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 امللخص

 ىدؼ البحث إلى 
 لرياضية الخاصة باأللعاب الجماعية .لقسـ مف سمات الشخصية ا بناء عدد مف المقاييس أحادية البعد -
لالعبيف المتقدميف في الخاصة باأللعاب الجماعية الرياضية لقسـ مف سمات الشخصية  الصفحة النفسية  الوصوؿ إلى -

 .األندية الرياضية الموصمية المعتمدة 

 اً وفقالمعتمدة  يةالموصم لرياضيةاألندية االشخصية الرياضية لالعبيف المتقدميف في قسـ مف سمات مميزات  إلىالتعرؼ  -
 النفسية .استنادًا إلى الصفحة  الفعالية ،نوع ل

 الباحثاف المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالءمتو و طبيعة البحث . أستخدـ
 ( العباً  052والبالغ عددىـ )ية الموصم األندية الرياضيةالعبيف المتقدميف في المف وعينتو تكوف مجتمع البحث     

تـ استبعاده ، إذ نادي الفتاة   ) لعدـ وجود العبيف ( ، باستثناء المعتمدة الرياضية الموصمية موزعيف عمى جميع األندية 
ىناؾ عدة تقاسيـ مختمفة لعينة البحث بحسب طبيعة و  عمدية مف ضمف األندية المعتمدة تـ اختيار عينة البحث بطريقة 

 .البحث 
:(،عينة التطبيؽ البالغ عددىا 82بنسبة ) العباً  (022عينة البناء البالغ عددىا )تيف،عينتـ تقسيـ عينة البحث إلى  
 :( .02بنسبة ) ( العباً 52)

تـ االعتماد عمى ) نظرية البورت وأسموب التقرير الذاتي وأسموب االستفتاءات األحادية السمة والمنيج المنطقي ) العقمي( 
 مع منيج الخبرة ( في بناء المقاييس .

ضمنت األسس العممية لممقاييس)الخصائص السايكومترية( والصدؽ ) صدؽ المحتوى والصدؽ المرتبط بالمحؾ والصدقيف ت
عادة تطبيقو و  ( والخطأ المعياري لممقاييس  طريقة تحميؿ التبايفالتقاربي واالختالفي وصدؽ البناء ( والثبات )االختبار وا 

 ومعامؿ الحساسية .
( لمحصوؿ عمى ) النسبة المئوية ومعامؿ ثبات ألفا كرونباخ ومعامؿ ارتباط SPSSالحاسوب اآللي) استخدـ الباحثاف برنامج

بيرسوف واالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف وتحميؿ التبايف الثنائي بدوف تفاعؿ ومعادلة ىويت ومعامؿ الحساسية ومعادلة 
 الخطأ المعياري ( .
 توصؿ الباحثاف إلى 

 لقسـ مف سمات الشخصية الرياضية الخاصة باأللعاب الجماعية  اييس أحادية البعدبناء عدد مف المق -
األندية لالعبيف المتقدميف في الخاصة باأللعاب الجماعية الرياضية لقسـ مف سمات الشخصية  الصفحة النفسية إيجاد -

 .ية المعتمدة الموصم الرياضية

  2102 –( 22) –العدد  –( 01) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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 اً وفقية المعتمدة الموصم األندية الرياضيةية لالعبيف المتقدميف في الشخصية الرياضقسـ مف سمات مميزات  إلىالتعرؼ  -
 النفسية.استنادًا إلى الصفحة  الفعالية ،نوع ل

 لالعبيف المتقدميف ا-لشخصية الرياضية ا -الصفحة النفسية  مقاييس الكممات المفتاحية:
Construction of Psych Profile of some Sporting personality Traits for advanced 

collective Games in Mosul Sport Club 

Lecturer. Ahmed Hazem Ahmed al-Tai   Prof. Dr. Thilam Younis Allawi 

Abstract 

Research aims to 

- Construction of a number of one-dimensional measurements of some personality traits 

collective sports games. 

- Access to psychological to some personality traits collective sports games for advanced 

players in the city of Mosul. 

- Identify the characteristics of some sports personality traits for advanced players in the city 

of Mosul, according to the type of effectiveness, based on the psychological. 

  Researchers use the descriptive style screening for relevance and nature of the research. 

   The population of the search and specify players applicants in the city of Mosul, and 

numbered (250) player, "Distributors of all clubs based in the city of Mosul, with the 

exception of club girl (for lack of players), and the clubs non-certified (specialized clubs) were 

excluded, as were selected sample Find randomly from within the approved clubs, and there 

are several different facial sample depending on the nature of the research. 

The sample was divided into two samples, sample construction and Sponsored (200) players 

"(80%), a sample application of the (50) players" (20%). 

Been relying on (the theory of port, self-report style, style referendums single attribute, logical 

or mental approach with curriculum experience) in building standards. 

Been relying on the questionnaire and the personal interview as a research tool in order to 

access the page personal psychological tags for advanced players in the city of Mosul. 

Included the scientific basis for Standardization (characteristics Alsekoumtria), honesty 

(Believe content, truthfulness the associated Palmg, honesty convergent and honesty 

Olachtlavi, sincerity construction), releblity (test and re-test, way analysis of variance), the 

standard error of the measurements, coefficient of sensitivity. 

Researchers used automated computer program SPSS for (percentage, Cronbach alpha 

reliability coefficient, Pearson correlation coefficient, test Altaúa for two independent samples, 

analysis of variance without interaction duo, equation Hewitt, sensitivity coefficient, equation 

standard error). 

The researchers reached to 

- Construction of a number of one-dimensional measurements of some personality traits 

collective sports games. 

- Find some psychological personality traits collective sports games for advanced players in 

the city of Mosul. 

- Identify the characteristics of some sports personality traits for advanced players in the city 

of Mosul, according to the type of effectiveness, based on the psychological. 

Keywords: Build Psychological -Personal Feature Sports - Sports Clubs Conductivity 
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 التعريؼ بالبحث _1
 إليوأىمية البحث والحاجة  1_1

ايمطمثررفل رركللطعكررسلي ررللصرر رةل لررلط لايعادرركلدةلقرر  محصرردعل ررل صررب  يرررط طلايايررلسلاي بسرركل سررد  لايبررردل
اي جرردا كلايمطمثررفلل كيضررلنل لررلط لاال بعررليكلل قدراطرر لايطليبيررعل طحصرريد لل اسررطعداداط ،للايارردرةلايعاديررعلايعلمررعلك لايررذكل 

ل.ل(41ل،ل2002،لل كخيرانل للط لايمهلريلايحرككل)لمرادل سديملنلل سملط لايلخصيعلل قيم لل اطجلهلط  كل:لمي ي لل
ل لايحيلة لمجلالت لمن لايايلسللاألخر  كغيره لطخضعللإيىاطج  لايطك لايم ض  يع لخبلف لمن لايكمك ايطادير

 يادلكد لايطط رل كلل.لاإل سل يع هذالملللمفلايمبلهيملايمرط طعل ليسملتلايلخصيعلليخصليصلايطحديفلايسليك مطري
ظه رلايعديدلمنلمالييسلايلخصيعللإيى مطريعلك ضفلكسلييبلطصميملاي   دل طا ينلايمالييسل ط  يرلالطراطلتلسليك

ل4991  دلايرحمنل،ل) طلريعلكلييب ر يللاي بسيعل(لك ل41،ل4991،للك طلريعلمي س طللمطعددةلاأل ج لايلخصيعل) رج
ل لل(443، ل دى لطعطمد ل ا بعلالط لكسد ب ايطك لايلخصليخصليص  لايذاطكلكيلطادير ل هكلايطادير اي سليفللككثرل،

صدقلل ث لطلل م ض  يعلمنللككثرصممتل دقعل،ل هكللك ملل ضعتللإذا كلقيلسلايلخصيعل،للك ضدهل لاسطخداملل
لل.ل(ل221،ل4913،إيهيطك)ل ايمبلحظعلكليمال دعل،لاألخر  سليفلايايلسل

ايطاريررلايرذاطكل ركلايمجرلفلايريلضركل ركلدراسرلتللكسرد ب يادلاسطخدمتلايمالييسلايلخصيعلايطكلطعطمدل دىللل
اخرررطبل للإيرررى طرررنلايمخطصررر نل ررركل درررملايررر بسلايريلضررركلل ياررردل(ل2004اي حيرررريل،ل)(ل ل4991 كررركل،ل)لايع  ررردةل

لطليررتل مديررعلططرر رلايايررلسلل،ليررذي  ررنلايسررد كيلتلايريلضرريعلللماررلييسلايلخصرريعلايمسررطعمدعل رركل حرر ثهمايسررد كيلتلي
سررررد  لايحركررركل ايعادرررركلمجرررلالتلايحيررررلةلايحي يرررعل ايطررركلطلررررطمفل درررىلايلإحررررد لل صررربه لايريلضرررريعلايلخصررريعلمجرررلف

لاإل رررداد اال بعرررليكلمرررنلخررربلفلايم اقررر لايمطعرررددةلايطررركليخضرررعليهرررللايريلضررريينل ايجررر لاال بعرررليكلايمصرررلحبليعمديرررعل
 )لررط ل يل،ل(لل4911،للايك يسررك)لاي   يررع،ل  ديرر ل ارردل رررزتلمحررل التل ديرردةلي  ررل لايماررلييسلايلخصرريعل ايم ل سررعل

للل.(لل2009،للايطليك)ل(ل ل2000
ملركدعلطحديردل مديعلاي  رل ليمارلييسلايلخصريعل ركلايريلضرعلمرنلق رفلاي رلحثينلط اجر للكنجديرل ليذكرل منلايل
ل ظريرررعل طعررردلليررر طكلإاللمرررنلخررربلفلط  ررركل ظريرررعلمعي رررعل ررركل مديرررعلاي  رررل ل.ل هرررذالالل(ل39،ل4993لراطرررب،)للايمبرررلهيم

ايسرملتللإيرىعيلنليطص ي لاي لسل ايطعرر لايسملتلايطكلطسط دل دىلطحديدلايعدمل ليدسملتلايلخصيعل طحديفل  امدهللس
(لمرررنلككثررررلاي ظريرررلتلايطررركلطسرررط دل ديهرررللايدراسرررلتلايحديثرررعل ررركل  رررل ل35،لل2001،لليلنب)لسرررلايطررركلطحرررددلسرررد كهم

(للمررررنلل2005اي رررردا يل،لل) (لل2005ايع ك رررركل،لل) لللللل(ل4999سررررعيدل،للل)ل طحديرررردانل ظريررررعلاي رررر رتلايماررررلييسل
،ل رفل بلحرظلمرلرراتل ك عرلفلطردفلل بلحظهرلل طريارعلم للررةل ايسمعلمبه ملمجرردلالللTraitخبلفلا طملدلمبه ملايسمعل

،لليلنب)لسرلذاتلد امل سر كلإ هرل رنلل،ل ضبللطدخصلقطل لنلغيرلقديفلمنلايسد  لإذ ديهل،ل ايسمعلططص ل ليعم ميعل
يبضرد نلاسرطخداملمارلييسللخيررةاألايمهطمينل ليدراسلتلاي بسيعل كلايريلضعل كلايس  اتللكن"ل نل ضبلنلل(31،لل2001

ل.ل(ل54،ل4993،لل)لراطبل"ايحليعلاي   يعل خلصعلكحلديعلايسمع
ايكلرر ل ررنلايط ررلينل ررينللكسررلس  ظرررانليط  رركلمبهرر ملايصرربحعلاي بسرريعلك سررد بلطارر يمكليدسررملتلايلخصرريعليارر مل دررىل

لطررطبل مططر يرلماررلييسل   يرعللإيرىعليرذي لط ررزلايحلجرر،لل كرذي لداخررفلايبرردل رينلايسررملتللايبعلييرلتل ركلايسررمعلاي احردة
د نلمرنلطسمحليدمالر رعل رينلايبعلييرلتلايريلضريعلايمخطدبرعللايسمعلكحلديعمالييسللكسلس ط يععلايم ق لايريلضكل دىل

مخطرطللمرنلكجرفلطر  يرل مرنلثرملر طهرلللكنليك نليط يععلايسرد  لايط ل سركليطدر لايبعلييرعلاثررل ركلايطحيرزليطدر لايبعلييرع
يمكررنلاسررطخدام لك سرريدعلمررنللايريلضرريعلايم صررديعلاأل ديررع رركلايجمل يررعليبل  رركلايبعلييررلتلايريلضرريعلصرربحعلاي بسرريعليد

لايمدي عل. سليفلايطا يمليدلخصيعلايريلضيعل كل
 مشكمة البحث 0_1

 ظرانلألهميعلدراسعلايلخصيعليدريلضكل  غيعلايط صفلإيىل  امرفلمسرل دةلمعرززةلطعرينلايمردر ينل درىلطحديردل
علايريلضررريعل ضرررملنلديم مرررعلاإل ررردادل ايطرررردريبل صررر النلإيرررىلاال جرررلزلايم لررر دل،ل  ظررررانليط ررر عللاي ييررررعلمبلمرررحلايبعلييررر

ايريلضريعلمررل ينلايطمررلسلايم للررل ليمدعرربل مررللي رطال  رر لمررنلم اقرر لط ل سريعلمطعررددةل،ل  ررينلايحيرلةلايعلمررعلايطرركلطط رر عل
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ضربلنل ررنلايحيررلةل ركلاي يررتل ايطركل مجم  هررللطلرركفلهركلاألخررر لمرنلخرربلفلايطمرلسلمررعلايررزمبل ل ايمردر ينل اإلداريررينل 
األطرلايعلمعلايمحيطعل  ررةلايطبكيرل ايسد  ليدلخصلايريلضكل،ل كيمل لنل ط  يرل دايعلايمالر عل ركلايسرملتلايلخصريعل
ايطركلططرلفلايريلضرريينلليرذي لططحرددلملرركدعلاي حرثل رركل ردمل جر دلكداةللررلمدعلطمثرفلمارلييسل   يررعليدسرملتلايلخصرريعل

ةلمسطادعل نل عضهلل ضربلل رنلل ردمل جر دلمرلليمكرنلكنليكر نلككثررللرم النلل  طدرالل دير لاصرطبلحلنل ليصربحعل ص رل
اي بسيعليدلخصيعلايريلضريعل ايطركليمكرنلكنلطكلر ل رنل ارلطلايار ةل ايضرع ل ركلهرذهلايسرملتل ركلذاتلايبل ربل  رينل

ل.لايريلضيعلايم صديعلاأل ديعايبعلييلتلايجمل يعل كل
 أىداؼ البحث 3_1
لسملتلايلخصيعلايريلضيعلايخلصعل لأليعلبلايجمل يعل.لاسملمنيل  ل ل ددلمنلايمالييسلكحلديعلاي عد -
يبل  ررينلايخلصررعل لأليعررلبلايجمل يررعلايريلضرريعلسررملتلايلخصرريعللاسررملمررنيلايصرربحعلاي بسرريعللاي صرر فلإيررى -

 .ايمعطمدةللايريلضيعلايم صديعلاأل ديعايمطادمينل كل
للإيىايطعر للل- للمنلقسممميزات ل ك لايمطادمين ليبل  ين لايريلضيع لايلخصيع لايم صديعلاأل ديعسملت لايريلضيع

ل  علايبعلييعل،لاسط لدانلإيىلايصبحعلاي بسيعل.يللنل  اايمعطمدةل
 حثػاالت البػمج 1-4
ل:لللالمكانيالمجاؿ  -   

ل.لايمعطمدةلايريلضيعلايم صديعلاأل ديعيبل  ينلايمطادمينل كلال مبل بقل لتل
ل:لللؿ البشريالمجا -   

كرةلاييدل لكرةلايطليرةلاي لكرةلايسدعل ليبعلييلتل)لكرةلايادملايمعطمدةللايريلضيعلايم صديعلاأل ديع كلنل لايمطادمنل لايبل  
 (ل.لكرةلايادمليدصلالت ل
ل2042ل/ل1/لل40 يغليعلل2042/لل2/ل4منلللللللللللللل:للزمانياالمجاؿ ل-لل 
 تحديد المصطمحات  1-5
 :  Psycho Profileسية الصفحة النف 1_5_1

رسرررمل يررل كليمثررفلدرجرررلتلايمبحرر صل دررىلمارررلييسللكك لايسرريك جرا لهرر(لايصرربحعلاي بسررريعلل2009*ل ررر لر يررعل)ل
 درجلتلايمبح صلهركلايردرجلتلايخرلملايمح يرعلإيرىلدرجرلتلمعيلريرعل،ل يمكرنلمرنلخبليهرلللأل ج اايلخصيعلايمطعددةل

اي ظرررلإيررىلايرردرجلتلايعديرردةلايم خبضررعلك لايمرطبعررعل رردالنلمررنلمايررلسللمعر ررعلاألهميررعلاي سرر يعلأل جرر لايلخصرريعل ط جيرر 
ل.ل(425،للل2009ل،لم برد)لر يع

 يعلرلمسلد رضكلططجمعلداخد لمجم  علمنلايسملتلايدايعل دىلمطغيراتلطعل(ل دىلك  لإطلرل4992*ل ر هللراطبل)ل
ل.(لل13،ل4992)لراطبل،للايدا عيعليد لايريلضيينل نلاألجهزة
إجل رلتلل  رال درىلاي صربكللاإلحصرل مرلرراتللكسرلس يلتلقليمرعل درىللهكلرسمل يل كل لطال ن"للللني لحث*ل ر هللا

ك رادل ي علاي حثل دىل اراتلايمالييسلايمعدةلل،ل ي ضحلاإلطلرلايطكلططجمعلداخد لمجم  رعلمرنلايسرملتلايدايرعل درىل
ل.ل"لمطغيراتلاي حث

 ارراتلايمارلييسلايمعردةليهرذاللن ديهرللايبل ربلمرنلخربلفلاإلجل رعل رل*ل ر هللاي لحثلنلإجراييلنلهكلايدرجعلايطركليحصرف
لايغرضلل.

 traitالسمة   0_5_1
هررلل"ايصرربعلايجسررميعلك لايعاديررعلك لاال بعلييررعلك لاالجطمل يررعلايبطريررعلك لايمكطسرر علايطرركلإ  ل(لل4911 ر هررللزهرررانل)ل*ل

ل.ل(424،ل4911زهرانل،ل)للللللللللللسد  "يطميزل هللايلخصل طع رل نلاسطعدادلثل تل س يلنلي  علمعينلمنلاي
(لهكلاالطجرلهلايمميرزليدلرخصليكركليسرد ل طريارعلمعي رعل،لك هركلكيلصربعليمكرنلكنل برراللل2009*ل ر هلل بل يل)ل

 (ل.ل403،ل2009 دىلكسلسهلل ينل ردل آخرل)ل بل يل،ل
لهلخلصرررررررررررريعلذاتل رديرررررررررررعل هرررررررررررركلمرررررررررررلليطصرررررررررررر ل ررررررررررر لايبررررررررررررردل ررررررررررركلسررررررررررررد ك لطجررررررررررررل"ك  هرررررررررررللللن*ل ر هرررررررررررللاي لحثرررررررررررر

ل.ايم اق ل ا طملدهللكرد دل عفلي ديهللايبردلكلسطجل عل هكلثل طعل س يلن"ل
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 الشخصية 3_5_1
هللايط ظيملايثل تل ايدايمل س يل"ليخداللايبردل مزاج ل  اد ل   يعلجسم ل ايذيليحددلط ا ا ل(لإ  لل4950*ل ر هللكيز  ل)ل

ل.(ل Eysenck , 1960ايبريدلي ييط ل لكفليطميزل نلاآلخرينل)ل
(لهرركلايط ظرريملايرردي لمكلداخررفلايبررردليؤلجهررزةلللللللللللللللايرر بسل لجسررميعلايطرركلل4954*ل ر هررللجرر رد نلاي رر رت)ل

