكبي تبااايرك" ضااادك اهيةاااةك اتسريفااايةك ااادكأحاااسككبطاااد  
 امرتنااز  ك امهمااةك اتاا كتفااي لكلاا كبناايءك ي ااسةك ريضااةكدد فااعةكاجياا ك فماا كمتميفاا كيفااي لكلاا ك

(كدنتيجااةكاماايكت ااسلك882,ك9111خفاا ك اجد ناابك دبس  يااةكد دنفااينيةكاااساكألاار سك امجتمااوك) ادتااير,
تتجفا كلا ك اتعار ك فا ك اتدجاهكنحادك امنيلفاةكااساك  با كنارةك ا اسلك اخميفا ككليىكأ ميةك ابحث

 يناااةكك)آخاا يىكبنتاارك   تباايرك اميااد كد ارغبااي كاااساك  فاايت ةك امشاايرنيىك,لاا كجيمعااةك امدماا 
ك0( ابحث

 



 مشكلة البحث: 1-2
دتأفيفاايك فاا كماايكجاايءكلاا كأ ميااةك ابحاااثكدنتاار كاماايكيمثفااهك امياا كأدك ارغبااةكلاا ك ختيااايرك

شاايطك ارييضاا كمااىك باا ك اال باايىك,دتحسيااس كأفاايت ةك انفيااي كا اارنكك شااتر نهلكلاا ك امنيلفااي ك ان
 ارييضااايةك اتااا كت ااايلك فااا كمفاااتداكجيمعاااةك امدمااا ك,دبي تبااايرككاعباااةكنااارةك ا اااسلك اخميفااا ك اااسكتااالك

,كاااا  كتنماااىكمشااانفةك ابحاااثكلااا كتيىتسخياهااايكلااا ك امنهاااي ك ارييضااا كافجيمعاااةككلااا ك افااانتيىك  خيااارك
 ااا  ك اتدجاااه,كدماااىكخاااال كمعرلاااةك افااارد ك افرسياااةككنحااادك امنيلفاااةك ارييضااايةكبااايىكككمحيدااااةكسر فاااة

  فاايت ةكك امشااايرنيىكلاا كبطدااااةكنااارةك ا ااسلك اخميفااا ك اتاا كنتمتهااايكمسيرياااةك اتربيااةك ارييضااايةكلااا ك
ت كيعااسك" امياا ك اخااينكنحاادكنشاايطكرييضاا كمعاايىكك8002/،800جيمعااةك امدماا كافعاايلك اسر فاا ك

ك(9110,882س د كتا ك  نتبي ك شييءكمعينةكتفتثيركدجس نهك") الد , دك فتعس سكاساك افرسكي

 هدفا البحث 1-3
 اتعار ك فا كحيااةك اتدجاهكنحادك امنيلفاةك ارييضايةكااساك  با كنارةك ا اسلك اخميفا كلاا كك9-1-9

كككك0جيمعةك امدم 

ا ااسلك اتعار ك فاا ك افاارد ك افرسيااةكلاا ك اتدجااهكنحادك امنيلفااةك ارييضاايةكاااساك  باا كناارةك ك8–9-1
كككك0 اخميف كل كجيمعةك امدم 

 فرضا البحث 4-ا
 تدجااسكحياااةكمااىك اتدجااهكنحاادك امنيلفااةك ارييضاايةكاااساك  باا كناارةك ا ااسلك اخميفاا كلاا كك9-،-9

ك0جيمعةك امدم ك

 كتدجسكلرد كمعنديةكل ك اتدجهكنحدك امنيلفةك ارييضيةكاساك  ب كنرةك ا سلك اخميف كك8-،-9
كك0ل كجيمعةك امدم 

  ت البحثمجاال 1-5
ك امجااااي ك ابشاااار  كأفاااايت ةكنفيااااي ك)طاااابك  فاااانيىك,ك اهنسفااااة,ك اعفاااادلك, فاااادلك احيفاااابي ك9–9-2

ك0(ل كجيمعةك امدم د ارييضيي ك

 امجااي ك امنااين  ك ا ي ااي ك ارييضاايةك اس خفيااةكلاا كنفيااةك اتربيااةك  فيفاايةكدنفيااةك اتربيااةكك8–ك9-2
كك0 ارييضيةكل كجيمعةك امدم 