ل(ل.ل10،لل2009طاررلايطل علايبريدليدلخصل كلايسد  ل ايطبكيرليطميزل درجعل اضحعلمنلايا  فل)ل بل يل،ل
لزاتل ايطكليطميزل هلل نلغيرهلمنلاأل رادلاآلخرينل.هللمجم علملليمطدك لايبردلمنلخصليصل مميإ  لللن*ل ر هللاي لحث

 معامؿ الحساسية 4_5_1
ه لقدرةلايمايلسل دىلقيلسلايعبلقعل ينلاألدا لل ايخلصيعلايطركلك ردلايمايرلسليايلسرهلل،ل(ل4991*ل ر  ل  دلايرحمن)

لينلايث رررليكل) ررد نلطبل رررف(ل يمثررفل سررر علايط ررلينل رررينلاأل رررادل ط رررلينلايخطرر ليدمايرررلسلايررذيليكررر نلحسررل هملل طحديرررفلايط رر
ل.ل(241ل،ل4991يدرجلتلك رادلايعي عل)  دلايرحمنل،ل

 المقاييس األحادية 5_5_1
(ل    هررللايماررلييسلايطرركلطارريسلسررمعللخصرريعل احرردةل طعطمرردل رركل  ليهررلل دررىل ظريررعلطكرر ينل4991*ل ر هررلل  رردلايرررحمن)

ايمارررلييسليغطررركلايع لصررررل ايمك  رررلتلايلخصررريعلمرررنلسرررملتلك لخصرررليصل يررريسلك ملطرررللمحرررددةل.ل هرررذالاي ررر علمرررنل
ل(ل.ل444،ل4991ايسد كيعليسمعلمنلسملتلايلخصيع)  دلايرحمن،

 والدراسات السابقةاإلطار النظري   _ 0
 اإلطار النظري  1_0
 القياس النفسي و)النفسي الرياضي(  1_1_0

يمحل التلايجلدةليدراسعلطادمل دملاي بسلم ذلم طص لايارنلايطلسعل لرل،لمعلاي دكلايايلسلاي بسكلم اك لل
لايعادك لايط مف ل ن ل عيدا ل، لايمض  طع لايمبلحظع ل دى ليا م ل دمك لم ظ ر لمن لايسيك ي جيع ل4991) رج،لايظ اهر

إيىلإ لل لك فلمخط رليعدملاي بسل كلمدي ع)لد لل(ايذيلWundtل1879 ,)   ت(ل ييمل كليعلدةليمكنلاي د ل ر)ل(.41،
ل لايطكلطعدل Anastasia , 1976 , 7)4119يي زج(األيمل يعلس ع لايبر اللايبرديع ليملكدع لإهملي  ل دي  ليرخذ ل مل )

 (ل.ل41،ل4991 رجل،لل)لايج هرل ايمادمعلاألسلسيعلايطكليا مل ديهللايايلسلاي بسك
لم ذل دايلتلايارنلايعلرينل،لالسيملل عدلاالهطململ م دكلايبر اللايبرديعل يادلطط رلايايلسلاي بسكلي ملل عدلي مل طحديدانل

ليمكنلايا فلكنلك،لغيرل ل مللكلنل دي ل كلايمجلفلايعادكل،ليذا نلايايلسلاي بسكل كلمجلفلايلخصيعلط خرلكثيرا
قيلسلايلخصيعليعدلمنلايطط راتلايحديثعليدايلسلاي بسكل ا  لالليزافل كلمرحدعلاي م لمالر عل مايلسلايذكل ل اإل داعل

 كلقيلسلايلخصيعلاسطخداملطرياعلايطحديفلكيعلمدكل صممتلل منلايطط راتلايحديثعلجدال(.44،لل4911)لايلملعل،
 طلريعلطحط يل دىل ددلمنلاالخط لراتلطل  لاالخط لراتلايخلصعل هكل كلايغليبل  علمنلاخط لراتلاالسطبطل لثمل

لايطط رل علنل كلمرحدط لايطك ي يآلازافلإيىلملطحدفل طليالهذهلاالخط لراتل عدل مفلمعلمبلتلاالرط لطل دىلكنلهذا
ل.ل(ل29ل–ل21،لل2005 ملل صدتلإيي لاخط لراتلايادراتلايخلصعلل)لسديملنل،لل طط رهللايب كلمطخدبلنل

كمللل كلايمجلفلايريلضكل إنلحركعلايايلسلكل تلطسيرلج  لنلإيىلج بلمعلايطادملايذيلحدثل كللكسلييبلاي حثل
ملل يادلكلبتلايدراسلتلايطط عيعلل(4150) لمللإيىطاري لنلايعدمكل يرجعلطلريخلايايلسلايحديثل كلايطر يعلايريلضيعل

يطط رلايايلسلخبلفلطد لايبطرةلايزم يعلستلمراحفل اضحعليطط رلايايلسل كلايطر يعلايريلضيعل ايطكلكل تلمططل ععل
ل.(لل31 لل31،لل2000مل)ل بل يل رض انل،ل(لل4910ل)لمل يغليعل(4150)م ذلل بس اي قتلل مطداخدعل ك

 منلك ايفلايمالييسلايطكلمل4941( لمNeumannلخصيعليدريلضيينل يع دلإيى)لك ط ال ي ملنلكملللقيلسلايسملتلاي
لاسطخدمتلهكل:

 االسقاطية  المقاييس -
ل. اعلايح رلير رللخللمايلس*ل
 ل."ل  درل لجلطليتل"للمايلس*ل
ل.لطبهملايم ض علمايلس*ل



 .......لشخصية الرياضيةالصفحة النفسية لبعض مسات ا مقاييسبناء 

303 

 

  Self _ Reportاألداء المميز عف طريؽ التقرير الذاتي  مقاييس  -
ل.ل(لMMPIمي س طللايمطعددلاأل ج ل)للمايلس*ل
ل(ل.BPIيدلخصيعل)لل رنلر يطرلمايلس*ل
ل(ل.EPPSايطبصيفلالد اردزل)لمايلس*ل
ل(ل.CPIكلييب ر يللاي بسكل)لمايلس*ل
ل(ل.BAIايط ا اللي فل)لمايلس*ل

ل(ل.GPF(ل اي ر  يفلايلخصكلالد اردزل)GPF*لقليمعلايلخصيعل)
ل(ل.لPF _ 16صيعل)يدلخلCattleكلطفللمالييس*ل
ل.لTaylorيطليد راياداللل مايلسايادالليكلطفلللمايلس*ل
ل(ل.G-Z-TS لزمرملنليدلخصيعل)لجيفل  ردلمايلس*ل

ل.ل(ل15 لل13،لل2001*لقليمعلكيز  ليدلخصيعلل)ل بل يل رض انل،ل
علل ايمرحدعلايمالييسلهكلمالييسل لمعليدلخصيعل،لطسطخدمل كلظر  لاي ييعلايط يعيلقسملمن منلايمبلحظلكنل

يمحل يعل  ل لمالييسلخلصعللايعلرينلايارنل كلايسطي يلتلمنطاري لنلايطلييعليطط رلقيلسلايلخصيعليدريلضيينل دكتل
ل مجلفل دملاي بسلايريلضكل منلكلهرهلل.

ل(ل.AMIايسملتلايدا عيعليدريلضيينل)لمايلسلل-
ل.ل(SERPايسملتلاال بعلييعل)لمايلسلل-
ل.ل(FPIيعل)قليمعل راي  رجليدلخصلل-
ل"ليايلسلايعد انل كلايمجلفلايريلضكل.ل ردمليرمايلسل"ل ر دللل-
ل.ل(ليملرلط زSCATسمعلاياداللق فلايم ل سلتل)لمايلسل-
ل(ليكلربل يبجل ال.SAAFسمعلايادالل ايخ  لمنلايمل ل)لمايلسلل-
لل(4991كيع) بل ي،لايحرللد دالليدذاتلايجسميعلك ل مايلسلطي سك ضعللمنمبه ملايذاتليدريلضيينللمايلسل-

منلك ايفلايذينلقدم المالييسلاالطجلهلتل ح للWearل(كلري سل يرل)كملل كلمجلفلقيلسلاالطجلهلتلايريلضيعل يعط ر
مل قلملايعديدلمنلاي لحثينل طا ينلهذهلايمالييسل  دىل ي لتلمخطدبعلمطعددةلمعلإجرا ل(ل4934)ايطر يعلايريلضيعل لمل
  كلمجلفلقيلسلاال بعلالتل كلايمجلفلايريلضكلكل تلاي دايعل(11،لل2001رض انل،ل) بل يل لايعديدلمنلايطعديبلت

 نلطرياللايمظلهرلايبسي ي جيعل  عدهللطملايمحل التل كلايم اق لايطجري يعلك ل كلم اق لايم ل سلتل.ل  كلض  ل
يايلسلايحليعلاال بعلييعللمل طاسيملايحلالتلاال بعلييع(4919) لملPuny(   ك)هذهلايايلسلتلقلمل ليملاي بسلاير سك

ل لاي دايع لحمى لإيىلثبلثلحلالتلهك: لايم ل سلتلايريلضيع لق ف ل ليد لايريلضيين لايم لالة ل.ل ل دم ليدكبلح االسطعداد
 االطجلهلايحليكل كل دملاي بسلايريلضكلي ح ل ح لقيلسلاال بعلالتل كلايمجلفلايريلضكل نلطريالل عضل سليفل

ل.(لل11،لل2001لايطاريرلايذاطكل)ل بل يل رض انل،
 الصفحة النفسية  0_1_0
لك لكطل عليمحعلليليرليغ يلنلل، الذي profileوىو ما يطمؽ عميو اصطالحا بػ البروفيؿ    إيىلرسملص رةلجل  يع،

ل(ل.لل121،ل4991حيلةللخصل)اي عد ككل،لللمخطصرةل ن
ي م ريلاحلل كعلايلكفلايجل  كل)ل قدلكسطخدملهذالايمصطدحل كلمجلفلايطر يعلاي د يعل ايريلضيعل كثرةلطحتلمصطد

(ل،لكمللكسطخدملهذالايمصطدحل كلمجلفل ي ي جيللايريلضعلطحتلمسمىلاي ر  يفلاي ي ي جكل يع كل4999 ك  لي س ل
 قيلسلتل ظيبيعل هد لايمالر علك لللكفلك ل  ل لهيكفلك لطصميمليمجم  علمنلك رادلايمجطمعليضملقيلسلتلجسميع

 طعدلدراسع)لإسمل يفل،لل(ل90،لل2000خطيلرلك لايط  رلك لطحسينلايمسط  )حسل ينل،لاال طال لك لايطص ي لك لاال
ل(لك فلدراسعلرايدةلمطكلمدعل كلذاتلايم ض عل،ل  كلمجلفللايطر يعلايريلضيعل دىلمسط  لايعراالل.ل2002

)لخديبررعللللللللللاي بسرركلطحررتلمسررمىلاي ر  يررفلاي بسرركلك لايصرربحعلاي بسرريعلل يررذكرلللللللل قرردلكسررطخدمل رركلايمجررلفل
(ل   رر لايصرربحعلاي بسرريعلطلرريرلإيررىل مررطلمعررينلمررنلاالسررطجل لتليمجم  ررعلمعي ررعلمررنلاأل رررادلكبل  رركلل2001 آخررر نل
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ايمسط يلتلايريلضيعلايعلييعلمثبل،ل يط سسل دىلمجم  علمنلايمالييسلك لاالخط لراتلك لق ايملايلخصيع،ل ايهرد لمرنل
 ايصرربحعل(ل.لل21،لل2001يررفلاي بسركل ركلاألدا لايريلضرك)لخديبرعل آخرر نل،للدراسرعلاي ر  يرفلهر لطحديردلطر ثيرلاي ر  

ك لايص رةلايجل  يعلهكلطمثيفلطص يريليدعبلقلتل  اسطعلم ح ىلك للكفلمجسمل.لكمرللطحديرفلايصربحعل هركلقردرليدبرردل
اي بسرريعل رركلل(ل ايررلسلايحليررع4919يررذكرل يرر ل مررطلقدراطرر ل صرربلتللخصرريط ل  اررلليمعررلييرلمعي ررعل يارردلقررلمل)م رجررلنل

(لذاتل4915ايريلضرعل لسررطخداملكسرد بلايصرربحعلاي بسريعلليدحليررعلايمزاجيرعليريلضرركلايامرعل،ل يمررللاسرطخدمل)زيرردل خديبررعل
ل(.ل35،ل4993األسد بل كلدراسعل دىلاي لليينلأليعلبلايا  لايمصريينل)لراطبل،ل

ل ل  ل ن لاألسد بل كلدراسطهلنلس  ليسطخدمللنلي لحث  دي  لإجرا لملهذا لايسملت عد ايطكلس  للاتلططضمنلطحديد
لايريلضيعلايم صديعلاأل ديعططضم هللايصبحعلاي بسيعل منلثمل مديعلايايلسل طحديدلايسملتللايلخصيعليبل  ينل كل

قفل راللمع  يليمكنلكنليظهرل ينلألللنل  اللطرطيبليحددلايمديلتل  ا دىل دىلمخططلايصبحعلاي بسيعلهذهلايمعطمدةل
ل. كلاي حثليعل ي لتلاأليعلبلايملم ل

  Theories of Personalityنظريات الشخصية    3_1_0
 نظرية التحميؿ النفسي )الصورة الدينامية لمشخصية(  1_3_1_0

(ل اضعلكسسل ظريعلايطحديفلاي بسكلل،لاسططلعلكنليضعل ظريعل نلايلخصيعل4949-4135يعدلسيجم  دل ر يدل)
ل مي ل م لديهل ل مك  لطهل ل  ظليبهل له ل طلجل كفلخصليصهل لكنلسد  لاإل سلنلإ مل ل ا طاد ل ل"حيفلايد لع" كل يزملطهل
ل:ل مفلثبلثعلق  لطك نلايلخصيعل هذهلايا  لهك

ل.غريزةل سد  لاإل سلنلايم ر ثل(لليمثفهكلايغرايزل ايحلجلتلاي ي ي جيعل ايرغ لت)ل/كيه ل-لل
لإراديل.ليه ل لكفكايذيليمثفلايسيطرةل دىله لاي اقعل ملليبرض ل،لل/لاأل لل-لل
رل ايذاتلايعديللايطكليايذيليمثفلايضمله لايرقيبل دىلايسد  لمنلاال حرا ل جز لم  لايضميرل،/للاأل للاأل دىل-لل

نلايسد  لحسبل ظريعل ر يدليطحددلمنلخبلفل )لزهرانل ينلهذهلاي ظملايثبلثعلللايطرا ططرضكلاهللل اي بسل ايمجطمعل ا 
للللللللللللللللللللللل.(لل51،ل4911،ل
ا ةلاي ي ي جيعل لايا ةلهكلايم جزلايا فل ر لكنل كلايلخصيعلثبلثلق  لمطعل  علمطآزرةلطعمفلكبريالل احدلمطعل نل،ل ل
جطمل يعل ايلخصيعلطك نلق اهللمطعل  عل كلحليعلايس ا لمطصلر عل كلحليعلايمرضلك لس  لاالا ةلايسيك ي جيعل لاي

لا لتل ايادالل ايط طرل ي طعدل نلايصحعلاي بسيعل.لايط ا الل  هذاليس  لط ا اللايبردل طص حل رضعليدصرل
 نظرية األنماط 0_3_1_0

ي عضلايمميزاتلايسليدةليد لكفل ردل  كلا طالدهملكنلهذالاي مطللياسملكصحلبلهذهلاي ظريعلاي لسلإيىلك ملطلط علنل
ل ل ك ملطلجسمل يع لاي لسلإيىلك ملطلمزاجيع ل منلخبلفلذي لقسم ا لمل ل ص رة لصلح   للخصيع  ك ملطل بسيعليحدد

لاجطمل يعل.
ل يط ق لايمزاجل دىللاألنماط المزاجية : - ل لمنلاأل راد هكلمجم  علمنلايصبلتلطميزلا بعلالتلايبردل نلغيره

الي جدلمنليطميزل  مطلمزاجكلل غلي لنللك  لكقراطيؤل ملطلايمزاجيعلم هللطاسيمل دةلايع امفلاي راثيعل،ل ه لي لطاسيملتل
ل(،إذنلمعظملاأل رادلهملخديطلمنلك ملطلمزاجيعلمطعددةلل.ل443،لل4913يصبلت)إيهيطكل،ل احدل اطل ط ط الل دي لا

يدمميزاتلايجسمل يعليكفل ردلل  كلا طالدهمللقسمل عضل دمل لاي بسلاي لسلإيىلك ملطلط علنللاألنماط الجسمانية : -
 هكل:لكنلاي مطلايجسمل كليحددللخصيعلصلح  ل ص رةلملل كلهرلاي ظريلتل كلهذالايمجلف

اي مطلايمكط زل للاي مطلايريلضك للاي حيف()اي مطلاي اهنلهك:*ل ظريعلكرطلمر:لطاسملاأل رادلإيىلثبلثعلك ملطلجسمل يعل
 ايسمينل(ل.ل)

اي مطلاي حيفل(ل)حمدل،لل) ل)اي مطلايعضدك( لي ط ك(ا*ل ظريعلليدد نل:لط صفلإيىلثبلثعلك ملطلكسلسيع)اي مطل
 .ل(لل13 لل14،لل2042

  Traitsنظرية السمات  3_3_1_0ل
يطمثفلهذالاالطجلهل كلكسسلهذهلاي ظريعله ل ليملاي بسلاألمريككلريم  دلكلطفل كلايثبلثي لتلمنلايارنلايعلرينل،لل

لايرايدل كلمجلفلايسملتل،ل  يعفلاي  رتل(كلطف) (لاي  رت)يعفلمنلك رزهلل ظريطكل دةلدراسعلايلخصيعل  ظريلتل
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حيثليعدلمنلك ايفلايسيك ي جيينلاألمريكيينللايذينل ضع الحجرلاألسلسل كللل ه ل اضعل مه دسلمبه ملايسملت
 حدةل  ل لايلخصيعلمنل جهعل ظرلاي  رتللTraitايسمعللاي بسل طمثف  ل لايلخصيعلكمجلفلمطخصصل كل دمل

يعلايسملتلإيىل   ينل،لايسملتلايعلمعل ايسملتلايبردلالبورت طمثفل ظلمل ص كل بسكلخلصل ليبردل قدلص  ل
 يعدلطط رلايسملتلايبرديعل طمليزهلل حيثلطص حلد ا علايبردلمسطادعل ظيبيلنل نلظر  هللاألصديعلمرلرانل دىلايس ا ل

لااليجل ك ل دىلاي م  لاي  رتلم ص لن لكلنلاهطملم لياد لمجم  عل ضعتليهللل، لستل لرة لمنلطحديد  طمكنل)كلطف(
ل ليسملتلايمصدري لايخصليصلايستل لرة ل طعر لهذه لايسملتل  ل ين لكمل ل. لايحيلة لمد  ل س يل ل هكلمسطارة ل ع

لاسططلع ل. لايمصدريع لايجل بلاآلخرلمنلايسمع ل هكلط خذ ل)ايسطحيع( لمنلق ايملل(كلطفل)ايظلهريع لايعديد كنليط ر
)اخط لرات(لايطاريرلايذاطكليطمييزلايلخصيلتل  دل عضلاأل رادل طص ي لدرجعل عضلايسملتل.ل ايمحصدعلاي هلييعل

لاسط ل ظريع لايا ايملهك لدرجلت لطعطي  لمل ل دى لا طملدان ل ص ليهل ل طاديم لايلخصيع لطايسلج ا بلمن لكن طل ت
 طص  ل نلطرياللسملطهللاألسلسيعل،لل.)االخط لرات(لايطكلطمللطط ياهلل سل دتلكيضلل كلطبسيرلايسد  ل ايط  رل  

ك لمكطس عل هكلطعط رلاسطعدادلل ليسمعلهكلصبعلك لخلصيعلمعي علطميزلايبردل نلغيرهل هكلطك نل طريعل)ل راثيعل(
 لمليمكنلكنلطط قعلم  لسد  لايبردل  دلطبل د لمعلاي ييعل معليجط ليدم اق ل ايملكبلتلايطكلط اجه ل هكلسملتل

 لل403،لل2009 بل يل،ل)ل  اللهذهلايسملتليصبعلثل طعل معر  علمس النل دىلثل طعل س يَلل يك نلطصر لايلخصل
ل.ل(440
 في سمات الشخصية   All portورت(نظرية )الب 1_3_3_1_0

 السمات بحسب عموميتيا عمى نوعيف : All port صنؼ )البورت(
ايسملتلايخلصعلايطكليطبردل هللايبردل يطميزل هلل نلغيرهلاسط لدانلإيىلايكملايذيليمطدك لمنلهذهلايسملتلل)  دلل-

ايعبلقلتلك لايايمليد لاأل رادل ا  مللل(ل.ل هكلييستلسملتلا طراضيعل ط صفلإييهللمنلخبلفل415،ل4914ايرحمنل،
(لاسملايسمعللاي  رتل)لاسطعداداتللخصيعلطظهرل دىللكفلسد  ليطبردل  لايبردل يطميزل نلغيرهل قدلكطدالل ديهل

ل.(لل15،ل4912)ل ليالل   دلايالدر،لللللايبرديعل ك  هللطظهرل كلايبردل ييسل كلايمجم عل
دىلخصليصل سملتللليععل مطلل ه ل كل ددلك يرلمنلاأل رادل االخطبل لايسملتلايعلمعل ايملطركعلايطكلطدفل لل-

 ينلهرال ل كلدرجعلامطبل لايسمعلكيلكنلايبرالل ي همليكمنل كلكملايسمعل ييسل كل   هلل طط زعلهذهلايسملتل ينل
 (ل.لAllport,1961,338)للنلمجم  علك يرةلمنلاأل رادل ط زيعهللا طدايي

 الخاصة استنادا إلى درجة تحديدىا لسموؾ الفرد عمى ما يأتي : ة أوصنؼ)البورت( السمات الفردي 
ايسملتلايرييسعلهكلايطكلطسيطرل دىل للطلتلايبردل ط ج لسد ك ل كلغلي يعلايم اق ل يعر ل هلل هكلسملتللل-

لغيرللليععل ينلاأل رادل.
رل سد  لاأل رادل هكلاألكثرللي  للايسملتلايمركزيعل هكلسملتلطميزلايبردل نلاآلخرل يمك  للمنلخبليهللايط  لل-

  ي همليذاليمكنلاسط طلجهلل قيلسهلل.
 هللاللطمك  للمنلطحديدلسد  لايبردل ايط  رلإ دىلإ هللسملتلهلمليعل،لإذلل ي ظرلإييهلل)اي  رت(لايسملتلايثل  يعلل-

ل.(لل29،ل4910  ل،ليذي ل ل  ليميفلإيىلطسميطهلل لالطجلهلتل)ل راجل،
 لمسمة في قياس الشخصية عمى وفؽ االفتراضات اآلتية : All portنظر )البورت(

ايسمعل  لرةل نلمجم  علمنلايسد كيلتلايمطرا طعلايطكلطميفلإيىلايحد ثلمعلل يمكنلاالسطدالفل ديهللمنلل-لللل
 .(لSundberge,1977,197درجطهللل)لخبلفلطكرارلاإلجل لتل كل اراتلايمايلسليدكل ل نلق ةلايسمعلك 

 ايسمعل ليث لتل االسطارارلاي س كل طسطارل طادملايبردل ليعمر.ططسملل-لل
 .عددلك يرلمنلاأل رادليقيلسهللل  دطط زعلايسمعلط زيعللمسطمرالا طدايكل ينلاأل رادلل-للل
لك ل-للل لطدريجيل لايسمع ل يذالليسطدفل دىل ج د ل كلم اق ل ديدة لايمطكررة لمنلخبلفلاسطجل لتلايبرد إحصلييل

ل.ل(لAllport,1961,338)لعلكميللمنلخبلفلجمعل ددلمنلايمرلراتلايطكلطدفل دىل ج دهليمكنلطاديرلايسم
ل
ل
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  ( ( Catelli, 1949نظرية كاتؿ  0_3_3_1_0
لاسطخدملكلطفلثبلثعلكسلييبليدحص فل دىلاي يل لتل:

لل- ل) ل  لL-dataسجبلتلايحيلة لاي اقع ل ك له  لايسد  لكمل ل طاديراتل ن لايبرد لسد   لطرياللمبلحظع ل ن كل(
ايم اق لايحيلطيعلايي ميعلإذلطجمعلمنللخصليعر لايمبح صلمعر علجيدةل طلمفلج ا بلمخطدبعلمنلسد  لذي ل

لايلخصلمثبلنلسد ك ل كل مد ل،لمعلكصدقلي ...لايخل.
(لهكلك صل لذاطيعل طجمعلهذهلايمعد ملتلمنلخبلفلايمال دعل اإلجل عل دىللQ .dataاالسط يل لتلايلخصيعل)لل-

 .االسط يل لتل
  لقيدلمنلايسملتل يطملجمعلايمعد ملتل نلطرياللايمبلحظعللإيى(ل ذي ليدطعر للt – dataاخط لراتلم ض  يعل)لل-

 ل. كلم ق لاخط لريلما نلح فلايمبح صل الليك نل لر لنل   علدلايم ق لايذيليطملقيلس 
ملتلايرييسعل كلايلخصيعلكنلطكلمفلاي يل لتل  رلهذهلاألسلييبلايثبلثعلطرديلإيىلطاديرلايسل(كلطف) ير ل

ل كل ل ايمعادة ل ايمطداخدع ل طعر ل دىلايج ا بلايمط   ع لطجعد ل لمنلمصلدرلمط   ع لاي يل لتلايم خ ذة نلاسطعملف  ا 
ل.(للHeffner،لل2004،للل3ايلخصيعل)

ليعلمدكا حدةل  ل لايلخصيعل كل ظريعلكلطفل اسطخدملاإلجرا اتلاإلحصلييعليدطحديفللTrait طلكفلايسمعل
ل.(Weiten،1998،ل474ملكدعلايعددلايبلياللمنلايسملتلايطكلجل ل هللاي  رت)ليحف
 الدراسات السابقة  0-0
لل(0221دراسة البحيري )     0-0-1

 " سمات الشخصية لدى العبات المنتخبات الوطنية في األلعاب الجماعية في األردف "
 ىدفت الدراسة إلى 

لم طخ لتلاي ط يعل كلاألردنل.ايطعر لإيىلسملتلايلخصيعليد لال  لتلايل-
لمعر علط ثيرل  علايدع علايمملرسعل دىلسملتلايلخصيعليبل  لتلكرة)لايسدعل اييدل ايطليرةل(.لل-
ايطعر لإيىلاثرلايمرهفلايعدمكل ايعمرل مسط  لايدخفل مكلنلايسكنل س  اتلايدعبل كلايسملتلايلخصيعليد لل-

لايبل  لتل.
لال  عليمثدنلايم طخ لتلاي ط يعل كلكرةل)لايسدعل اييدل ايطليرةل(.ل(لل41 ي علايدراسعل دىل)لاشتممت

لمنلتـ لاإلحصلييع لايمعليجلت ل طك  ت ليد حث، لك داة لايلخصيع ليدسملت ل)كيز  ( لاخط لر ايمط سطلتلل:اسطخدام
ل ي لايبر ال لمصلدر ليطحديد لك يز( ل) ي من ل اخط لر لاألحلدي لايط لين ل طحديف لايمعيلريع ل اال حرا لت نلايحسل يع

لايمجم  لتل.
 أما نتائج الدراسة فكانت كما يأتي :

كظهرتلاي طليالكنلال  لتلايم طخ لتلاي ط يعليطميزنل لي مطلاال  سلطكل دىلايرغملمنلك هنلذ اتلدرجعلم خبضعلل-
لاالطزان(.لل–اال ط ا (،كمللطميزنل لي مطلاال بعليكل دىل عد)اال بعلفل– دىل عدل)اال  سلط

ج دلداليعلإحصلييعليدبر الل كلسملتلايلخصيعل ينلايم طخ لتلاي ط يعل كلكرة)لايسدعل اييدليملطظهرلاي طليال لل-
ل ايطليرةل(ل.

ليدمرهفل دىلايسملتلايلخصيعل دىل عد)اال بعلفل- لإحصلييع لداليع ل ينلايمرحدعلل–كظهرتلاي طليال ج د االطزان(
لايثل  يعل ايمرحدعلايجلمعيعل يمصدحعلايمرحدعلايثل  يعل.

لظهرلاي طليال ج دلداليعلإحصلييعل كلمطغيراتلايعمرل س  اتلايدعبل مكلنلايسكنل دىلسملتلايلخصيعل.يملطل-
لل- لاال  سلط ل عد) ل دى ل كلسملتلايلخصيع لايدخف ليمسط   لإحصلييع لداليع ل ج د ل(لل–كظهرتلاي طليا اال ط ا 

ل،لدل(ل.ل2004 يصليحلذ يلايدخفلايمرطبعلل)لاي حيريل،ل
ل
ل
ل
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 (  0212ي ) دراسة عبد 0-0-0
 في بعض األلعاب الفردية" "البروفيؿ البيولوجي والنفسي لالعػبي المنتخبات الوطػنية العراقية

 ىدفت الدراسة إلى
لايطكلطميزلكفلمنلال  كلايمصلر عل ر علاألثالفل ايطليك  د لذ  للإيىايطعر لل- ل اي بسيع ايخصليصلاي ي ي جيع

لايمسط  لايعليكل.
  كفلريلضعل كلايخصليصلاي ي ي جيعل اي بسيعل.لعينلاأل زانلايخبيبعل ايثايدايبر الل لإيىايطعر لل-
يعلبلايمصلر عل ر علاألثالفلكايبر اللاي ي ي جيعل اي بسيعل ينلال  كلايم طخ لتلاي ط يعلايعراقيعل كللإيىايطعر لل-

  ايطليك  د .
لاي ط يل- لايم طخ لت ليبل  ك ل اي بسيع ليدخصليصلاي ي ي جيع ل ر  يف ل ر علرسم لايمصلر ع لريلضلت ل ك لايعراقيع ع

لاألثالفل ايطليك  د ل.
يعلبلايمصلر علاير مل يعلكطملاخطيلرل ي علاي حثل ليطرياعلايعمديعلمنلال  كلايم طخ لتلاي ط يعلايعراقيعل كللوقد

ل ل دغ ل قد ل ايطليك  د  لاألثالف لايعراقيع(30)ايعي عل دد ر ع لاي ط يع لايم طخ لت لال  ك ليمثد ن ل-2009ليدعلملال  لن
لال  لنليدطليك  د .ل(ل43)ال  لنلير علاألثالفل (ل45) ليدمصلر علاير مل يعلال  لنل(ل49)ل  اقع2040
 ضبلل نلل مجم  علايايلسلتلاي بسيعلاي لحثلمجم  طينلمنلايايلسلتلهمل:مجم  علايايلسلتلاي ي ي جيعلواستخدـ

ل.لصيعلير  ليد.ب.لر  رايايلسلتلاي بسيعلحيثلالطمدتل دىلاسط يلنلطاديرلايلخ
ل:للاآلطيعمعليجعل يل لتلاي حثلإحصلييلل لسطخداملاألسلييبلللوتـ
حسلبلايمط سطلتلايحسل يعل اال حرا لتلايمعيلريعل اي سيطل ايمد ل معلمفلااليط ا ليجميعلايمطغيراتلقيدلاي حثلل-

 يكفل يعلمنل يلتلاأليعلبلايثبلثعل.
 ينلاأل زانلايخبيبعل ايثايدعل ينلايمجم  لتلايمسطادعلصغيرةل غيرلمطسل يعل(ليدراسعلايبر اللt-testاخط لرلتل)ل-

 ايعددل.
لل- ل  Least)لLSD اخط لرللFل–يحسلبلقيمعل للOne way ANOVAاخط لرلطحديفلايط لينلكحلديلاالطجله

Significant difference.لإليجلدلايبر اللايمع  يعل ينل يلتلايعي علايثبلثعل) 
ل4991لRoss and Mar fell- Jouncesج  زلل–اعل ايجدا فلايطكلك دهللر سل ملرل يفلاسطخداملايطريلل-

ل)ل مع ىلايص رةلايمثلييع(.Phantom ل لنلط مايطكلاسملهلل
 نتائج الدراسة :

لايعراقيعل كلل- لاي ر  يفلاي ي ي جكل اي بسكليبل  كلايم طخ لتلاي ط يع ل رسم يعلبلايمصلر عل ر علاألثالفلكطحديد
 ك  د لحيثلطملطحديدلايم اصبلتلاي ي ي جيعل اي بسيعلايمميزةليبل  كلايم طخ لتلاي ط يعلايعراقيعلقيدلاي حثل. ايطلي
يعلبلايمصلر عل ر علكايمطغيراتلاي ي ي جيعل اي بسيعلايمميزةليبل  كلايم طخ لتلاي ط يعلايعراقيعل كللإيىايطعر لل-

 األثالفل ايطليك  د .
 ايثبلثعلللتمالر عل ينلاأل زانلايخبيبعل ايثايدعل ينلكفليع علمنل ينل يلتلايعي قلملاي لحثل ليط صي ل اي-
قلملاي لحثل ليط صي ل ايمالر عل ينلايمجم  لتلايثبلثعليجميعلايمطغيراتلاي ي ي جيعل اي بسيعلقيدلايدراسعل ايطعر ل-

ل.ل(ل1-4،لل2040)  دي،للاالخطبل لتل ينلايمجم  لتلايثبلثعل كلايمطغيراتلاي ي ي جيعل اي بسيعلإيى
 إجراءات البحث  ػ3
 منيج البحث  1ػ3

لطملاسطخداملايم هالاي صبكل لألسد بلايمسحكليمبل مط ل ط يععلاي حثل.
 مجتمع البحث وعينتو 0ػ3
ايمعطمرردةلايخلصررعل ليبعلييررلتلايريلضرريعلايم صررديعللاأل ديررع دررىلايبل  ررينلايمطارردمينل رركل  ي طرر لمجطمررعلاي حررثللأشػػتمؿل

ل.لال  لنلل(ل230علل اي ليغل ددهمل)لايجمل ي
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ايريلضريعلايم صرديعلايمعطمردةل،للاأل ديرع طريارعل مدير لمرنلضرمنلل طرملاخطيلرهرلللل ي رعلاي حرث يمثفلمجطمعلاي حثل مثل عل
كيلكنل"يخطلرلاي لحثلك رادلايعي علحسبلملليراهلم لس لليطحايراللهرد لمعرينل،ليرذي ليرطملاخطيرلرلاأل ررادليطحايراللمررادلاي حرثل

نله ل ل دةلطالسريملمخطدبرعليعي رعلإ(لل سيطملط ضيحلطبلصيفلايعي لتلكبلنلحسبلاسطخدام ل،لإذل41،ل2004)طلط شل،"ل
لذي ل.لل(4ايجد فل)ي ينل لاي حثل حسبلط يععلاي حثل.ل

 (  1جدوؿ ) 
 تفاصيؿ مجتمع البحثيبيف 

 أياد شيت المستقبؿ المشرؽ عماؿ نينوى نينوى لفتوةا الموصؿ المجموع عدد الالعبيف المتقدميف في النادي الرياضي اسـ المعبة
 107 00 05 08 00 _ 32 كرة القدـ
 04 _ 10 10 _ _ _ كرة السمة

 10 _ 10 _ _ _ _ كرة الطائرةال
 02 _ _ _ _ 02 _ كرة اليد

 67 11 _ 10 15 14 15 كرة القدـ لمصاالت
 052 33 49 50 37 34 45 المجموع

 :122 13.0 19.6 02.8 14.8 13.6 18 النسبة المئوية
 عينة البناء  1ػ0ػ3
 طملاسط علدهملمنل ي علل منلضم هلل ي علايث لتلجرا لايطجلربلاالسططبل يعلمنل ي علاي  ل لإلل(لال  لنل10طملاخطيلرل)ل

لايطمييزلإلجرا لجرا لصداللاي  ل ل)ايطحديفلكإلحصليكليدبارات(لإلل(لال  لنل420اي حثل )
 يؽعينة التطب 0ػ0ػ3

٪(لمنل ي علاي حثل،ل ل ط لرلكنلطد لاي س علممثدعل20،ليمثد نل س ع)ل(لال  لنل30الطمدتل ي علايطط يالل دى)
٪(ل20  س عل)لاي صبيعلليمجطمعلاي حثل،لإذ"ياطرحل ددلمنلايم ظرينلكنليك نل ددلك رادلايعي علايدراسيعل كلايدراسلت

لل.(ل440،ل2002)مدحمل،لمنلك رادلمجطمعلصغيرل س يلنل
 الشخصية الرياضية مقاييسالمنطمقات النظرية واالعتبارات األساسية لبناء  3ػ3

ل:لي طداللاي حثلايحليكل كل  ل للمالييسلايصبحعلاي بسيعلمنلايم طدالتلاي ظريعلاآلطيع
كل يباراطر ل رليدمارلييس،ليذي لسطحسبلايخصليصلايايلسريعللايمالييسمطري(ل كل  ل لل*لا طملدلايايلسلاي بسكل)ايسيك 

 ض  لمرلراتل ظريعلايايلسلايكبلسيكيعل.ل
 .لايمالييس*للا طملدل ظريعل)اي  رت(ل كل  ل ل

 .لايمالييس*لا طملدلايم هالايم طاكلك لايعادكلمعلم هالايخ رةل كل  ل ل
لا طدراللمرنلمبهر ملسرمعلايلخصريعلكمرللط رد ليدبرردلاي لحثرلن،لألنللايمارلييس*للا طملدلكسرد بلايطاريررلايرذاطكل ركل  رل ل

  بس ل.
*لا طمررلدلكسررد بلاالسررطبطل اتلاألحلديررعلايسررمعلل ايطرركلطعطمرردل رركل  ل هررلل دررىل ظريررعلطكرر ينلايلخصرريعلمررنلسررملتلك ل

ل.ل(ل444،ل4991)ل  دلايرحمن،للخصليصل ييستلك ملطلمطعددةل
 أداة البحث  4ػ3

عضل يربسريعلايخلصرعلطملا طملدلاالسط يلنل ايمال دعلايلخصيعلك داةليد حرثلمرنلكجرفلاي صر فلإيرىلايصربحعلاي 
   النلألهدا لاي حثلل إنلذير ليططدربل  رل ل رددللايريلضيعلايم صديعلاأل ديعايسملتلايلخصيعليبل  ينلايمطادمينل كلل

 يرطملايدجر  لمنلايمالييسلكحلديعلايسمعل ايطكلططضمنل ددلمنلايم اقر لايسرد كيعلايطركلط ط رالل درىلايبعلييرلتلايريلضريعل
ك نله ل لحلجعلايىلطط يرل سليفلايايرلسلايمطلحرعل ايعمرفل درىلا طكرلرل سرليفل اد اتلجديردةلايىل مديعلاي  ل ل"  دمللط

(لإيرىلكنل مديرعل  رل لكيلAllen and yenإذليلرير)ل(ل،ل154،ل2005يبلسرطبلدةلم هرلل ركلاي ييرعلايمحديرع"ل)رضر انل،ل
لمايلسلطمرل  ر علمراحفلرييسعلهكل:
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لدلايطكلطغطكل اراط ل.ايطخطيطليدمايلسل ذي ل طحديدلاأل عللل-للل
 صيلغعل اراتلكفل عدل.ل   -
 طط ياللايباراتل دىل ي علممثدعليمجطمعلاي حثل.ل   -
ل(ل.Allen and yen ل,ل ,  1979ل119-118جرا لطحديفليباراتلايمايلسل)إل   -
 لمصفحة النفسيةتحديد السمات    1ػ4ػ3