كك،82/98/800دا ييةكك،9/98/800 امجي ك ازمين  مىكك8–9-2
 



 تحديد المصطلحا ت : 1-6
 اتدجاهك) امي ( ارييضاا ك  اتد اوك اعاايلكاال اابك ارييضا كبحااسدثكأشاييءكأدكأحااس ثكحفاانةكك9–9-2

ك0بسرجاااااااةك نباااااااركماااااااىكحاااااااسدثكأشاااااااييءكأدكأحاااااااس ثكفااااااايةةكلااااااا ك امنيلفاااااااةك ارييضاااااااية"
ك(ك9112,01) الد ,

(ك  بايىكدينادىكأحاس لك2كيزيسكن كلري ك اىك)نرةك ا سلك اخميف ك كتفعبكبيىكلري يىك ك8–9-2
ك(2,ك8001حير كمرم ) يندىك افعبة,

 الدراسا ت النظرية والدراسا ت المشابهة -2
 الدراسا ت النظرية 2-1

  -مفهوم التوجه )الميل(:

يااااسخ كلاااا كنطااااي ك اس لعيااااةكمجمد ااااةكمااااىك اممااااطفحي كد امفااااي يلكمثاااا ك اااااس لوكد احيجااااةك
د اا  كيهمنايكلا كبحثنايكمايكيتعفا كبمفهادلك اميا كحمار "كد ال تاهكك,تجاي د ا ريزةكد احيلزكد اميا كد  

كك0بيانشيطك ارييض ك

يفم ك امي كأحيينيكبي  تميلكدي مسكبهك فتعس سكاساك افارسكياس د كتاا ك  نتباي كتاا كأشاييءك
ك- كييت دافتعر ك ف كميد ك افرسكنحدك انشيطك ارييض كيتطفبكميك0معينةكتفتثيركدجس نهك

ككككك0اف د ك ىكحبهكأدكنر  يتهكانشيطكرييض كمعيىك اتعبيرك -

ككك0مميرفةك انشيطك ارييض ك ا  كيمي كتايهكدي ض كد تيكممتعيكل كمميرفتهك-

كككككككككككككككك0اسيهكمعفدمي ك ىك انشيطك ارييض ك ا  كيمي ك ايه-

(كتاا كتىك اميا كأدك   تمايلك9128د سكأشيركنا كماىكفاعسكجاال كدمحماسكحفاىك االد ك)
 ىكتح يا ك اميا كيتطفابكشارطيكآخاركد ادك ا اسرةك,ل اسك,ييضةك يعن كس ةميك امميرفاةك ارييضايةبيارك

يحبك افرسكاعبةكنرةك اففةك ف كفبي ك امثي كديمي كتايهيكدانىكااي كماىك اضاردر ك ىكتنادىكاسياهك
ا سرةك ا سر  كد امهير  ك احرنيةك امطفدبةكامميرفةك   ك افعبةك,دمىكنيحيةكأخراك سكيتدلرك امي كد 

دانىك كتتيحكاففرسكترد ك امميرفةكد سكيندىك اميا كنحادك انشايطكتيجيبيايكديانعن كلا ك امميرفاةك
 ديجيبياااةك انشاااطةكانااادعكماااىكأناااد عك ارييضاااة,كنمااايكد اااسكينااادىك اميااا ك) فااات بيايي(أ كيفااات بفهك افااارسك

,ك9110,ك) االد كك اا بياحد  كنيا ر ءةكد امشي سةكبن كمايكيارتبطكبيانشايطك ارييضا ك اا  كيميا ك
(كنمااااايكديعاااااسك انشااااايطك ارييضااااا كلااااا ك اجيمعاااااةك ااااايمالكمهمااااايكلااااا كتناااااديىك اعال اااااي كك،891-89

  جتمي يااةكدتطدير اايكماايبيىك  فاايت ةكدماايكيثماارك نهاايكمااىكا اايء  كتنيلفاايةكضاامىكمنهااي كماانتلك



يعناا كسد لااوكدميااد كدرغبااي ك اناايسرك اتسريفاا كلاا ك اجيمعااة,ك"يعااسك اتسريفاا كلاا ك اجيمعااةكبيحثاايك
د يامي",كدت سير ك  مياةكفاالمةكماحتهك انففايةكنا كي ادلكباسدر ك فا ك نما كدجاهكدياتمنىكدتسريفييك

ماااىكأس ءكمهيمااااهكايماااا كبنففااااهكدم ففااااتهكدمجتمعااااهكتااااا كأ فاااا ك ماااالك دبااااس عكد اتطاااادركد ات ااااسلك"كك
ك(ك880,ك9111) ادتيرك,