ل،ليرررذي لطرررملنخصررريعلايطررركليطعررررضليهرررللاي لحثرررمرررنلكجرررفلاي  رررل ليدمارررلييسلاألحلديرررعلي  غررركلطحديررردلايسرررملتلايل
 ررددلمررنلايماررلييسلايطرركللصررممتلخصيصررلنليايررلسلايسررملتللاالطرربلعل دررىل عررضلاألد يررلتل ايمصررلدرلايطرركلط ل يررت

 .(ل433،لل2001،لل)لايخيكل ك ل(2000)لط ل ي،ل ل(4991ايلخصيعليبل  ينل كخر ل ص رةل لمع) بل ي،ل
 الدراسات االستطالعية  0ػ4ػ3

لاالسرررط يل لت طط يررراللمجم  رررعلمرررنلللنايط صرررفلإيرررىلاياليمرررعلايرييسرررعليدسرررملتلايلخصررريعلقرررلملاي لحثرررمرررنلاجرررفل
(ل،ل ضربلل رنلإنل2 ركلايجرد فل)ل رين كمرللملي طمر نليدعديردلمرنلايبعلييرلتل(لال  رلنلل40مسطعي لنل عي عل ل اييعللطمثفل)

 إيجرلدللاي لحثرلن،ل يمرللقرلمل(لذير لل4يمدحرالل)لي رينلا لل رضهلل دىلمجم  رعلايمخطصرينلقردلاكسر هللايصرداللايم طاركل
  راللمايلسرهللق رفل درىل قدلطملإيجلدلايمجم علاي هرليكليكرفلسرمعلل. بسهلل دىلايعي علل(كيبللكر   لخل)ايث لتليهلل طرياع
ل:لايطحديفل كمللي طك

 (  0جدوؿ ) 
 توزيع العينة عمى الفعاليات الرياضية يبيف 

 لعينةعدد ا الفعالية ت عدد العينة الفعالية ت
 5 كرة الطائرةال 4 8 كرة القدـ 1
 5 كرة اليد 3 5 كرة السمة 5 7 كرة القدـ لمصاالت 0

 12 المجموع 02 المجموع
 العباً  32 المجموع الكمي

 ( 1998) عالوي قائمة السمات الشخصية لفرايبورج  1ػ0ػ4ػ3
ل(ل4كمللم ينل كلايجد فل)لايسملتلاي طليالاآلطيعللكجريتل مديعلايث لتليهذهلاياليمعل طرياعلكيبللكر   لخل قدلسجدت

 ( 3جدوؿ ) 
 يبيف نتائج عممية الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

 الثبات السمة ت الثبات السمة ت
 2.86 االجتماعية 5 2.80 العصبية 1
 2.87 اليدوء 6 2.87 العدوانية 0
 2.78 السيطرة 7 2.82 االكتئابية 3
 2.81 الكؼ 8 2.88 القابمية لالستثارة 4

 ( 0222) شطناوي مقياس سمات الشخصية لالعبي كرة القدـ المتميزيف 0ػ0ػ4ػ3
لايريلضرريعلايم صررديعلاأل ديرع رركلللكررةلايارردمليدصرلالتمرنلال  رركلكررةلايارردمل لل(لال  ررلنل43ط راللايمايررلسل درىل)

ل.ل(ل1كمللم ينل كلايجد فل)ل قدلسجفلمعلمفلايبلكر   لخلاي طليالاآلطيعلايمعطمدةل
ل
ل
ل
لل
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 ( 4جدوؿ ) 
 يبيف نتائج عممية الثبات بطريقة ألفا كرونباخ

 الثبات السمة ت الثبات السمة ت
 2.85 الصبر 5 2.76 الطاعة 1
 2.81 االستقالؿ 6 2.83 الطموح 0
 2.83 الشجاعة 7 2.85 التواضع 3

 2.76 اإليثار 8 2.87 الحسـ 4
 2.80 المثابرة 9

 لدافعية لمرياضييف قائمة السمات ا 3ػ0ػ4ػ3
(لسررمعلايطركلطررملايحصر فل ديهررللل31ايرر) طرليالكسررل اطهلل،ل  ردلذيرر لط يردتلايا ل ررعل لخطصرلرلايسررملتلاييمكرنلكنل ميررزل

ل:ل دىلاي ح لاآلطكمنلايمالييسلايخلصعل مجلفل دملاي بسلايريلضكلايمذك رةلسل النل
 مخطدبعل.لدمالل عضلايسملتلايمطالر عل ايمطلل هعل ايطكلطدخفلضمنلق ايم -
لايسملتلايمطكررةل كل ددلمنلايا ايملطملا طملدهللكسملتلمسطادعل. -
 عضلايسملتلايطكليملططكررل كلق ايملايسملتلايلخصيعلايريلضريعلايطركلطرملايط صرفلإيرىلدمجهرللمرعل عضرهلل -

 جديدةل.،لطمل ضعهللكسملتلمسطادعلطحتلطسميعل
طل رعل ايط اضرعل اإليثرلرل سرميت)لايرذاتلايط ل سريعلااليجل يرع(ل  دىلذي لطملدمالسملتلايثاعل لآلخرينل االجطمل يرعل اي

 ايطحكملاال بعليكل االطزانلاال بعليكل ايهد  ل ايطحكمل كلايط طرلل سمعل)لاالطزانلاال بعرليكل(ل ايطمر حل ايحلجرعليئل جرلزل
ايطصررميمل ارردل ضررعتل)لايعررد انل(ل،لكمرللاإلصرررارل للل سرمعل)لايطمرر حل(ل كررذي لايعصرر يعل ايعرد انل ايسرريطرةلطحررتلسررمع

(ل ز ررتل دررىلل2(لسررمعلطررملطعريبهررلل)لي ظرررلايمدحرراللل23  ررذي لطك  ررتليرردي للقليمررعلضررمتل)لطحررتلسررمع)لاإلصرررار(ل.
 قرردلطدرربلمرر هملطحديرردلكهررملايسررملتلايطرركليمكررنللررم يهلل.لل(ل4ايمدحرراللل) ررددلمررنلايمخطصررينل رركلايمجررلفلايريلضرركل

٪(لاللطلرركفلكهميررعلج هريررعل لي سرر عليدط ررلينل23حيررثلكنل سرر عل)(ل لل3 ليدراسررعل قرردلجررل تلاي طررليالكمررلل رركلايجررد فل)ل
 صر رةلللن(ل،ليرذي لطكر نلايسرملتلايطركلط صرفليهرللاي لحثرل239،لل2001ايكدكليدظلهرةلايمايسعل)ل بل يل رضر انل،ل

ل(ل ايطررركلطمثرررفلسرررملتل)لاالطرررزانلاال بعرررليكل،لاإلصررررار،لايرررذاتلايط ل سررريع45،للل20،لل24،لل1،لللل3،ل4م دييرررعلهررركل)
لااليجل يعل،لايطم حل،لايعد انل(ل.

 (  5جدوؿ ) 
 التكرارات لمسمات الشخصية التي يمكف شموليا بالدراسةيبيف 

 النسبة المئوية الموافقوف عدد السمات أرقاـ السمات
1  ،16 0 18 122: 

4 ،5 ،02  ،03 4 16 88: 
0 ،8  ،05 3 11 61: 

3   ،7 ،11 ،13 ،01  ،04 6 4 00: 
12  ،15 ، 17 3 3 16: 

6 ،9 ،10  ،14 ،19 5 0 11: 
18  ،00 0 1 5: 

 تحديد مكونات السمات الشخصية لمصفحة النفسية  3ػ4ػ3
يغرررضلايط صررفلإيررىل اررراتلايماررلييسليدسررملتلايملررم يعل لي حررثل،لطررملطعريرر لكررفلسررمعل رركلضرر  لايدراسررلتل

(لل طملط زيعهلل درىلايخ ررا لايرذينلطدربلل4حالل) ايا ايملايسل اعل،ل  ضعتلسد كيلتليكفلسمعلطدفل ديهللكملل كلايمد
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 قرردلجررل تلاي طررليال ليم ا اررعل دررىلجميررعلايسررملتل ضرربلل ررنلل(ل4ايمدحرراللل)ل  اراطهررلمرر هملطحديرردلصرربلحيعلكررفلسررمعل
ل.ل اراطهل

 إعداد الصيغة األولية لممقاييس  4ػ4ػ3
جل رررعل رررنلايمارررلييسلل ايصررردالل يطمثرررفلذيررر ل ررركل مديرررعلإ ررردادلايبارررراتلل  ررردايفلاإلجل رررعل،لإ ررردادلطعديمرررلتلاإل

لايم طاكل منلثملايطحااللمنل ض حلايطعديملتل  هملايع لراتلمنلق فلايبل  ينل.
 إعداد الفقرات  1ػ4ػ4ػ3

 ررنلل ضرربلنل،ل(2040 )ل  رردي،ل(2004)اي حيررري،لمررنلخرربلفلاالطرربلعل دررىلاألد يررلتل ايماررلييسلايسررل اعللنقررلملاي لحثرر
للل:يكفلسمعلمنلايسملتلايملم يعل ليدراسعل صيغطهللاأل ييعل كمللي طكلايخ رةلايلخصيعل إ دادل ددلمنلايبارات

 (ل ارةل.44مايلسلاالطزانلاال بعليكل يطك نلمنل) -
 (ل ارةل.42مايلسلاإلصرارل يطك نلمنل) -
 (ل ارةل.11مايلسلايذاتلايط ل سيعلااليجل يعل يطك نلمنل) -
 (ل ارةل.42مايلسلايطم حل يطك نلمنل) -
 (ل.ل1ي ظرلايمدحالل)لللل(ل ارةل.12منل)لمايلسلايعد انل يطك ن -

 البػػدائؿ 0ػ4ػ4ػ3
،لصرريغتلايبارررراتل)ليجميرررعلايماررلييس(ل لطجرررلهلايمايرررلسل،لكمررلل ررردايفلاالسرررطجل عل حرر لمضرررم نلايبارررراتل)دايمرررلنل

(لإيررىل4(ل ايدرجررعل)(لإيررىلاالسررطجل عل)كحيل ررلنل2(ل ايدرجررعل)(لإيررىلاالسررطجل عل)دايمررلنل4(ل ك طيررتلايدرجررعل)،ل ررلدرانللكحيل ررلنل
 رركلاخطيررلرلاي رردايفلايمسررط  لايبكررريلللنايسررد يعل قرردلرا ررىلاي لحثررليدبارررات(ل طعكررسلايرردرجلتل لي سرر علاالسررطجل عل) ررلدرانل
ل.ل ايثال كليدعي ع

 إعداد تعميمات المقاييس 3ػ4ػ4ػ3
ملطعديملتلايمالييسل حيثلر  كل يهللإخبل لايغرضلايحاياركلمرنلايمايرلسل)لكيل ردملذكررلاالسرللن دلاي لحثك

جميررعللناالجطمل يررعل،لطدرربلمررنلايبل  ررينلاإلجل ررعل ررلايمرغ  يررعايصررريحليدمايررلس(ليضررملنلاإلجل ررعلايصررلدقعل طج رربل
ل،ل دملنل    لطملط ضيحلايغرضلمنلاإلجل عل دىلاالسطملراتل.لايبارات

 الفحص المنطقي لممقاييس وصالحية الفقرات 4ػ4ػ4ػ3
يطا يمهرلل يدحكرمل درىلصربلحيعلكرفل اررةلل  ركلضر  لذير للطمل ررضل ارراتلايمارلييسلل درىلمجم  رعلمرنلايخ ررا 

   سر علل(ل4ايمدحراللل)يرتل إجمرلعلايخ ررا ظ ديتل عرضلايبارراتلل كسرط عدلاير عضلم هرلل،لإذلطرملاسرط ال لايباررةلايطركلح
 يمررللطررملاسررط علدلايباررراتلايطرركليررملطحصررفل دررىلذيرر ل  يمررلليرر طكل(لل421،لل2001 رربل يل رضرر انل،ل)٪(ل رر كثرل10)

لباراتلايمط ايعليكفلمايلسل. ددلاي
 (ل ارةل.ل24مايلسلاالطزانلاال بعليكل يطك نلمنل)ل -
 (ل ارةل.ل49مايلسلاإلصرارل يطك نلمنل)لل -
 (ل ارةل.ل25مايلسلايذاتلايط ل سيعلااليجل يعل يطك نلمنل)ل -
 (ل ارةل.ل24مايلسلايطم حل يطك نلمنل)ل -
 (ل.ل3دحالل)لي ظرلايملللل(ل ارةل.ل24مايلسلايعد انل يطك نلمنل)ل -
ل(لي ينلايباراتلايمسط عدةليكفلمايلسل.ل5 ايجد فل)لللل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 ( 6جدوؿ ) 
 الفقرات المستبعدة مف قبؿ الخبراء لكؿ مقياسيبيف 

 عدد الفقرات الفقرات المستبعدة المقياس ت
 10 32، 07، 19، 16، 15، 10، 11، 12، 8، 5، 3، 0 االتزاف االنفعالي 1
 13 30، 31، 00، 18، 17، 16، 14، 12، 9، 8، 7، 5، 4 اإلصرار 0

، 07، 05، 01، 02، 19، 17، 15، 14، 11،   9،  8،  6،  3، 0 الذات التنافسية 3
08 ،31 ،33 ،34 ،36  ،40 ،43  01 

 9 30، 31، 32، 09، 08، 01، 02، 17، 7 الطموح 4

، 31، 08، 06، 05، 04، 01، 18، 17، 14، 11، 9، 6، 4، 0، 1 العدواف 5
30 ،34 ،36 ،37 19 

 74 المجموع
 التحقؽ مف وضوح التعميمات 5ػ4ػ4ػ3

 ر نلل دمرلنلللمرنل علييرلتلمط   رعل(لال  رلنل43 عررضلايمارلييسل درىل ي رعل لر اييعل  اقرعل)للنيدطحااللمنلذي لقلملاي لحثر
 ياردلاطضرحل(لمررةلل مع رىلكنلايعي رعلاللططلرل  ل ركلكرف)ل درىلحردالللمايرلسسحبلهرذهلايعي رعلطرمل صر رةل لر اييعليكرفل

ايمط سرطلمبه مرعليهرملل قردلقردرلحرد دلل  اراطهرلمنلخبلفلهذالايطط ياللكنلطعديملتلايمالييسل اضحعليبل  رينلللنيد لحث
ل(لدقياعل.43ل-40)لايمالييسلنيئلجل عل لايحسل كليدزمن

 التحميؿ اإلحصائي لممقاييس األحادية السمة 5ػ4ػ3
ايلخصيعلليرد لايبل  رينلايمطاردمينل ركلل  لييعل دىلطحديدلمبلمحلايسملتلمنلكجفلايحص فل دىلمالييسلططميزل ادرة

اإلحصررليكليدباررراتلإذلإنلايطحديررفلايم طارركليدباررراتلقرردلالل ،لكررلنلال رردلمررنلإجرررا لايطحديررفلايريلضرريعلايم صررديعلاأل ديررع
يررعليكلرر ل ررنلدقررعلصرردقهلل لرركفلدقيررالل،ل ي مررللايطحديررفلاإلحصررليكليدرردرجلتلايطجري  يكلرر لكحيل ررلل ررنلصرربلحيطهللك 

يرذي لطرملطط يراللايمايرلسل درىلهرذهلايعي رعلل(ل.لEbel, 1972,406)لقيرلسلمرلل ضرعتللمرنلاجرفلقيلسر  ايبارراتل رك
  عدلطصحيحلاسطملراتلاإلجل عل،لرط تلدرجرلتلك ررادلايعي رعل غيرعلاحطسرلبلايار ةلايطمييزيرعليبارراتلل(لال  لنل420اي ليغعل)

،للل(لال  ررلنل42٪(ليي دررغل ررددلايمجم  ررعلاي احرردةل)21نلايطر يطررلنل   سرر عل)حررددتلايمجم  طررلإذلكررفلمايررلسل دررىلحرردال،ل
،لكنليك نل ددلك ررادلكرفلمجم  رعلمرنلايمجمر  طينلايمططرر طينل ركلايدرجرعلايكديرعل  ردلحسرلبللKellyإذلاقطرحل"كيدك"ل

طحارراللحجمررلنلم لسرر لنلل(لالنلهررذهلاي سرر ع215،لل4991٪(لمررنلك رررادلايعي ررعل) رر دةل،ل21ايارر ةلايطمييزيررعليدباررراتل  سرر عل)
لاي سررطيعلايمط ايررعلايعي ررع،ل يمررللطررملاسررط علدلك رررادلل(Ghisell,etal,1981,434) رركلكررفلمجم  ررعل ط ررلينلجيرردل ي همررلل

ل(لهذهلايعي عل.ل1)للايجد في ضحل ل
 ( 7الجدوؿ ) 

 عدد أفراد عينة التحميؿ اإلحصائي لمفقرات والفعاليات الرياضية التي ينتموف إلييايبيف 
 عدد العينة الفعالية ت عدد العينة عاليةالف ت
 30 كرة القدـ لمصاالت 4 61 كرة القدـ 1
 9 كرة اليد 3 6 كرة الطائرة 5 10 كرة السمة 0

 38 المجموع 80 المجموع
 العباً  102 المجموع الكمي
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 مقياس االتزاف االنفعالي  1ػ5ػ4ػ3
 القوة التمييزية لمفقرات : -أ

 ررينلايمجم  ررعللالسرريملمعلمررفلايطمييررزل رركلقرردرةلايبارررةل دررىلايطمييررزل ررينلايمسررط يلتلايمط لي ررعل ليطحررددلايغرررضلمررنل
،لايمططرررر طينلايعديررلل ايرررد يلل  عررردلاحطسرررلبلاالخط رررلرلايطرررليكليعي طرررينلمسرررطادطينليمعر رررعلداليرررعلايبرررر الل رررينلايمجمررر  طينل

حرذ لهرلطينللنياي رلحث(ليرذي لط جربل درىل41)(ل 45كطضحل ج دل ر اللمع  يعليجميعلايبارراتل لسرطث ل ل اررطينلهمرلل)
ل.ل(لذي ل1ايجد فل)لي ينلايبارطينل ل

 ( 8جدوؿ ) 
 القوة التمييزية بأسموب المجموعتيف المتطرفتيف لفقرات مقياس االتزاف االنفعالييبيف 

 ( 60ودرجة حرية )  2.25ميزة عند نسبة احتماؿ *تشير إلى الفقرات غير الم
 

 رقـ الفقرة

 

قيمة ت  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحسوبة

القدرة التمييزية 
´س لمفقرة ´س ع   ع 

 مميزة 5.544 0.8 1.61 0.56 2.56 1
 مميزة 3.439 0.36 2.06 0.5 2.44 0
 مميزة 5.739 0.58 2 0.54 2.79 3
 مميزة 4.107 0.54 2.19 0.46 2.71 4
 مميزة 2.554 0.63 2.26 0.6 2.65 5
 مميزة 2.564 0.57 2.52 0.39 2.82 6
 مميزة 3.485 0.62 2.42 0.36 2.85 7
 مميزة 2.380 0.51 2.26 0.5 2.56 8
 مميزة 2.564 0.57 2.52 0.39 2.82 9
 مميزة 4.083 0.4 2.19 0.49 2.65 12
 مميزة 5.555 0.44 1.94 0.5 2.59 11
 مميزة 5.305 0.44 2.06 0.52 2.71 10
 مميزة 3.692 0.57 2.55 0.24 2.94 13
 مميزة 6.243 0.45 2 0.46 2.71 14
 مميزة 3.141 0.6 2.68 0 3 15
 غير مميزة 0.251* 0.53 1.29 0.53 1.32 16
 غير مميزة 0.451-* 0.4 1.81 0.79 1.74 17
 مميزة 4.811 0.36 2.06 0.5 2.59 18
 مميزة 6.748 0.54 2.19 0.29 2.91 19
 مميزة 4.113 0.56 2.23 0.5 2.76 02
 مميزة 4.156 0.45 2.16 0.49 2.65 01
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 االتسػاؽ الداخمي -ب
يدرجررعلايبارررةل ليدرجررعلايكديررعليدمايررلسل ايررذيليحررددلايمسررلرللعالرط لطيررايجررلدلايعبلقررعلك يررطملاحطسررل  لمررنلخرربلفل

يمع رر يل ررينلجميررعل(ل،لإذليطضررحلاالرط ررلطلال9يدبارررةلك  هررلل لطجررلهلايمايررلسلكملالل قرردلطررملإيجررلدلذيرر لكمررلل رركلايجررد فل)ل
لهل. ايباراتل ايدرجعلايكديعليدمايلسلمملليحطمل ال

 (9جدوؿ )
 معامالت االرتباط بيف درجات فقرات مقياس االتزاف االنفعالي ودرجتو الكميةيبيف 

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة مستوى الداللة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة
 معنوي 0.7 11 معنوي 0.6 1
 معنوي 0.64 10 معنوي 0.66 0
 معنوي 0.58 13 معنوي 0.65 3
 معنوي 0.75 14 معنوي 0.67 4
 معنوي 0.55 15 معنوي 0.43 5
 معنوي 0.66 18 معنوي 0.5 6
 معنوي 0.70 19 معنوي 0.56 7
 معنوي 0.66 02 معنوي 0.54 8
 معنوي 0.51 12 معنوي 0.47 01 معنوي 0.5 9
 (2,174( = )2.25( ومستوى داللة  )118ة لمعامؿ االرتباط بدرجة حرية  )القيمة الجدولي* 

 مقياس اإلصرار 0ػ5ػ4ػ3
 القوة التمييزية لمفقرات : - أ
طضررحل رردملا،لايمططررر طينلاحطسررلبلاالخط ررلرلايطررليكليعي طررينلمسررطادطينليمعر ررعلداليررعلايبررر الل ررينلايمجمرر  طينللطررم

(لل40ايجررد فل)لي ررينلحررذ هلل للنياي ررلحث(ليررذي لط جرربل دررىلل41،ل45،لل41،ل44،لل1 جرر دل ررر اللمع  يررعليدباررراتل)ل
لذي ل.

 ( 12جدوؿ )
 القوة التمييزية بأسموب المجموعتيف المتطرفتيف لفقرات مقياس اإلصراريبيف 

 رقـ الفقرة

 

قيمة ت  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحسوبة

القدرة التميزية 
´س لمفقرة ´س ع   ع 

 مميزة 3.217 0.72 2 0.57 2.52 1
 مميزة 5.959 0.4 2.19 0.42 2.79 0
 مميزة 6.342 0.47 2.19 0.36 2.85 3
 مميزة 5.796 0.4 2.03 0.48 2.67 5
 مميزة 4.734 0.54 2.31 0.36 2.85 6
 غير مميزة 1.819* 0.3 2.91 0 3 7
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 ( 60ودرجة حرية )  2.25*تشير إلى الفقرات غير المميزة عند نسبة احتماؿ 
 االتسػاؽ الداخمي - ب

(لذيررر ل،لإذل44ايجرررد فل)ي رررينللسلاإلصررررارل ليدرجرررعلايباررررةل ليدرجرررعلايكديرررعليمايرررلعالرط لطيرررايجرررلدلايعبلقرررعلإطرررمل
لهل. يطضحلاالرط لطلايمع  يل ينلجميعلايباراتل ايدرجعلايكديعليدمايلسلمملليحطمل ال

 (11جدوؿ )
 معامالت االرتباط بيف درجات فقرات مقياس اإلصرار ودرجتو الكميةيبيف 

 مستوى الداللة اطمعامؿ االرتب رقـ الفقرة مستوى الداللة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة
 معنوي 0.65 9 معنوي 0.45 1
 معنوي 0.76 12 معنوي 0.62 0
 معنوي 0.62 11 معنوي 0.66 3
 معنوي 0.39 10 معنوي 0.57 4
 معنوي 0.22- 15 معنوي 0.58 5
 معنوي 0.48 18 معنوي 0.60 6
 معنوي 0.56 19 معنوي 0.20 8
 (2,174( = )2.25( ومستوى داللة  )118ية  )القيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط بدرجة حر * 

لمقياس الذات التنافسية االيجابية 3ػ5ػ4ػ3
 القوة التمييزية لمفقرات : - أ

،لاطضرحل ردملايمططرر طيناحطسلبلاالخط لرلايطليكليعي طينلمسرطادطينليمعر رعلداليرعلايبرر الل رينلايمجمر  طينلطمل
(ليررذي لط جرربل دررىلل24،للل45،لللل43،لل44،للل42،لل44،للل40،للل1،لل3،لل1،لل4 جرر دل ررر اللمع  يررعليدبارررات)

ل(لذي ل.ل42ايجد فل)لي ينلحذ هللل للنياي لحث

 مميزة 4.676 0.44 2.25 0.44 2.76 8
 مميزة 4.697 0.3 2.09 0.5 2.58 9
 مميزة 6.099 0.18 1.97 0.51 2.55 12
 مميزة 3.672 0.25 2.06 0.5 2.42 11
 مميزة 2.288 0.47 1 2.7 0 3 10
 غير مميزة 1.819* 0.3 2.91 0 3 13
مميزةغير  0.520* 0.25 2 0.61 2.06 14  
 مميزة 2.116 0.47 2.09 0.66 2.39 15
 غير مميزة 1.152-* 0.49 1.38 0.44 1.24 16
مميزةغير  1.545* 0.5 2.41 0.44 2.76 17  
 مميزة 2.127 0.47 2.69 0.36 2.85 18
 مميزة 4.734 0.54 2.31 0.36 2.85 19
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 (10جدوؿ )
 القوة التمييزية بأسموب المجموعتيف المتطرفتيف لفقرات مقياس الذات التنافسية االيجابيةيبيف 

 رقـ الفقرة

 

قيمة ت  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحسوبة

تميزية القدرة ال
´س لمفقرة ´س ع   ع 

مميزةغير  0.77* 0.72 1.45 0.7 1.59 1  
 مميزة 2.66 0.85 2.48 0.38 2.91 0
 مميزة 2.92 0.71 2.65 0 3 3
 غير مميزة 1.79* 0.62 1.39 0.68 1.68 4
 غير مميزة 0.78* 0.45 2.84 0.29 2.91 5
 مميزة 2.04 0.45 1.26 0.7 1.56 6
 مميزة 3.88 0.79 2.32 0.38 2.91 7
 غير مميزة 1.41* 0.62 2.61 0.41 2.79 8
 مميزة 2.02 0.68 2.52 0.41 2.79 9
 غير مميزة 0.9* 0.63 2.52 0.54 2.65 12
 غير مميزة 1.73* 0.56 1.39 0.65 1.65 11
 غير مميزة 0.5* 0.37 2.84 0.33 2.88 10
 غير مميزة 0.73* 0.51 2.74 0.39 2.82 13
 مميزة 3.89 0.48 1.19 0.73 1.79 14
 غير مميزة 1.52* 0.49 2.65 0.46 2.82 15
 غير مميزة 1.49* 0.63 2.48 0.58 2.71 16
 مميزة 2.62 0.54 1.32 0.63 1.71 17
 مميزة 3.39 0.48 1.19 0.82 1.76 18
 مميزة 2.64 0.46 1.29 0.68 1.68 19
 مميزة 3.9 0.79 2.1 0.51 2.74 02
 غير مميزة 1.41* 0.62 2.61 0.41 2.79 01
 مميزة 3.9 0.83 2.1 0.45 2.74 00
 مميزة 4.18 0.76 2.13 0.43 2.76 03
 مميزة 2.23 0.56 2.61 0.41 2.88 04
 مميزة 2.51 0.72 2.13 0.56 2.53 05
 مميزة 2.74 0.69 2.29 0.52 2.71 06
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 ( 60رجة حرية ) ود 2.25*تشير إلى الفقرات غير المميزة عند نسبة احتماؿ 
 االتسػاؽ الداخمي -ب

(،إذل44يدرجررعلايبارررةل ليدرجررعلايكديررعليمايررلسلايررذاتلايط ل سرريعلااليجل يررعلل كمررلل رركلايجررد ف)لعالرط لطيررايجررلدلايعبلقررعلإطررمل
لهل. يطضحلاالرط لطلايمع  يل ينلجميعلايباراتل ايدرجعلايكديعليدمايلسلمملليحطمل ال

 (13جدوؿ )
 اط بيف درجات فقرات مقياس الذات التنافسية االيجابية ودرجتو الكميةمعامالت االرتبيبيف 
 مستوى الداللة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة مستوى الداللة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة

 معنوي 0.45 19 معنوي 0.42 0
 معنوي 0.55 02 معنوي 0.56 3
 معنوي 0.55 00 معنوي 0.43 6
 معنوي 0.59 03 معنوي 0.31 7
 معنوي 0.38 04 معنوي 0.44 9
 معنوي 0.35 05 معنوي 0,46 14
 معنوي 0.45 18 معنوي 0.34 06 معنوي 0.37 17
 (2,174( = )2.25( ومستوى داللة  )118القيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط بدرجة حرية  )* 

 مقياس الطموح 4ػ5ػ4ػ3
 القوة التمييزية لمفقرات : - أ

،لاطضرحل ردملايمططرر طينيطليكليعي طينلمسرطادطينليمعر رعلداليرعلايبرر الل رينلايمجمر  طينلاحطسلبلاالخط لرلالطم
ل(لذي .41ايجد فل)ي ينلحذ هلل للنياي لحث(ليذي لط جبل دىل22،لل24،لل20،لل1،لل4 ج دل ر اللمع  يعليدباراتل)

 (14جدوؿ )
 وحالقوة التمييزية بأسموب المجموعتيف المتطرفتيف لفقرات مقياس الطميبيف 

 رقـ الفقرة

 

قيمة ت  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحسوبة

القوة التمييزية 
´س لمفقرة ´س ع   ع 

 غير مميزة 0.28-* 0.78 1.69 0.7 1.64 1
 مميزة 2.87 0.75 2.63 0 3 0
 مميزة 2.80 0.84 2.41 0.48 2.88 3
 غير مميزة 1.54* 0.92 2.25 0.79 2.58 4
 مميزة 2.61 0.62 2.5 0.44 2.85 5
 مميزة 3.39 0.737 2.668 0.563 3.19 6
 مميزة 3.13 0.722 2.792 0.59 3.39 7
 مميزة 3.61 0.707 2.916 0.617 3.59 8
 مميزة 4.26 0.692 3.04 0.644 3.79 9
 مميزة 3.98 0.677 3.164 0.671 3.99 12
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 ( 60ودرجة حرية )  2.25*تشير إلى الفقرات غير المميزة عند نسبة احتماؿ 
 

 مياالتسػاؽ الداخ - ب
(ل،لإذلل43يدرجرررعلايباررررةل ليدرجرررعلايكديرررعليمايرررلسلايلرررجل عل كمرررلل ررركلايجرررد فل)للعالرط لطيرررايجرررلدلايعبلقرررعلإطرررمل

لهل. يطضحلاالرط لطلايمع  يل ينلجميعلايباراتل ايدرجعلايكديعليدمايلسلمملليحطمل ال
 (15جدوؿ )

 معامالت االرتباط بيف درجات فقرات مقياس الطموح ودرجتو الكميةيبيف 
 مستوى الداللة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة مستوى الداللة معامؿ االرتباط قـ الفقرةر 

 معنوي 0.55 10 معنوي 0.45 0
 معنوي 0.53 13 معنوي 0.58 3
 معنوي 0.09 14 معنوي 0.50 5
 معنوي 0.40 15 معنوي 0.51 6
 معنوي 0.57 16 معنوي 0.55 7
 معنوي 0.56 17 معنوي 0.55 8
 معنوي 0.61 18 عنويم 0.55 9
 معنوي 0.59 19 معنوي 0.38 12
 معنوي 0.42 03 معنوي 0.40 11
 (2,174( = )2.25( ومستوى داللة  )118القيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط بدرجة حرية  ) *

 مقياس العدواف 5ػ5ػ4ػ3
 القوة التمييزية لمفقرات : - أ

،لكطضرحل ردملايمططرر طين رعلداليرعلايبرر الل رينلايمجمر  طينلاحطسلبلاالخط لرلايطليكليعي طينلمسرطادطينليمعرلطمل
ي ررينلحررذ هلل للنياي ررلحث(ليررذي لط جرربل دررىلل41،لل41،لل43،للل5،للل3،لل1،لل4،لل4 جرر دل ررر اللمع  يررعليدباررراتل)

ل(لذي .ل45ايجد فل)ل

 مميزة 3.64 0.662 3.288 0.698 4.19 11
 مميزة 5.75 0.647 3.412 0.725 4.39 10
 مميزة 2.37 0.632 3.536 0.752 4.59 13
 مميزة 2.99 0.617 3.66 0.779 4.79 14
 مميزة 2.34 0.602 3.784 0.806 4.99 15
 مميزة 3.88 0.67 2.5 0.17 2.97 16
 مميزة 3.47 0.74 2.31 0.39 2.82 17
 مميزة 3.14 0.8 2.41 0.33 2.88 18
 مميزة 2.90 0.71 2.41 0.39 2.82 19
 غير مميزة 1.32* 0.67 2.53 0.52 2.73 02
 غير مميزة 0.61* 0.72 2.44 0.71 2.55 01
 غير مميزة 1.71* 0.66 1.63 0.68 1.91 00
 مميزة 3.90 0.68 2.28 0.39 2.82 03
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 ( 16جدوؿ ) 
 القوة التمييزية بأسموب المجموعتيف المتطرفتيف لفقرات مقياس العدوافيبيف 

 ( 60ودرجة حرية )  2.25*تشير إلى الفقرات غير المميزة عند نسبة احتماؿ 
لاالتسػاؽ الداخمي -ب

(ل،لإذليطضرحلاالرط رلطل41يدرجرعلايباررةل ليدرجرعلايكديرعليمايرلسلايعرد انل ايجرد فل)علالرط لطيراايعبلقرعلليجلدإطمل
لهل. ايمع  يل ينلجميعلايباراتل ايدرجعلايكديعليدمايلسلمملليحطمل ال

 الفقرةرقـ 

 

 المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 القوة التمييزية لمفقرة قيمة ت المحسوبة

´س ´س ع   ع 
مميزةغير  1.86* 0.67 2.53 0.42 2.79 1  
 مميزة 4.08 0.47 1.19 0.93 1.94 0
مميزةغير  1.46* 0.71 2.41 0.55 2.64 3  
مميزةغير  1.41* 0.75 2.38 0.56 2.61 4  
مميزةغير  1.66* 0.71 2.41 0.54 2.67 5  
مميزةغير  1.60* 0.76 2.41 0.54 2.67 6  
 مميزة 2.43 0.76 2.41 0.48 2.79 7
 مميزة 5.03 0.42 1.22 0.93 2.12 8
 مميزة 5.03 0.37 1.16 0.77 1.91 9
 مميزة 3.55 0.64 2.31 0.42 2.79 12
 مميزة 5.45 0.42 1.22 0.8 2.09 11
 مميزة 3.11 0.64 2.31 0.5 2.76 10
 مميزة 6.02 0.42 1.22 0.74 2.12 13
 مميزة 4.73 0.69 1.91 0.55 2.64 14
مميزةغير  0.75-* 0.61 2.63 0.57 2.52 15  
 مميزة 2.40 0.66 2.38 0.52 2.73 16
مميزةغير  1.54 * 0.67 2.53 0.5 2.76 17  
مميزةغير  0.86* 0.67 2.53 0.6 2.67 18  
 مميزة 5.26 0.75 2.13 0.33 2.88 19
 مميزة 4.84 0.68 2.28 0.29 2.91 02
 مميزة 3.73 0.74 2.31 0.36 2.85 01
 مميزة 5.95 0.47 1.19 0.86 2.21 00
 مميزة 2.86 0.31 1.97 0.59 2.3 03
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 (17جدوؿ )
 معامالت االرتباط بيف درجات فقرات مقياس العدواف ودرجتو الكميةيبيف 

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة مستوى الداللة رتباطمعامؿ اال  رقـ الفقرة
 معنوي 0.69 14 معنوي 0.49 0
 معنوي 0.37 16 معنوي 0.55 7
 معنوي 0.70 19 معنوي 0.56 8
 معنوي 0.69 02 معنوي 0.54 9
 معنوي 0.63 01 معنوي 0.68 12
 معنوي 0.60 00 معنوي 0.55 11
لمعنوي 0.62 13 ويمعن 0.53 03 معنوي 0.67 10
 (2,174( = )2.25( ومستوى داللة  )118القيمة الجدولية لمعامؿ االرتباط بدرجة حرية  )* 

يط ينلكنلايباراتلايمسط عدةلمنلطرياطكلايا ةلايطمييزيعليدباراتلل االطسلاللايداخدكلكل تلكملللآ بلنلل منلخبلفلمللذكر
ل(ل.ل41م ينل كلايجد فل)ل

 ( 18جدوؿ ) 
 الفقرات المستبعدة بطريقتي التمييز واالتساؽ الداخمي مف المقاييسيبيف 

 عدد الفقرات الفقرات المستبعدة المقياس ت
 0 17،  16 االتزاف االنفعالي 1
 5 17، 16، 14، 13، 7 اإلصرار 0
 11 01، 16، 15، 13، 10، 11، 12، 8، 5، 4، 1 الذات التنافسية 3
 5 00، 01، 02، 4، 1 الطموح 4
 8 18، 17، 15، 6، 5، 4، 3، 1 العدواف 5

 31 المجموع
 األسس العممية لممقاييس ) الخصائص السايكومترية(  5ػ 3
 الصدؽ  1ػ5ػ3
 صدؽ المحتوى   1ػ1ػ5ػ3

 ياصرردل رر ل"مررد لطمثيررفل  رر دلاالخط ررلرلك لايمايررلسليمحطرر  لايسررمعلم ضررعلايايررلسل يررطملايحكررمل دررىلذيرر ل ررنل
(ل،لكيلكنلايط كردلمرنل434،ل2002يمخطصرين)لايمحكمرين(ل ركلايمجرلف"ل)لمررادل سرديملن،طرياللمجم  علمنلايخ را ل ا

ج دطرر ل يمررلليايسرر ليحرردثلد نل حررصلطجري رركل.ل  ررلدةليررطملايدجرر  ليمثررفلهررذالاإلجرررا ل رركلايصررداللايظررلهريل صرردالل
لنييد رررلحث قررردلطرررمل(ل.ل415،ل4991ايمحطررر  ل هرررذهلايطريارررعلممك ررر ل ررركلمجرررلالتلاخط رررلراتلايلخصررريعل)  ررردلايررررحمن،ل

لللايطحااللمنللهذالاي  علمنلايصدالل.
 الصدؽ المرتبط بالمحؾ   0ػ1ػ5ػ3

الل ل  نلصداللايمايلسليسطمدلمنلصدالل   دهل،ل هذالملليعر ل لالطسلاللايداخدكل ايذيلهر لمحكرلنللداخديرلل
 يررطملايطحارراللمررنلل(لللللللللللللللللل244،لل2005يدمايررلسل،لإذلإنلايمحرر لقرردليكرر نلداخديررلنلك لخلرجيررلنل)لرضرر انل،ل

ذيرر لإحصررلييلليغرررضلحررذ لايباررراتلايطرركلاللطضرري ليددرجررعلاي هلييررعل مررلل يرر لايكبليررعل قرردلطررملطحايرراللهررذالاإلجرررا ل رركل
(لال  ررلنلمرنلخرربلفلمعلمرفلاالرط ررلطلاي سرريطل420حسرلبلاالطسررلاللايرداخدكليعي ررلتلايطمييرزل ايطرركلحرددتليكررفلمايررلسل رر)

ل ينلكفل ارةل ايدرجعلايكديعليدمايلسل.
ل
ل
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 الختالفيالتقاربي و ا يفالصدق    3ػ1ػ5ػ3
نلايصرردالل الخطبل رركليعكررسلدرجررعلا ياصرردل رر لطاررلربلاالخط ررلرلمررعلماررلييسلكخررر لطارريسل بررسلايسررمعلك لايطكرر ينلل ا 

(ل  درررىلهرررذالاألسرررلسلقرررلمل209،ل2005)لرضررر ان،ل بسررر لايعبلقرررعل رررينلايمايرررلسل مارررلييسلكخرررر لاللطاررريسلايطكررر ينل
ي طمر نلإيررىل علييرلتلمخطدبررعلل(لال  ررلنل40االرط لطيرعل ررينلايمارلييسلايمعرردةل درىل ي ررعلطمثرفل)ل إيجرلدلايمصررب  عللناي لحثر

،ل"لكنلمعلمرفلاالرط رلطل(ليلريرلإيرىلإنلجميرعلاالرط لطرلتلاي ي يرعلضرعيبعلل49يمثد نلايطط ياللاأل فليدث لتل ايجد فل)ل
قيمررعلاالغطرررابل رركلهررذهلايحليررعلطكرر نلل رر كثرليرردفل دررىل جرر دل بلقررعلق يررعل ررينلايمطغيرررينل،لالنل0.10ايررذيليسررل يل

(لل   جر ل رلملطلريرل طرليالمعرلمبلتلاالرط رلطلايمط لديرعلل201،لل2001) بل يل رض ان،لمسل يعلطاري لنليايمعلاالرط لط
لإيىلاسطابلييعلايمالييسلاألحلديعليدسملتلايلخصيع.