ىكدتعسكاعبةكنرةك ا سلك اخميف كمىكبيىك  نشطةك ارييضيةك ات كنيا ك فت طيبكد فتحفاي
 ارييضااييىكبشاان ك اايل,كدفااهداةكمميرفااتهيكلاا ك امال اابكد ا ي ااي ك ارييضاايةكدمتيبعتهاايكمااىك باا ك

ككك0  تحيس  كد  نسيةك ارييضيةكدك اجيمعي ك اعر  يةك

 
  الدراسا ت المشابهة 2-2

 فا كحااسك فاالك ابيحااثكااالكيجااسكمااىك اسر فاي ك امشاايبهةك اتاا كتنيدااا كمدضاادعك ابحااثكليماايك
كك0مي كنحدك امنيلفةك ارييضيةيتعف كل ك اتدجهك دك ا

 
 إجراءا ت البحث  -3
 منهج البحث 3-1

كك0 فتخسلك ابيحثك امنهجك ادمف كبياطري ةك امفحيةكامالةمتهكاطبيعة ابحث

 مجتمع البحث وعينته 3-2
شاام كمجتمااوك ابحااثك  باا كناارةك ا ااسلك اخميفاا ك امشاايرنيىكلاا كبطداااةكجيمعااةك امدماا ك

,كدبد  ااوك شااركنفيااي كمشاايرنةك,لاا كحاايىكتمثفاا ك ينااةكك8002/،8000األفاايت ةكافعاايلك اسر فاا ك
(  بيككيمثفدىكنفيي ك)طبك  فنيى, اهنسفة, فدلك احيفبي , اعفدل(كتلك ختيير ايكك،8 ابحثكمى)

كتبيى(كي9د اجسد ك)0بياطري ةك اعمسيةكد  ك افر ك ات كدمف كافسدرك انم ك انهية كل ك ابطداةك
ك0 ا 

                                       

 

 

 



 (1الجدول )

 يمثل عدد الكليا ت واألوساط الحسابية واالنحرافا ت المعيارية وحجم العينة

 ن +_ع +_س الكليا ت

 6 15.1 2555 طب األسنان

 6 2522 22516 الهندسة

 6 2516 24533 والرياضيا ت علوم الحاسبا ت

 6 4526 21566 العلوم

 24 3541 23541 المجموع

 أداة البحث 3-3
 وصف المقياس وتصحيحه 3-3-1

محماسكحفاىك االد كك0 ختبيركم يي ك اتدجهكنحدك امنيلفةك ارييضيةك اممملكمىك با كسك
( بااااايرةكت اااااي ك انز اااااةك دك اميااااا كافتفاااااي  ككلااااا ك امنيلفاااااةك98ت كيتنااااادىك ام ياااااي كماااااىك)(كك9112)

 لا ك,غيارك ارييضة, فميكبيىك ام ياي كيتنادىكماىكأرباوكباس ة كد ا ك)مد لا كبشاسةك,كمد لا ,غيركمدك
(كسرجةكدنفميك  ترب كسرجةك دجيبةكاال ابكماىك ا  ك18مد ل ككبشسة(كد اسرجةك اعتم كافم يي ك)

ك اسرجاااااااااااااةكنفمااااااااااااايك تفااااااااااااالك اال ااااااااااااابكبيانز اااااااااااااةك) امي (افتفاااااااااااااي  كنحااااااااااااادك امنيلفاااااااااااااةك ارييضااااااااااااا ك
كينترك امفح ك0(ك01,ك9112)ك الد ,ك

 المواصفا ت العلمية للمقياس 3-3-2

  صدق المقياس 3-3-2-1

حمااد ك فاا كمااس ك ام يااي كتاالك رضااهك فاا كمجمد ااةكمااىك د ك  ختمااينكا اارنك ا
لاا كمجااي كك ا يااي كد ات ااديلكدكناارةك ا ااسلكد فاالك ااانف ك ارييضاا اكدبعااسكجمااوك  فااتمير  كتدماا ك

"كل ك ا  ك امجاي ك لضا كدفايفةك (eble;1972) ابيحثك ا ك امس ك اتي ر كافم يي ك,كت كيشيرك
مااىك امختماايىكماساكت طيااةكدشاامدايةك اف اار  كاجد ناابكافتأناسكمااىكمااس ك  س ةك اادك ىكي اررك ااسسك

ك0(eble,1972,p 555) امفةك امر سك ييفهي"ك



  ثبا ت المقياس 3-3-2-2

 ام يااي ك اثيباا كيعطاا كنفاا ك انتاايةجكت  ك ااي ك اشاا ءكماار  كمتتيايااة"ك) اعجيفاا ك,د خاار ىك"ك
(ك2)كافحماااد ك فااا كثباااي ك ام ياااي ك ااايلك ابيحاااثكبتدزيعاااهك فااا ك يناااةكم افاااةكماااىك(9110,9،1

ثلكأ يسك  ختبيركنففهكبعسكك,  بيىكمىك  ب كنرةك ا سلك اخميف كل كنفيةك ا يندىكنيختبيركأدا 
مااااردركأفاااابد يىكمااااىك  ختباااايرك  د ك فاااا ك اعينااااةكنففااااهيك" ىك افتاااارةكباااايىك اتطبياااا ك  د كاااااألس ةك

عسكجموك(كدبadam,1964,88ثالثةكأفيبيوك")–د اتطبي ك اثين كاهيكيجبك ىك كيتجيدزكأفبد يىك
 ابيينااي كتاالكمعياجتهاايكتحماايةييكبيفااتخس لكمعيماا ك  رتباايطك ابفاايطك )بيرفاادى(,كتهاار ك يمااةك)ر(ك

ك0(كدا  كيس ك ف كدجدسك رتبيطك يا كددجدسكمعيم كثبي كافم يي كك0821 امحتفبةككك)كك

 الوسائل اإلحصائية : 3-4
ك كتيةتلك فتخس لك ادفية ك دحميةيةك آل

ك. ادفطك احفيب كك-

ك.حر  ك امعيير   نك-

كمعيكم ك  رتبيطك ابفيطك)بيرفدى(كتحفي ك اتبييىك-

ك(821-801-،92-9112,909)ك اتنريت كد اعبيس ,كككك
 

 

 

 

 د زهير قاسم الخشاب / تدريب كرة القدم/كلية التربية الرياضية /جامعة الموصل 0أ*

 صلا.د محمد ياسين وهيب /علم النفس االجتماعي/كلية التربية /جامعة المو 

 ا.م.د فاتح ابلحد /علم النفس النمو/ كلية التربية /جامعة الموصل

 د ضرغام جاسم محمد /القياس والتقويم /كلية التربية الرياضية /جامعة الموصل0م0أ 

 د زهير يحيى محمد علي /علم النفس الرياضي /كلية التربية الرياضية /جامعة الموصل0م

 

 



 عرض النتائج ومناقشتها -4
 ابييناي ك اتا كحما ك فيهايك ابيحاثكتالكمعياجتهايكتحمايةييكداتففايرك انتايةجكماىكبعسكجموك
ك كآلت خال ك اجسد ك 

 (2الجدول)                                      

 يمثل تحليل التباين الختبار التوجه نحو المنفسة الرياضية إلفراد عينة البحث         

درجة  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 عا تالمرب

متوسط 
 المربعا ت

ف 
 المحتسبة

ف 
 النتيجة الجدولية

بين 
 غير معنوي .3502 15.11 125611 5.5.33 3 المجموعا ت

داخل 
 105450 2025000 20 المجموعا ت

 
المجموع 

  2615.33 23 الكلي

ليمااااايكنينااااا ك يماااااةك) (كك98200(ك ىك يماااااةك) (ك امحتفااااابةك 8يتضااااالكماااااىك اجاااااسد ك)
دبمااااايك ىك يماااااةك)ك (ككك18012 كك0802ك≤(دنفااااابةكخطاااااأك80-1 اجسداياااااةك ناااااسكسرجاااااةكحرياااااةك)

 امحتفاابةك اا ك  اا كمااىك يمااةك) (ك اجسدايااةكدباا ا كتباايىكبعااسلكدجاادسكلاارد كمعنديااةكاااساكأفاايت ةك
 انفيي ك) ينةك ابحث(ديعزدك ابيحاثكفاببك اا ك اا كتىك اميا كنحادك امنيلفاي ك ارييضايةكدتحسياس ك

ديفاااعدىكتاااا كمميرفاااتهيكك,ثيااارك  تمااايلك اال باايىلعيايااةكنااارةك ا اااسلك اخميفاا كااااهكماااىك اخمدماايةكت
دبدجادسكتمنينياي كبفايطةكك,بشن كمفتمركنأحسكأند عك  نشطةك ارييضايةك   ك اطايبوك اجماي ير ك