 ( 19جدوؿ ) 
 المعدة مصفوفة االرتباطات المتبادلة بيف مقاييس سمات الشخصيةيبيف 

 ثبات ال 0ػ5ػ3للللل
)لل"لكنلايث لتليليرلإيىلمد لايدقعل اإلطالنلك لاالطسلاللايذيليايسل  لاالخط لرلايظرلهرةلايطركل ضرعلمرنلاجدهرلل"ل     

 يع رركل"لايدقررعل رركلطاررديرلايعبلمررعلايحايايررعليدبررردل دررىلايسررمعلايطرركليايسررهللاالخط ررلرل"ل) رر دةلل (91،ل2005رضرر ان،ل
لاللاآلطيعل:ايايطرلللنايث لتليدمالييسلايمعدةلاسطعمفلاي لحثل(ل ألجفلايحص فل دى491،لل4992 مدكل يل،ل

عادة  1ػ0ػ5ػ3    تطبيقواالختبار وا 
طسطخدملهذهلايطرياعليطا يملايخط لايمرط طل طط ياللاالخط لرلمرطينلمخطدبطينل لي س علي قتلايطط يال،ل مع ىللللللل

 يلرلاالخط لرل كلايمايلسل كل طرطينلزم يطينل.لكنلايث لتل كلهذهلايطرياعليسطخدملايمعلي علايزم يعليطسجيفلدرجلتل
إيىلاطسلاللايدرجلتلايمسطخرجعلمنلاسطجل لتلاأل رادلك بسهمل  دملليعلدلاخط لرهمل لالخط لرلذاط ل كلك قلتلمخطدبعل

 ططمثفلمعطيلتلهذهلايطرياعل معلمفلاالسطارارل  ج دل لصفلل(414،ل4994)  دلايخليالل،ل بسهلل طحتلايظر  
 للطليرل)ل رحلتل(لإيىلكنل"طرياعلإ لدةلاالخط لرلطعدلمنلككثرلايطراياللاإلحصلييعلاسطخداملنل كلحسلبل هلزم كل.

ل(ل.ل433 ل431،ل2004)ل رحلتل،ل"معلمفلايث لتل  خلصعلمجلفلايطر يعلايريلضيع
يسل دىل قدلط اتلايمالي  حسلبلدرجعلايث لتليدمايلسل طرياعلطط ياللاالخط لرل ا  لدةلطط يا للنقلملاي لحث

،ليمثد نل علييلتلمخطدبعل،ل دملنل لنلطرياعلايط زيعلحدثتل لكفلططل عكل  اقعلمايلسينليكفلل(لال  لنل40 ي علق امهلل)
ل(لذي ل.ل20ايجد فل)لي ينلي مل ل

 ( 02جدوؿ ) 
 يمثؿ توزيع عينة الثبات

 عدد العينة الفعالية ت عدد العينة الفعالية ت
 7 التكرة القدـ لمصا 4 8 كرة القدـ 1
 5 كرة اليد 3 5 كرة السمة 5 5 كرة الطائرة 0

 10 المجموع 18 المجموع
 العباً  32 المجموع الكمي

االتزاف  المقاييس
 الذات التنافسية االيجابية الطموح العدواف اإلصرار االنفعالي

 0.31 0.11 0.04 0.16 1.00 االتزاف االنفعالي
 0.17- 0.06 0.08 1.00  اإلصرار
 0.40 0.18 1.00   العدواف
 0.27 1.00    الطموح

 1.00     الذات التنافسية االيجابية
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،ل درىلكنليرطملايحبرلظل درىلمردةلايبلصرفلايزم ركلل(لي مرلنل20 قدلك يدلطط ياللايمارلييسلايمعردةلل عردل لصرفلزم ركلقردرةل)
،ل ايطط يراللايثرل كليدث رلتل ايرذيل2042ل/ل5/ ل2ل فليدث رلتيكفلمايلسلمرنلخربلفلجرد فلمعردلمسر الن)جر لايطط يراللاأل

مررعلط حيرردلايظررر  ليدطط ياررينلقرردرلاإلمكررلنل(ل،لطرربللذيرر ل بسررهلل  دررىلايعي ررعلل2042ل/ل5ل/ل24يمثررفلإ ررلدةلاالخط ررلرل
ل(ليمثررفل طررليالث ررلتللاالخط ررلرل طرياررعل22معليجررعلاي يل ررلتلإحصررلييللمررنلخرربلفلمعلمررفلاالرط ررلطلاي سرريطلل ايجررد ف)ل

 . اإل لدة
 (  ANOVAطريقة تحميؿ التبايف ) 0ػ0ػ5ػ3

طا مل كرةلحسرلبلث رلتلاالخط رلرل طريارعلطحديرفلايط رلينل درىلطجزيرعلايط رلينلايكدركليدردرجلتلاأل ررادلإيرىلمصرلدرل
ينلطحديرفلايط رلللن  ذي ل اردلاسرطخدملاي لحثرل(.51،ل2000ثبلثعليدط لينلطرجعلإيىلاأل رادل ايباراتل ط لينلايخط ل) بلمل،

ايمارلييسلل يكرفلمايرلسلمرنل(لال  رلنل50ايخصليصلايايلسريعلاي رليغل رددهلل)ايث ليكل) د نلطبل ف(ليدرجلتل ي علحسلبل
ل(.24األحلديعلايمعدةل،ل كل تلاي طليالكملل كلايجد فل)

 ( 01جػػدوؿ )
 الخمسة نتائج تحميؿ التبايف الثنائي )بدوف تفاعؿ( لدرجات عينة ثبات مقاييس السمات يبيف 

 مجموع المربعات مصدر التبايف المقياس ت
S .s 

 درجة الحرية
D .F 

 متوسط المربعات
M. S 

 االتزاف االنفعالي 1

 4.144ل39 405.912 بيف األفراد
ل2.411ل41 12.142 بيف الفقرات
ل0.4551 4052ل411.411 الخطأ
ل0.211ل4449ل425.912 الكمي

 اإلصرار 0

ل4.142 39 11.301 بيف األفراد
 5.221ل44 10.934 بيف الفقرات
ل0.245ل151ل453.121 الخطأ
ل0.491ل149ل440.111 الكمي

الذات التنافسية  3
 االيجابية

 4.451 39 10.554 بيف األفراد
ل44.195ل41ل494.431 بيف الفقرات
ل0.409ل125ل231.911 الخطأ
ل0.311ل199ل321.191 الكمي

 الطموح 4

ل4.132ل39ل404.412 بيف األفراد
ل4.234ل41ل33.213 بيف الفقرات
ل0.211ل4004ل219.031 الخطأ
ل0.143ل4019ل111.143 الكمي

 العدواف 5

ل4.049ل39ل419.44 بيف األفراد
ل1.590ل41ل401.55 بيف الفقرات
ل0.212ل125ل221.155 الخطأ
ل0.359ل199ل344.155 الكمي

مرررنل طرررليالطحديرررفلايط رررلينلايطررركلطعطمررردل درررىلط رررلينلايخطررر ل ايط رررلينل رررينلاأل ررررادلل(Hoyt   ررردلاسرررطخداملمعلديرررعله يرررتل)
(Fox,1969, 249ل.ل22(ل،لظهرتلاي طليالكملل كلايجد فل)ل)مللكنلايمخطصينل كلايايلسلاي بسركليلرير نلإيرىلل  

غطررابل ير لكقرفل٪(ل  سر علاال30(لككليكر نلايمبسررلايملرطر لكك ررلمرنل)0.10كنلمعلمفلايث لتليبضفلكنليزيدل نل)
ليذي لطعدلهذهلايمالييسلجيدةلمنلحيثلايث لت.ل(،Foran,1961, 85)منلهذهلاي س عل
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 الخطأ المعياري لممقاييس 3ػ5ػ3
ايطسرلرفلحر فلماردارلايخطر لايمحطمرفل ركلكيللنيعدلمبه ملايخط لايمعيلريليدايلسلك ضفلايمبرلهيملصربلحيعليئلجل رعل ر

جلتلايخلصررعل ررلأل رادلايررذينلاسطخدصرر للمررنلاسررطجل لطهملمعلمررفلايث ررلتل،لدرجررعل دررىلايماررلييسلمررنل ررينلمجم  ررعلايرردرل
"لكي ررف يركردل"ل(.441،ل4991)ل ررجل،للل إ  رللمررنلخربلفلهرذالايخطر ليمكررنلكنل ط  ر ل دقرعلدرجرعلايبررردلايحايايرعللمرنلثرم ل

Ebelبرردل ركلايمايرلسلإنلايخط لايمعيلريليدايلسلمرلرالمنلمرلراتلدقعلايمايلسلأل  لي ضحلمد لاقطررابلدرجرلتلايل
  دررىلهررذالاألسررلسلط اررتلمعلديررعلايخطرر لايمعيررلريليدماررلييسلاألحلديررعلل(Ebel,1972, 429)مررنلايدرجررعلايحايايررعل

ل.(لل22ايمعدةل كل تلاي طليالكملل كلايجد فل)ل
 معامؿ الحساسية 4ػ5ػ3

طخدامل لسرررررل-يحسرررررلبلمرلررررررلحسلسررررريعلايمارررررلييسل ررررركللاي حرررررثلايحرررررليكلطرررررملا طمرررررلدل طرررررليالطحديرررررفلايط رررررلينل
(ليظهررررلمعلمرررفلايحسلسررريعليدمارررلييسلايمعررردةلإذلطظهررررلاياررريملل داليرررعلمع  يرررعل  ررردلل22معلديع"جلكسررر نل"لل ايجرررد فل)ل

(لمملليرلرلحسلسريعلايمارلييسل ركل4.95)لايجد ييعل(لألنلهذهلايايمعلايمحس  علكك رلمنلايايمعلايزاييعل0.03مسط  ل)
لنل كدا ل ي علاي حثل دىلهذهلايمالييس.ايعبلقعل ينلايسملتلايلخصيعلايمدر سعل  يلقيلس

 ( 00جدوؿ ) 
عادة يبيف   وتحميؿ التبايف ومعامؿ الحساسية  تطبيقومعامؿ الثبات بطريقتي االختبار وا 

 والخطأ المعياري لممقاييس المعدة

الثبات بطريقة االختبار  المقياس ت
عادة   تطبيقووا 

الثبات بطريقة 
 تحميؿ التبايف

معامؿ حساسية 
 سالمقيا

الخطأ المعياري 
 لممقياس

 0.408 9.86 2.92 2.85 االتزاف االنفعالي 1
 1.680 6.33 2.86 2.80 اإلصرار 0
 1.978 3.40 2.77 2.79 الذات التنافسية االيجابية 3
 0.318 5.28 2.83 2.87 الطموح 4
 0.310 12.16 2.91 2.88 العدواف 5
 وصؼ المقاييس   6ػ3
 مقياس االتزاف االنفعالي  1ػ 6ػ3

ل ل) لمن لاي هلييع ل ص رط  لاال بعليك لاالطزان لمايلس لخلصلل49يطك ن ل، لاي عد لكحلدي لمايلس ل ه  ل ارة )
(،لطعطىلايباراتلايسد يعل،ل لدرانل،كحيل لنل يدباراتل دايفلثبلث)دايملنللايريلضيعلايم صديعلاأل ديع ليبل  ينللايمطادمينل كل

(ل طحسبلدرجعلايمسطجيبل ي لمنلخبلفلجمعل4،2،4ايدرجلتلااليجل يعلايدرجلتل)ل(ل ي مللطعطى4،2،4ايدرجلت)
ل كلجميعلايباراتل ط ل ينل)لاطربدرجلتلاي دايفلايطكليخطلرهل لاي هلييع ل-ل49ايدرجع لارطبعتلدرجعلل31ل ل كدمل ل )

ل(5،لايمدحال)لدطط يالهذالكص حلايمايلسلجلهزانليايمسطجيبل،لكللرلذي لإيىلا  ل كلاطجلهلايمايلسل ايعكسلصحيحل  
 مقياس اإلصرار  0ػ 6ػ3

ل ل) لمن لاي هلييع ل ص رط  لمايلسلاإلصرار لخلصل ليبل  ينللل41يطك ن ل، لمايلسلكحلديلاي عد ل ه  ل ارة )
لدايملنلللايريلضيعلايم صديعلاأل ديعايمطادمينل كلل (للطعطىلايباراتلايسد يعل،ل لدرانلل،لكحيل لنلل يدباراتل دايفلثبلثل)

لايدرجلت)4،2،4ايدرجلت) لطعطىلايدرجلتلااليجل يع ل ي مل لايمسطجيبل ي لمنلخبلفلجمعل4،2،4( ل طحسبلدرجع )
ل كلجميعلايباراتل ط ل ينل)لاطربدرجلتلاي دايفلايطكليخطلرهل لاي هلييع ل-ل41ايدرجع لارطبعتلدرجعلل12ل ل كدمل ل )

ل(ل5ايمدحالل)لسلجلهزانليدطط يال،ايمسطجيب،لكللرلذي لإيىلا  ل كلاطجلهلايمايلسل ايعكسلصحيحل  هذالكص حلايمايل
 مقياس الذات التنافسية االيجابية  3ػ 6ػ3

(ل ارةل ه لمايلسلكحلديلاي عدل،لخلصل ليبل  ينلل43يطك نلمايلسلايذاتلايط ل سيعلااليجل يعل ص رط لاي هلييعلمنل)ل
لل ل ل ك لايم صديعلاأل ديعايمطادمين لثبلث)دايملنللايريلضيع ل دايف ل ل،كحيل لنل يدبارات لايسد يعلدرانل، لايبارات لطعطى ،)

لايدرجلتل)4،2،4ايدرجلت) لطعطىلايباراتلااليجل يع ل ي مل لايمسطجيبل ي لمنلخبلفلجمعل4،2،4( ل طحسبلدرجع )
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ل كلجميعلايباراتل ط ل ينل)لاطربدرجلتلاي دايفلايطكليخطلرهل لاي هلييع ل13ل-ل43ايدرجع لارطبعتلدرجعلل ل كدمل ل )
ل5اطجلهلايمايلسل ايعكسلصحيحل  هذالكص حلايمايلسلجلهزانليدطط يالل،ايمدحاللايمسطجيبل،لكللرلذي لإيىلا  ل كل  

 مقياس الطموح   4ػ 6ػ3
(ل اررررةل هررر لمايرررلسلكحرررلديلاي عررردل،لخرررلصل رررليبل  ينللل41يطكررر نلمايرررلسلايطمررر حل صررر رط لاي هلييرررعلمرررنل)ل

(ل،لطعطررىلايباررراتلايسررد يعل،ل ررلدرانللل ررلنل،لكحيل يدباررراتل رردايفلثرربلثل)لدايمررلنللايريلضرريعلايم صررديعلاأل ديررعايمطارردمينل رركلل
 طحسرربلدرجررعلايمسررطجيبل يرر لمررنلخرربلفلجمرررعلل(4،2،4(ل ي مررللطعطررىلايباررراتلااليجل يررعلايرردرجلت)4،2،4ايرردرجلت)

(لل كدمرررللارطبعرررتلدرجرررعللل31ل-ل41ايدرجرررعلاي هلييرررعل رررينل)لاطررررب طلدرجرررلتلاي ررردايفلايطررركليخطلرهرررلل ررركلجميرررعلايباررررات
ل(للل5ىلا  ل كلاطجلهلايمايلسل ايعكسلصحيحل  هذالكص حلايمايلسلجلهزانليدطط يال،ايمدحال)لايمسطجيبل،لكللرلذي لإي

 مقياس العدواف  5ػ 6ػ3
(ل اررررةلل هررر لمايرررلسلكحرررلديلاي عررردل،لخرررلصل رررليبل  ينللل43يطكررر نلمايرررلسلايعد ا يرررعل صررر رط لاي هلييرررعلمرررنل)ل

(للطعطرررىلايبارررراتلايسرررد يعل،ل رررلدرانلل،لكحيل رررلنلل)لدايمرررلنلل يدبارررراتل ررردايفلثررربلثلايريلضررريعلايم صرررديعلاأل ديرررعايمطاررردمينل ررركلل
(ل طحسرربلدرجررعلايمسررطجيبل يرر لمررنلخرربلفلجمرررعل4،2،4(ل ي مررللطعطررىلايباررراتلااليجل يررعلايرردرجلت)4،2،4ايرردرجلت)

(لل كدمرررللارطبعرررتلدرجرررعلل13لل-ل43ايدرجرررعلاي هلييرررعل رررينل)اطرررربلدرجرررلتلاي ررردايفلايطررركليخطلرهرررلل ررركلجميرررعلايبارررراتل ط
ل(للل5،لكللرلذي لإيىلا  ل كلاطجلهلايمايلسل ايعكسلصحيحل  هذالكص حلايمايلسلجلهزانليدطط يال،ايمدحال)للايمسطجيب

 التطبيؽ النيائي لممقياس   7ػ  3
لطط ياللللللللل ل)لايمالييسطم لايطط ياللاي ليغع ايمعطمدةللايريلضيعلايم صديعلاأل ديع كللمطادملنلل(لال  لنل30 دىل ي ع

مايلسل ذي لكفللن طمللرحلطرياعلاإلجل عل لايمالييس ديهمللتمايلسل ز كفليئلجل عل دىل د نلطحديدل قتلثل تل
ل ل) ل بلمع ل اراتلل√  ضع ل دىلجميع ليئلجل ع ل ديهم لايط كيد ل طم لم لس لن لطراه لايذي ل طحتلاي ديف ل ارة لكف لكملم )

لثملطملجمع لكنلاإلجل علطك نل دىلايمايلسل بس ل، منلايمخط رينل  هذاللايمالييسلايمايلسل كفلدقعل كمل عل،ل دملن
لمايلسلهكلمجم علدرجلط ل دىل اراتلايمايلسلجميعلن.كفلطك نلدرجعلايمخط رل دىل

  الوسائؿ اإلحصائية   8ػ3
النسبة المئوية -  
اسطخدمل كلحسلبلمعلمفلايث لتل طرياعلإ لدةلاالخط لرل معرلمبلتلارط رلطلدرجرعلكرفل اررةل/للمعامؿ ارتباط بيرسوف -

ل.ل(SPSS)  اسطعل ر لمالايحلس بلاآليكللكيطالر كل االخطبل كيكديعليدمايلسل  كلحسلبلمعلمفلايصدالل ليدرجعلا
اسررطخدمل رركلحسررلبلايارر ةلايطمييزيررعليدباررراتل ررينلايمجمرر  طينلايمططررر طينل رركل/للاالختبػػار التػػائي لعينتػػيف مسػػتقمتيف -

ل.ايدرجعلايكديعل معلمبلتلصدقهلل
اسررطخدمل رركلمعر ررعلايط ررلينل ررينلاأل رررادل ايباررراتل ط ررلينلايخطرر ل  رردلحسررلبل/ تفاعػػؿ  تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي بػػدوف -

ل.ايث لتل معلديعله يتل حسلبلمرلرلحسلسيعلايمايلسل
ل.ل(Hoyt,1954, 154)اسطخدمتل كلحسلبلايث لتل طرياعلطحديفلايط لينل/ معادلة ىويت  -
،للسل رركلقيررلسلايلخصرريعلايريلضرريعل)  رردلايرررحمناسررطخدمل رركلحسررلبلمعلمررفلحسلسرريعلايمايررل/للمعامػػؿ الحساسػػية -

ل(ل.ل242،لل4914
ل.(ل343،ل4994ايلسل) يرلكس ن،ماسطخدمتليمعر علايخط لايمعيلريليد/معادلة الخطأ المعياري -   
 _ عرض النتائج ومناقشتيا4
 عرض النتائج 1_4

لللي طك: ص اللإيىلطحاياللاألهدا ل  عدل  ل لكد اتلاي حثلطملايطط ياللاي هليكليهلل كم
 بناء المقاييس األحادية البعد  1_1_4

طحاررراللهرررذالايهرررد لمرررنلخررربلفلايايرررلمل جميرررعلاإلجررررا اتل ايخطررر اتلايعدميرررعلايمط عرررعل ررركل  رررل لهرررذالاي ررر علمرررنلل
لايمالييسلايطكلذكرتلطبصيديلنل كلايبصفلايثليثل.ل

 الصفحة النفسية   0_1_4
مر ز ينل درىل رددلمرنلايبعلييرلتلل(لال  رلنل50ك  ر لمرنل) عي رعلمللنيد ص فلإيىلايصبحعلاي بسيعلاسطعلنلاي لحثر

ل(ل.لل24ايريلضيعل كملل كلايجد فل)
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 ( 03جدوؿ ) 
 عينة الصفحة النفسية موزعة عمى الفعاليات الرياضية يبيف 

 عدد العينة الفعالية ت عدد العينة الفعالية ت
 12 كرة السمة 4 15 كرة القدـ 1
 12 كرة الطائرةال 3 15 كرة القدـ لمصاالت 5 12 كرة اليد 0

 05 المجموع 35 المجموع
 العباً  62 المجموع الكمي

مرنللايريلضريعلايم صرديعلاأل ديرعايمطاردمينل ركللايبل  رين منلثملايططرالليدخصرليصلاإلحصرلييعليدمارلييسليرد ل
ايحاي ررعلاإلحصررلييعللكجررفل  ررل لمسررط يلتلايصرربحعلاي بسرريعل ايطرركلسرريطملطعمرريمل طليجهررلل دررىلايمجطمررعل،ل لال طمررلدل دررى

(SPSS)ل(لذي ل.ل21ايجد فل)لي ضحل لل
 ( 04جدوؿ ) 

 الوصؼ اإلحصائي لمقاييس السمات الشخصية لالعبيف المتقدميف في يبيف 
 الرياضية الموصمية األندية

مقاييس السمات 
 الشخصية

الوسط 
 الحسابي 
(¯X) 

االنحراؼ 
 (Sd)المعياري 

التبايف 
(S) 

الوسيط 
(Med) 

المنواؿ 
(Mo) 

االلتواء 
(SK) 

 2.48 44 46 39.37 6.07 47.23 االتزاف االنفعالي
 2.41 33 34 12.7 3.07 34.36 اإلصرار

 2.06 30 33 02.43 4.50 33.18 الذات التنافسية االيجابية
 2.16 44 46 07.66 5.78 44.98 الطموح
 2.37 32 31 07.66 5.78 30.18 العدواف

ا فلكنلايعي علم ز علط زيعرلنلياطرربلمرنلايط زيرعلكال طردايكليدمجطمرعلممرلليلريرلمنلخبلفلهذهلايمرلراتليمكنلاي
إيىلكنل ي علاي حثلطمثفلايمجطمعلطمثيبلنلصلدقلنل منلثمليمكنلطعميملاي طليالمنلايعي رعل درىلايمجطمرعلايمردر سل،لمرنل

لخبلفلايصبحعلاي بسيعل.
 مديات الصفحة النفسية  1_0_1_4

  اررلنليمرلررراتلاإلحصررل للايريلضرريعلايم صررديعلاأل ديررعسرريعليبل  ررينلايمطارردمينل رركلطررمل  ررل لمررديلتلايصرربحعلاي ب
 مسرط  لمعطردفل مسرط  لل ليمسط  لم خبضلجدانلل مسط  لمر خبضلاي صبكل منلخبلفلطحديدلخمسعلمسط يلتل،ل دانل

معطرردفلللمرطبررعل مررنلثررملمسررط  لمرطبررعلجرردانل،ل مررد ل صرر لا حرررا لمعيررلريل،ليدمسررط يلتل)مسررط  لمرر خبضلل مسررط  
)لمرر خبضلجرردانل مرطبررعلجرردانل(لل  ررذي لطكرر نلايمررديلتلكمررلل رركلل مسررط  لمرطبررعل(ل  مررد لمبطرر حليدمسررط يلتلايمططر ررع

ل(.ل23ايجد فل)ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 (05جدوؿ )
 األنديةالقيـ المحسوبة لمديات الصفحة النفسية لمقاييس السمات الشخصية لالعبيف المتقدميف في يبيف  

 مدةالمعت الرياضية الموصمية
مقاييس 
السمات 
 الشخصية

 أكبر مف
 س + ع
 

 أكبر مف
 ع2.5س+

 أقؿ مف
 س + ع

س 
 ع±2.5

 أقؿ مف
 ع2.5-س

 اكبر مف
 ع  -س 

 أقؿ مف
 ع -س 

 
الوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 منخفض جداً  منخفض معتدؿ مرتفع مرتفع جداً  المستوى
االتزاف 
 االنفعالي

فما – 53.31
 فوؽ

52.17 -
53.31 

43.9 -
52.16 

42.76 -
43.89 

-فما دوف 
42.75 47.23 6.07 

فما – 37.64 اإلصرار
 فوؽ

36 – 
37.63 
 

30.73 -
35.99 

31.29 -
30.70 

 فمادوف
–31.28 34.36 3.07 

الذات التنافسية 
 االيجابية

فما – 37.71
 فوؽ

35.45 -
37.7 

32.90 -
35.44 

08.66 -
32.91 

-فما دوف 
08.65 47.23 6.07 

 فما– 52.77 الطموح
 فوؽ

47.88 -
52.76 

40.29 -
47.87 

39.0 -
40.28 

-فما دوف 
39.19 44.98 5.78 

فما – 37.87 العدواف
 فوؽ

36.23 -
37.86 

09.34 -
35.20 

06.5-
09.33 

-فما دوف 
06.49 30.18 5.78 

 الفعاليات عمى وفؽ الصفحة النفسية  0_0_1_4
يدطص ي ل،لللاإلحصليكلللاي ص ل دىللللللل منلثملايحص فلليدحص فل دىلذي لي  غكلكنلطص  لايعي عل

ايصبحعلاي بسيعل كملل كلايجد فلللل دىلكسلسلمديلتلللايبعلييلتللك  اعللليدكلذي لطث يتللايمسط يلتليكفل  علمنل
 .(لل25)

 ( 06جدوؿ ) 
الرياضية  األنديةلالعبيف المتقدميف في  الفعالياتالوصؼ اإلحصائي لمقاييس السمات الشخصية عمى وفؽ يبيف 

 المعتمدة الموصمية
 كرة القدـ لمصاالت كرة القدـ كرة السمة كرة اليد كرة الطائرةال الوسائؿ اإلحصائية السمة

 46.10 48.42 50.33 43.46 48.42ل-س االتزاف االنفعالي
 6.63 5.53 4.78 6.30 5.54لع±ل

 34.28 34.50 34.14 34.47 34.50ل-س اإلصرار
 3.12 3.55 2.75 3.62 3.55لع±ل

التنافسية  الذات
 االيجابية

 32.54 34.15 34.59 29.88 34.15ل-س
 4.33 4.70 3.43 3.98 4.70لع±ل

 44.90 45.12 46.14 43.29 45.12ل-س الطموح
 6.58 4.46 5.51 7.63 4.46لع±ل

 30.08 35.35 30.95 28.94 35.35ل-س العدواف
 2.80 9.22 2.59 2.73 9.22لع±ل

ل
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( دملنل  نلإيجلدلايصبحعلاي بسيعليؤل رادليك نلل4يدبعلييلتل كملل كلايلكف)لللعلاي بسيعلطبللذي لايحص فل دىلايصبح
للل.ك ضفل ي ينلايبر الل لكفلاك رل لي ظرليدبر اللايبرديعلايطكليمكنلكنلطظهرل ينلايبل  ين

 
مقاييس السمات 

 الشخصية

 أكبر مف
 س + ع
 

 أكبر مف
 ع2.5س+

 أقؿ مف
 س + ع

 ع2.5±س 

 أقؿ مف
 ع2.5-س
 بر مفاك
 ع  -س 

 أقؿ مف
 ع -س 

 

السمات 
 منخفض جداً  منخفض معتدؿ مرتفع مرتفع جداً  الشخصية

لللل ل۩ل◊لل االتزاف االنفعالي
للل۩◊ل لل اإلصرار

الذات التنافسية 
للل۩ل◊ل لل االيجابية

للل۩ل◊ل لل الطموح
لللل۩ل◊ل العدواف
للللليدكرةلايللللللللايكرةلايطليرةللادمكرةلايل۩دصلالتللللليادملايكرةلل◊لللللسدعكرةلايل

 ( 1الشكؿ ) 
المعتمدة  الرياضية الموصمية األنديةالصفحة النفسية لمقاييس السمات الشخصية لالعبيف المتقدميف في يوضح  

 الفعالياتعمى وفؽ نوع 
 _ االستنتاجات والتوصيات5
 االستنتاجات 1_5
لكحلديعلايسمعل.لطمل  ل ل ددلمنلمالييسلايلخصيع -
لطملايط صفلإيىلمديلتلايصبحعلاي بسيعليبل  ينلايمطادمينل كل - ليدمالييسلايم  يعل ايمعدة ايريلضيعللاأل ديع  الن

 .ايمعطمدةللايم صديع
 التوصيات 0_5
لمنلمالييسلاي حثلايحليكليدطعر  ل - لإيىاإل لدة لايبل  ينلايمطادمينل كلل لايسملتل كللخصيع مد لط ا رلهذه

ل.ايمعطمدةللايريلضيعلايم صديعلاأل ديع
 ايسملتلايلخصيعلل كل مديعلإرللدلال  كلايبعلييلتلايريلضيعلايمخطدبعل.لمالييساإل لدةلمنل -
ل لكفل رديليكفلال بليدطعر ل - لاي بسيع لايصبحع ل كلإيجلد ل لمنلمالييسلايسملتلايلخصيع سملط للإيىاإل لدة

 ايلخصيعلايمميزةل.
لألحلديعل دىلايبل  ينلايمطادمينل كلايعراالل محل يعلطط يرهل.طا ينلمالييسلايسملتلايلخصيعلا -

 المصادر
ل4 ل) لمحمد لمحم د ل مر لاي حيريل، ل كلاأليعلبلل2004. ليد لال  لتلايم طخ لتلاي ط يع لسملتلايلخصيع ل. )

لايجمل يعل كلاألردنل،لرسليعلملجسطيرلغيرلم ل رةل،لكديعلايطر يعلايريلضيع،لجلمععلاييرم  ل.
ل،لدارلايعدمليدمبليينل،ل ير ت.42 ر ك،لطلل–(.ايم رد،لقلم سلا كديزيل4991،م ير).لاي عد كك2
،لدارلايبكرلل2،لطلل2(ل.لايايلسل ايطا يمل كلايطر يعلاي د يعلايريلضيعل،لجل2000.لحسل ينل،لمحمدلص حكل)ل4

 ايعر كل،لايالهرةل.
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ل4بل دارل  رليددراسلتل اي لرل ايطرجمعل،لط(ل.ل دملاي بسلايريلضكل،لدارلايعرال2042.لحمدل،لحلمدلسديملنل)ل1
ل،لدملالل،لس ريلل.

لمحمدلالر ل،ل  ييدلج رلاحمدل،ل كيمنلمصطبىلط ل3 لإ راهيمل  دلر  ل صبل لجل رلللهينل،ل رلل .لخديبعل،
ن،ل،لكديعلايطر يعلايريلضيعل  ي4ايمعلصرة(ل،لطل(ل.ل دملاي بسلايريلضكل)األسسل ايم لدئلاي ظريعل ايط جيهلت2001)

لايالهرةل.ل
ل(.سيك ي جيعلكرةلايادم،لدارلايضيل ،لاي ج لااللر ،لايعراالل2001.لايخيكل ك، لمرلسعيدلجلسم)5
(."دراسعلطحديديعليد رل  يفلاي بسكل ينلريلضكلايمسط  لايعليكلايمجدعلايعدميعليدطر يعل4992)لراطبل،لكسلمعلكلمف.ل1

ليعلايريلضيعليد  ينل،لجلمععلحد انل.(لكديعلايطر ل41،لل44اي د يعل ايريلضيعل)لايعددل
ل،لايالهرةل.ل4(ل.ل دملاي بسلايريلضكل،لدارلايبكرلايعر كل،لط4993.لرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل)ل1
ل صرل،لايالهرةل.ل،لدارلايمسيرةليد لرل ايط زيعل،لمدي عل2(ل.لقيلسلايلخصيعل،لطل2009.لر يعل،لمحمدللحلطعل)ل9

مركزلايكطلبللل4 ايريلضعل،لط (ل.لايمدخفلإيىلايايلسل كلايطر يعلاي د يع2005.لرض انل،لمحمدل صرلايدينل)ل40
 يد لرل،لايالهرةل.

ل،ل ليملايكطبل،لايالهرة.4(. دملاي بسلاالجطمل كل،لط4911.لزهران،لحلمدل  دلايسبلمل)44
ل،ل ليملايكطبل،لايالهرة.3(. دملاي بسلاالجطمل ك،لط4911)لرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر.ل42
ل44 ل) لايدين ل ظلم ليلسر ل، لسعيد لرسليعلل4999. ل، ل غداد لجلمعع ليطد ع لاالضطهلديع لمايلسلايلخصيع ل  ل  ل. )

 م ل رةل،لكديعلايطر يعل/لا نلرلدل،لجلمععل غدادل.لملجسطيرلغير
ل  يفلصليحل)41 ل، لسبيلن لط2001. لاي بسكل، ل اإلرللد لايمخطصرل كلايلخصيع ل. ل،ل4( لايطرا ليد لرل ايط زيع ،

 ايالهرةل.
 عل،ل(ل.لسيك ي جيعلايبر اللايبرديعل قيلسهلل،ل ليملايكطبليد لرل ايط زيعل ايط لل2005.لسديملنل،لس ل لمحمدل)ل43
ل،لايالهرةل.ل4ط

(ل.ل  ل لمايلسلسملتلايلخصيعليبل  كلكرةلايادملايمطميزينل كلاألردنل2000.للط ل ي،لسبيلنليلسينلم ل رل)45
ل.،لرسليعلملجسطيرلغيرلم ل رةل،لكديعلايطر يعل/لا نلرلدل،لجلمععل غدادل

لالهرةل.(ل.لايلخصيعل،لايمط ععلايمصريعلايحديثعل،لايل4911.لايلملعل،ل عيمعل)ل41
(ل.ل  ل لمايلسلايمسر ييعلاالجطمل يعليمملرسكلاأل لطعلايريلضيعلمنلل2009.لايطليكل،لاحمدلحلزملاحمدل)ل41

لاألسلسيع،ايمجدد لايطر يع لكديع لك حلث لمجدع ل ك لم ل ر لايم صف، حث لجلمعع لل،1طبلب لايطر يعلل2ايعدد لكديع ،
لاألسلسيعل،لجلمععلايم صفل.

ل(.كسلسيلتلايمعلي علاإلحصلييع،دارلايلر الليد لر، ملنل.2004.لطلط ش،سديملنلمحمد)ل49
ل،لاإلسك دريع.2(.اسطخ لراتلايلخصيع،لدارلايمعر علايجلمعيع،لط4994.  دلايخليال،كحمدلمحمد)20
ل(.ايسد  لاإل سل كل طحديفل قيلسلايمطغيرات،مكط علايالهرةلايحديثع،لايالهرةل4914.  دلايرحمن،سعدل)24
ل(.ايسد  لاإل سل ك،لطحديفل قيلسلايمطغيرات،لمكط علايببلحل،لايك يتل.4914ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررللل).ررررررررررررررررر22
ل.،لايالهرةلل4اي ظريعل ايطط يال،لدارلايبكرلايعر كل،لطل–(.ايايلسلاي بسكل4991)ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررللل.24
(ل.لاي رل  يفلاي ي ي جكل اي بسكليبل  كلايم طخ لتلاي ط يعلايعراقيعل كل عضلل2040.ل  ديل،ل سيملحسنل)ل21

لاأليعلبلايبرديعل،لرسليعلملجسطيرلغيرلم ل رةل،لقسملاي ح ثل ايدراسلتلايطر  يعللجلمععلايد فلايعر يعل،لايالهرةل.
ل)23 ل لايدينلمحم د لصبلح ل، ل بلم ل ط جهلط لل(2000. ل طط يالط  لكسلسيلط  لايطر  يل اي بسكل  لايايلسل ايطا يم .

لايمعلصرةل،للدارلايبكرلايعر كل،لايالهرةل.ل
ل،ايالهرةل4(.م س  علاالخط لراتلاي بسيعليدريلضيين،مركزلايكطلبليد لر،ط4991. بل ي،محمدلحسن)25
ل،لمركزلايكطلبليد لر،مدي عل صر،ايالهرةل1كل دملاي بسلايريلضك،ط(.مدخفل 2009)لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر.ل21
ل صرلايدينل)ل21 لاي بسلل2000.ل بل يل،لمحمدلحسنل رض انل،لمحمد لايايلسل كلايطر يعلايريلضيعل  دم ل. )

ل،لايالهرةل.ل4ايريلضكل،لدارلايبكرلايعر كل،لط
ل،لايالهرةل1طر يعلايريلضيعل  دملاي بسلايريلضك،دارلايبكرلايعر ك،ط(.ايايلسل كلاي2001)رررررررررررررررررررررررررررررررررر.ل29
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لحيدرلجديفل  لسل)ل40 لايع ك كل، لايديماراطيعليد لطد علايجلمععل،لل2005. ل  ل لمايلسلسملتلايلخصيع ل. )
لرسليعلملجسطيرلغيرلم ل رةل،لكديعلايطر يعل/لا نلرلدل،لجلمععل غدادل.