افمميرفةكلضالك ىكدجدسكرغبةكشخميةكتسلعهلكافمشيرنة,كدل ك ختييركندعك افعيايةك,د سكتحم ك
ح كدبينتفاااايبك ار حااااةك انففاااايةكدشااااعدر كاااااساك افاااارسكحياااااةكمااااىك اتد لاااا كد  نفااااجيلك انففاااا كد اماااا

د امااحةك ابسنيااةكمااىكخااال ك شااتر نهكلاا كمثاا ك اا  ك امنيلفااي ك ارييضاايةككد اا  كبااسدر كك,بياطمأنينااة
(ك اا كضاردرةك اتمتاوك9122ي س ك ا ك ىكيت ب ك  تهكد ىكيت بفهك آلخريى,كديشيرك ا ك ا ك)ز ر ى,

شخماااييكد نفعيايااايكد جتمي يااايكماااوكنففاااهكبياماااحةك انففااايةكااااساك افااارس"كبااايىكينااادىكمتد ل ااايكنففاااييكدك
د  خريىكديندىك يسر ك ف كتح ي ك  تهكد فتثميرك سر تهكد منينييتاهك اا ك  ما كحاسكممناىك")ز ار ىك

(" اسكيناتجك اميا ك اىكناد ح ك  تياةكااساك9110(ككدك  كي نسك االد كلا ك ا  ك امجاي ك)1,ك9122,



 اااىكليةستاااهك امااحيةك دك اااسكيناااتجككدلضااال, افاارسكتسلعاااهكامميرفااةكنشااايطهك امختااايرك امحباابكانففاااهك
ك0(882,ك9110بفببكدجدسكندعكمىك اعال ي كبيىكأماس يءكااهكيميرفادىكنفا ك انشايط") الد ك,

دمىك نيكيمنىك ا د كبيىكحياةك اتدجهك)ك امي (اساك  ضيءك اهيةةك اتسريفايةكلا كجيمعاةك امدما ك
مماايكتحماا ك"حياااةكمااىكلاا كاعبااةكناارةك ا ااسلك اخميفاا ك اا كبمفااتداكمت اايربكدمتااد زىك ااا كحااسكنبيرك

 اتااد زىكد اتنيماا كباايىك ادتااية ك انففاايةكاففاارسكد اتاا كككتاا س كبااهك ااا ك ىكيفااف كبطري ااةكيت باا ك  تااةك
ديت بفاااااااةك امجتماااااااوكدبحياااااااثكيشاااااااعركماااااااىكجااااااار ءك اااااااا كبسرجاااااااةكمع دااااااااةكماااااااىك ارضااااااايكد انفيياااااااةك"ك

ك(ك9112,89)نفيل ,

 

 االستنتاجا ت والتوصيا ت - 5
 االستنتاجا ت:5-1
تدجاااهكنحااادك امنيلفاااةك ارييضااايةكااااساك  بااا كنااارةك ا اااسلك اخميفااا كلااا كجيمعاااةكتدجاااسكحيااااةكماااىك اك–

ك0 امدم ك) لر سك ينةك ابحثك(

 اااسلكدجااادسكلااارد كمعندياااةكلااا كحيااااةكك اتدجاااهكنحااادك امنيلفاااةك ارييضااايةكااااساك  بااا كنااارةك ا اااسلكك-
ك0 اخميف كل كجيمعةك امدم ك)ألر سك ينةك ابحثك(

 التوصيا ت:5-2
مشااايرنةكبيانشااايطي ك ارييضااايةكماااىك بااا كأفااايت ةك اجيمعاااةكماااىكخاااال ك امحيلتاااةك فااا ك فاااتمر رك اك-

ك0دضوكمنهي كرييض كمنتل

ك0محيداةك اتعر ك ف كحياةك اتدجهكاساكأفيت ةك اجيمعةكنحدكمنيلفي ككرييضيةك خراك-
 

 

 

 

 

 

 



 المصادر العربية واألجنبية 
ةيةكلاااا ك(ك اتطبي ااااي ك دحمااااي9112 اتنريت ,دسيااااوكييفاااايىكمحمس,حفااااىكمحمااااسك اعبيااااس ك ك) -9

كبحدثك اتربيةك ارييضيةك,ك امنتبةك ادطنيةك,س رك انتبكد ادثية ,ب س س

( ك امااااااااااحةك انففاااااااااايةكد اعااااااااااال ك انففاااااااااا ك, اااااااااايالك9121ز اااااااااار ىك,حيمااااااااااسك بااااااااااسك افاااااااااااللك) -8
ك0, ا ي رة9 انتيب,ط

 امااااااااااحةك انففاااااااااايةكد اعااااااااااال ك انففاااااااااا ك, اااااااااايالك0(9122ز اااااااااار ىك,حيمااااااااااسك بااااااااااسك افاااااااااااللك) -1
ك0, ا ي رة8 انتيب,ط

ك0, جركافطبي ةكد انشرك, طر1(ك امحةك انففيةك,ط9112يىك)نفيل , الءك اس -،

,مرنازكافنتايبكد انشارك,ك9( ماسخ كلا ك فالك اانف ك ارييضا ,ط9110 الد ك,محماسكحفاىك) -2
كك0 ا ي رةكك

,مرنازك انتايبك9( كمدفاد ةك  ختباير  ك انففايةكافرييضاييىك,ط9112 الد ك,محماسكحفاى)ك -2
كافنشرك, ا ي رةك

(  ات ااااديلك9110محماااادسك  مااايلك,ك نااادرك بااااسك اااارحمىك) اعجيفااا ك,مااابيحكحفاااايى,كمماااطف ك -0
كك0د ا يي ,كس رك احنمةكافطبي ةكد انشر,كب س س

ك( ترجمةكمبح كرحيلك,شيم كنيم ك8001 يندىكنرةك ا سلك اخميف ك) -2

ك0,ك ا ي رة9(  ا رآىكد فلك انف ك,س رك اشرد ك,ط9128نجيت ,محمسك ثميىك) -1

مفااااتداك اشااااعدركبااااي مىك انففاااا كباااايىكك( كسر فااااةكم يرنااااةكلاااا 9111 ادتير,ناااايتلكشااااينر) -90
تسريفاا كنفيااةك اتربيااةك ارييضاايةكلاا كجيمعااةك امدماا ك,مجفااةك ار لااسيىكافعفاادلك ارييضاايةكمجفااسك

ك,جيمعةك امدم ك92خيم ك, سسك

(  تجي اي كطاالبك،800يدن ك,دايسك ندىك, ميلكمحمسك باسك ارضاي,كداياسكخيااسكرجاب) -99
( اسسكككككك)ك90افعفدلك ارييضايةك,مجفاس)ككجيمعةك امدم كنحدك انشيطك ابسن ك,مجفةك ار لسيى

كك0(كجيمعةك امدم ك12
12-Adams, Georgia (1964); measurement anedvaluation education 

psychology and guidance, New York, Holt. 

13-Eble,R.L(1972):Essential of educational measurement,2ed, 

prentice_hall ,Englewood,  cliff ,Newjersey. 



 الملحق

 مقياس التوجه نحو المنافسة الرياضية

 لدى الالعب

 العبارا ت
أوافق 
 بشدة

 أوافق
غير 
 موافق

 غير موافق

 بشدة

 1 2 3 4 0في كثير من المنافسا ت الرياضية أتوقع الفوز عادة 

 1 2 3 4 0انا ال اغضب بسرعة أثناء المنافسة الرياضية

تحتتدث فتتي المنافستتة  اذا كانتت ت هنتتاو أمتتور ستتيئة يمكتتن ان
 0الرياضية فأنها سوف تحدث

4 3 2 1 

انتتا دائمتتا انظتتر التتى الجانتتب اإليجتتابي بالنستتبة للمنافستتتا ت 
 0الرياضية

4 3 2 1 

 1 2 3 4 0أنا دائما متفائل بالنسبة الدائي في المنافسا ت الرياضية 

 1 2 3 4   0أحاول دائما ان ارتقي بمستواي الرياضي

لتفكيتتتر فتتتي المنافستتتة الرياضتتتية اقضتتتي وقتتت ت فراغتتتي فتتتي ا
 0القادمة

4 3 2 1 

ال أتوقتتع دائمتتا فتتوزي فتتي المنافستتة الرياضتتية التتتي اشتتترو 
 0فيها 

4 3 2 1 

في المنافسة الرياضية ال تستير األمتور دائمتا بالصتورة التتي 
 0أتمناها 

4 3 2 1 

 1 2 3 4 اهتم بصورة واضحة بمعرفة كل شيعن المنافسين اآلخرين 

كل هزيمة تمر بي في المنافستا ت الرياضتية عبتارة  اعتقد ان
 0عن سحابة التستمرطويال

4 3 2 1 

 1 2 3 4 0في الكثير من المنافسا ت الرياضية ال أتوقع الفوز



 