لل.،لاألردنل2.ايايلسل كلايعمديعلايطدريسيعل،لدارلاألمف،لط(ل4991.ل  دةل،لاحمدلسديملنل)ل44
(ل.لكسلسيلتلاي حثلايعدمكل كلايطر يعل ايعد ملاإل سل يعل4992.  دةل،لاحمدلسديملنل مدكل يل،ل طحكلحسينل)ل42
ل،لمكط علايكطل كليدط زيعل،لاألردنل.ل4،لط
لاي بسلايعلمل،لمكط علاال جد لايمصريعل،لايالهرةل.ل(ل.لمدخفلإيىل دمل4912.ل ليالل،لاحمدل   دلايالدرل،لمحم دل)44
ل(.كض ا ل دىلايلخصيعل ايصحعلاي بسيع،مكط علايالهرةلايحديثع،ايالهرةل4910.ل راج، ثملنلي يب)41
ل،لايالهرةل.ل4(ل.لايايلسلاي بسكل،لمكط علاال جد لايمصريعل،لطل4991.ل رجل،لصب تل)لل43
ل،لمركزلايكطلبليد لرل،لايالهرةلل4لسلايمعر كلايريلضكل،لط(.لاياي2004 رحلت،لييدىلايسيدل)لل.45
(ل.لايطحديفلاإلحصليكل كلايطر يعل  دملاي بسل،لطرجمعله ل لمحسنلايعكيدكل،ل4994.ل يرلكس نل،لج رجلكيلل)41

لدارلايحكمعل،ل غدادل.ل
ل)ل.41 لثلمر لكلمف ل، لي4911ايك يسك لذاتلاأل ي يع لايلخصيع لمايلسليسملت ل طا ين ل  ل  ل. لايكديلتل( ل ك دا  ف

ايعسكريعليد لطبلبلايص لايسلدسلاإل داديل كلايعراالل،لكطر حعلدكط راهلغيرلم ل رة،للكديعلايطر يعل،لجلمععل
ل غدادل.

ل49 لكمينل دكل) ل سديملنل، لصبلحلاحمد ل، لمراد ل ايطر  يعلل2002. لاي بسيع لاالخط لراتل ايمالييسل كلايعد م ل. )
لكطلبلايحديثل،لايالهرةل.خط اتلإ دادهلل خصليصهلل،لدارلاي

 (.لايايلسل ايطا يمل كلايطر يعل  دملاي بس،لدارلايمسيرةليد لرل ايط زيع،ل ملنل.2002.لمدحم،لسلمكلمحمدل)10
ل14 ل) لحمزة ل دك ل د لن ل، لاي دا ي ل كلل2005. لايعلمدين ليد  لايمه ك ل ليط ا ال ل  بلقطهل لايمطاد ع لايلخصيع ل. )

ل.رلم ل رةل،لكديعلاآلدابل،لجلمععل غدادلمرسسلتلايد يعل،لرسليعلملجسطيرلغي
(ل.لاي مطلايجسمكل ل كعلايلكفلايجل  كليبل  كلل4999.لكي م ريل،ل لدفلحس ينل ك  لي س ل،لمحمدلحلزمل)ل12

ل،لاإلسك دريعل.ل49ايمسط  لايا مكل كلكرةلايمل ل)لدراسعلمالر عل(ل،لايمجدعلايعدميعليدطر يعلاي د يعل ايريلضعل،لايعددل
ل(ل.ل ليملايلخصيعل،لمط ععلم ير،ل غدادل.4913هيطكل،لمصطبىل  دلايسبلمل).لإي14

44. Allen, M and Yen, W.M.(1979) . Introduction to measurement theory, 
Brook/Cole California.   
45.All port, G.W. (1961). Pattern and growth in personality, New York Holt, 
Rinehart and Winston,.  
46. Anastasia, A. (1976). Psychological testing,4thed , New York  
Macmillan publishing. 
47. Chiseller, E.E. et al.,( 1981). Measurement theory for the behavioral 
sciences, San Francisco, Freeman & Company,. 
48. Ebel, R.L. (1972) .Theory and Practice of Psychological Testing, New Jersey. 
Prentice Haling. 
49 . Ebel, R.L., (1972) . Essentials of educational measurement, New Jersey, 
Englewood Cliffs, Prentice-Hall,. 
50.Eysenck, H.J.,( 1960 ) . The structure of Human personality, London, 
Methuen,.  
51. For an, J. G. (1961). A not on Methods of Measuring Reliability, Journal of 
Educational psychology, Vol. 22, No. 4,. 
52.  Fox, D. J. (1969). The Research process in Education, New York.  
53.Heffner,Christopher L. ( 2004 ) . " Personality Synopsis " chapter 7, Trait 
Theory ,section 1 ; introduction to trait theory , section 4 Raymond Cat tell and 
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 ( 1الممحؽ ) 
 أسماء السادة الخبراء

صالحية  الكمية أو النادي االختصاص اسـ الخبير ت 
 األبعاد

صالحية 
 السمات

صالحية 
 الفقرات

 x x x لرياضيةاالتربية  البايوميكانيؾ _ أثقاؿ ؿخميحمد أ.د وديع ياسيف  1

   x لرياضيةاالتربية  _ العاب القوى فسمجة التدريب الرياضي أ.د ياسيف طو محمد عمي الحجار 0
   x الرياضية التربية التدريب الرياضي _ كرة القدـ زىير قاسـ حمودي الخشاب أ.د 3
   x التربية الرياضية ي _ العاب القوىالتعمـ الحرك جاسـ محمد نايؼ الرومي أ.د 4
   x التربية الرياضية التدريب الرياضي _ العاب القوى أياد محمد عبد اهلل أ.د 5
   x التربية الرياضية التدريب الرياضي _ العاب القوى عناد جرجيس عبد الباقي مصطفى أ.د 6
 x  x بية الرياضيةالتر  القياس والتقويـ _ كرة السمة ىاشـ احمد سميماف أ.د 7

 x  x التربية الرياضية القياس والتقويـ _ كرة القدـ مكي محمود الراوي أ.د 8

 x  x التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي ناظـ شاكر الوتار أ.د 9

 x  x التربية الرياضية القياس والتقويـ _ كرة اليد عبد الكريـ قاسـ غزاؿ الجوادي أ.د 12

 x  x التربية الرياضية القياس والتقويـ _ كرة القدـ جاسـ محمدأ.د ضرغاـ  11

   x التربية الرياضية التدريب الرياضي _ السباحة أ.ـ عمي طو عبد اهلل االعرجي 10
 x x x األساسيةالتربية  عمـ النفس الرياضي أ.ـ.د معيوؼ حنتوش 13

   x ية الرياضيةالترب التعمـ الحركي _ مصارعة حاـز احمد مطرود أ.ـ.د 14
   x التربية الرياضية طرائؽ التدريس _ كرة الطائرة أ.ـ.د ليث محمد داؤد ذنوف ألبنا 15
   x التربية الرياضية التدريب الرياضي _ كرة الطائرة أ.ـ.د خالد عبد المجيد عبد الحميد 16
   x ةالتربية الرياضي التدريب الرياضي _ كرة اليد أ.ـ.د نوفؿ محمد محمود 17
  x x التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي _ كرة السمة زىير يحيى محمد عمي السبعاوي أ.ـ.د 18
 x x x األساسيةالتربية  القياس والتقويـ سعد فاضؿ عبد القادر أ.ـ.د 19

 x x x األساسيةالتربية  عمـ النفس الرياضي عكمة سميماف ألحوري أ.ـ.د 02

 x x x التربية الرياضية القياس والتقويـ _ التنس األرضي لكريـ غزاؿإيثار عبد ا أ.ـ.د 01

   x التربية الرياضية التدريب الرياضي _ العاب القوى عمار عمي إحساف أ.ـ.د 00
 x  x التربية الرياضية القياس والتقويـ _ التنس األرضي سبياف محمود احمد شياب الزىيري أ.ـ.د 03

   x التربية الرياضية التدريب الرياضي _ األثقاؿ صبري محمد ألعبيديليث إسماعيؿ  أ.ـ.د 04
 x x x لمبناتالتربية  عمـ النفس الرياضي أ.ـ.د نبراس يونس أؿ مراد 05

   x التربية الرياضية التدريب الرياضي _ المبارزة زياد يونس محمد حمادي الصفار أ.ـ.د 06
 x x x التربية الرياضية القياس والتقويـ ميأ.ـ.د غيداء سالـ عزيز عالوي ألنعي 07
   x التربية الرياضية فسمجة التدريب الرياضي أ.ـ.د احمد عبد الغني طو إسماعيؿ الدباغ 08
   x التربية الرياضية التدريب الرياضي _ السباحة أ.ـ.د فالح طو حمو سميماف الحمداني 09
   x التربية الرياضية تدريب الرياضي _ الجمناستؾال أ.ـ.د عبد الجبار عبد الرزاؽ حسو مرعي 32
 x x x التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي _ كرة السمة مؤيد عبد الرزاؽ حسو مرعي أ.ـ.د 31

http://www.allpsychonline.com/
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 x x x التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي _ كرة السمة عصاـ محمد عبد الرضا الناىي أ.ـ.د 30

 x x x التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي لعبيدينغـ محمود محمد صالح أ أ.ـ.د 33
   x التربية الرياضية التدريب الرياضي _ كرة السمة أ.ـ.د نبيؿ محمد عبد اهلل الشاروؾ 34
   x التربية الرياضية البايوميكانيؾ _ السباحة يالبد رانأ.ـ.د وليد غانـ ذنوف عوف  35
 x x x التربية الرياضية والقياس والتقويـ _ التايكواند ؼالخم محمود شكر صالح عبد اهلل أ.ـ.د 36
 x x x التربية الرياضية القياس والتقويـ وليد خالد رجب عمر الحمداني أ.ـ.د 37

 x x x التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي ـ.د رافع إدريس عبد الغفور حسف السعيد 38

 x x x التربية الرياضية _ األثقاؿ القياس والتقويـ ـ.د عمر سمير ذنوف محمود 39

 x x x التربية الرياضية القياس والتقويـ _ المبارزة ـ.د ضياء زكي إبراىيـ الحسو 42

  x x التربية الرياضية مدرب كرة القدـ _ نينوى ـ.ـ ادىاـ صالح محمود خضر 41
  x x لتربية الرياضيةا _ نينوى كرة القدـ لمصاالتمدرب  ـ.ـ ربيع خمؼ جميؿ أيوب الزىيري 40
   x التربية الرياضية مدرب كرة القدـ _ الموصؿ ـ.ـ ىادي احمد خضر حبوش 43
   x نادي الفتوة مدرب األثقاؿ ) اتحاد األثقاؿ ( حافظ شياب إبراىيـ 44
   x نادي المستقبؿ  التايكونجستومدرب المؤتاي و  شماؿ محمد صالح 45
   x نادي المستقبؿ  القدـمدرب كرة  فتحي سمطاف عجـ 46
   x نادي نينوى مدرب كماؿ األجساـ شامؿ غانـ سالـ 47
   x نادي أياد شيت مدرب المصارعة مؤيد محمد احمد 48
   x نادي الفتوة مدرب رفع األثقاؿ مؤيد فاضؿ حسيف 49
   x نادي المستقبؿ  مدرب الكرة الطائرة عبد الخالؽ زكر سميماف 52
   x نادي عماؿ نينوى مدرب كرة القدـ ي عبد الغنيحيدر فجر  51
   x نادي الموصؿ مدرب كرة القدـ محمد فتحي 50

 الرحمف الرحيـ اهللبسـ 
 (0)الممحؽ 

 الرياضيةلشخصية سمة االخبراء في صالحية المكونات السموكية لالسادة اف آراء يـ/ استب

 المحتـر ................. الدكتور األستاذ الفاضؿ

 تحية طيبة 
لايم س معللللل لايدكط راه لايطكل ينلكيديكملهكلجز لمنلمططد لتلإ دادلكطر حع لاالسطملرة الصفحة النفسية بناء ))

((للالرياضية الموصمية األنديةالرياضية الخاصة باأللعاب الجماعية لالعبيف المتقدميف في لشخصية لبعض سمات ا
للمفليؤلد يلتلاي ظريعلايطكلط ل يتلمالييسلايلخصيعلايريلضيعل ضبلل قدلجل لطرليحلايسملتل  ل ال دىلايمسحلاي

ل دىل عضلاإلضل لتل ايطكليعطادل   هللطدخفل كلطك ينلايلخصيعلايريلضيعل.
لايريلضيعل،ل ايايلسل ايطا يمل،ل  صبطكملمنلذ يلايخ رةل االخطصلصل كلمجلف لايعد ملايطر  يعل اي بسيعل،ل ايعد م

االطبلعل ديهلل  يلنلركيكمل كلطحديدلايسملتلايمبليمعليدبعلييلتلايريلضيعل  اللايطص ي ل دي ليرجىلمنلحضرطكمل
لاآلطكل)لطصدحل،لاللطصدحل،لطصدحل عدلايطعديف(ل.ل

 وأخيرا نشكر تعاونكـ معنا في إعطاء المعمومات الدقيقة وسرعة اإلجابة .
 التوقيع :

 الباحثاف                                                     المقب العممي :
                                                         الكمية :
 التاريخ :
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 المكوف السموكي
 لأللعاب صالحية المكوف

 يصمح بعد التعديؿ ال يصمح يصمح

    Emotional Stability  االتزاف االنفعالي 1
عمػػى انفعاالتػػو فػػي المواقػػؼ المثيػػرة مثػػؿ الفشػػؿ أو اليزيمػػة أو االحتكػػاؾ أو سػػموؾ اآلخػػريف أو التعػػب أو الحمػػؿ الزائػػد ، اسػػتقرار الرياضػػي عاطفيػػا وانفعاليػػا وسػػيطرتو 

 واستعادتو ىدوءه بعد زواؿ سبب االستثارة وغياب الحساسية الزائدة والقمؽ والتوتر العصبي .
     Self-Confidenceالثقة في النفس  0

بإمكاناتػػو وقدراتػػو واالعتمػػاد عمييػػا فػػي تسػػيير أمػػوره والشػػعور باألمػػاف واالطمئنػػاف النفسػػي وعػػدـ الشػػعور بػػالنقص والخجػػؿ فػػي الموقػػؼ إيمػػاف الرياضػػي وقناعتػػو 
 االجتماعية ، وعدـ التواني في طمب احتياجاتو لممارسة أفعالو ، والشعور بأنو مقبوؿ مف اآلخريف والرضا عف النفس 

     Emotional Controlالتحكـ االنفعالي  3

 عدـ استئثار الرياضي بسيولة ولديو قدرة كبيرة عمى إخفاء مشاعره وعدـ إظيارىا ، ومف ثـ فاف أدائو ال يتأثر بمشاعره أو انفعاالتو 

     Mental Toughnessالصالبة  4

 خسر مباراة أو يمعب بمستوى سيء . يتقبؿ الرياضي لمنقد دوف أف يشعر باألذى ، كما ال ينتابو القمؽ وال تسيؿ استثارتو عندما ي
     Assertivenessاإلصرار  5

و الػدائـ إلػى الطػرؽ شعور الرياضػي بأنػو يسػتطيع أف يفعػؿ فػي فعاليتػو شػيئا مػا يحػدث تغييػرا ، تشػير إليػو المخػاطر المعقولػة التػي يجػازؼ بيػا الرياضػي وعػدـ لجوئػ
 السيمة .

     Coach ability التدريبية 6
ة واألسػاس اليػاـ تقدير واحتراـ الرياضي لممدرب والعممية التدريبية ، ومدى انصػياع الرياضػي لنصػائح مدربػو وتقػديره لمتػدريب باعتبػاره بمثابػة حجػر الزاويػ قياس مدى

 الذي يجعؿ منو رياضيا ناجحا .
     Gelassenheitاليدوء  7

 وصعوبة االستثارة واعتداؿ المزاج والتفاؤؿ والبعد عف السموؾ العدواني والدأب عمى العمؿ .اتصاؼ الرياضي بالثقة وعدـ االرتباؾ أو تشتت الفكر واليدوء 

      Self _ Controlضبط النفس 8
نفعػاالت فػي أثنػاء ؼ المثيػرة لال قدرة الرياضي التحكـ في سموكو أثناء المواقؼ التي تتميز باالستثارة االنفعاليػة القويػة وانفعاالتػو بصػورة واضػحة فػي العديػد مػف المواقػ

 المنافسة الرياضية .
     Responsibilityالمسؤولية  9

 . حقا لويتحمؿ الرياضي مسؤوليتو الشخصية في القياـ باألعماؿ التي تسند إليو ، وىو يتقبؿ النقد أو المـو الذي يوجو إليو حتى ولو لـ يكف مست

     Trustالثقة باآلخريف  12
آلخػريف لو المدرب والزمالء في الفعالية وال يعطي اعتبارا إلى الدوافع الخفيػة مػف وراء الكممػات أو األفعػاؿ وىػو ال يحمػؿ ضػغينة أو غيػره نحػو اوثوؽ الرياضي فيما يقو 

 بؿ يريد أف يكوف عمى عالقة طيبة مع اقرأنو في الفعالية .
     Nervositatالعصبية  11

وحركيػػة واإلحسػػاس بػػاأللـ ، واضػػطرابات نفسجسػػمية عامػػة مثػػؿ )النػػـو ، اإلرىػػاؽ ، التػػوتر .....(ووضػػوح المظػػاىر تميػػز الرياضػػي بالمعانػػات مػػف اضػػطرابات جسػػمية 
 العصبية والجسمية المصاحبة لالستثارة االنفعالية .

     Self- Disciplineالضبط الذاتي  10
 والوصوؿ بيا إلى مستوى اإلتقاف مع االحتفاظ طواؿ الوقت بالمرونة الكافية لتغييرىا .استعداد الرياضي لتطوير "الخطط المطموبة" وااللتزاـ بيا واالندماج فييا 

      Patienceالصبر  13
 لعمؿ ونتائجو .وىي قدرة الرياضي عمى تحمؿ االنتظار والصمود أماـ العقبات والصعوبات أو الشدائد دوف ضجر أو ممؿ أو يأس سواء في مجاؿ األحاسيس أو ا

    Perseveranceرة المثاب 14
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ؿ عػف اليػدؼ عنػد ظيػور قدرة الرياضي عمى االحتفاظ لفترة طويمة بدرجة عالية مف النشاط الفكري أو العممي والحيوية والحماس حتى الوصوؿ إلى اليدؼ وعدـ التحػو
 صعاب غير متوقعة .

     Will Powerقوة اإلرادة  15
صػػراره عمػػى تحقيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ والغايػػات بعزيمػػة وصػػالبة وثبػػات ميمػػا واجيػػو مػػف معوقػػات ، والػػتحكـ بدوافعػػو ىػػي تصػػميـ الرياضػػي عمػػى اختيػػار غاياتػػو وأىدافػػ و وا 

 .ورغباتو ومشاعره وأفعالو وفقا إلرادتو وتكوف تناسب قدراتو وطاقاتو لموصوؿ إلى الغايات الممكنة  
 

     Aggressionالعدواف  16
ب منػػو أف يكػػوف عػػدوانيا، وبسػػيولة نجػػده يقػػدـ عمػػى السػػموؾ العػػدواني باألعمػػاؿ العدوانيػػة البدنيػػة أو المفظيػػة أو التخيميػػة يعتقػػد الرياضػػي أف تحقيػػؽ الفػػوز يتطمػػ

 أغراضو  . واالستجابة بصورة انفعالية كما نجده يستمتع بالمواجية أو المجادلة أو المشاحنات أو العراؾ مع اآلخريف وأحيانا يستخدـ القوة لتحقيؽ

     Conscience Devر الحي الضمي 17
خالفػة القواعػد والػنظـ قدرة الرياضي عمى ممارسة األشياء عمى نحو سميـ كمما أمكف ذلؾ والسيطرة عمى اإلحساس بالواجب وعدـ التممؽ لمدربو وىدفػو مػف ذلػؾ عػدـ م

   .ةالمقررة أو يحاوؿ تطويعيا ألغراضو الخاصة وىو عادة يضع مصمحة الفريؽ فوؽ مصمحتو الشخصي
     Social Desirabilityالمرغوبية االجتماعية 18

لرياضػي إلػى الظيػور بمظيػر إمكانية الرياضي في التعرؼ عمى درجة االستجابات المتميزة لالستحساف االجتماعي أو الجاذبية االجتماعية لدى األفػراد ، أو ىػي اتجػاه ا
 يتفؽ مع التقاليد والقيـ واألعراؼ االجتماعية .

     Ambitionوح الطم 19
مكانػة أعمػى وانجػاز ىي محاولة الرياضي لموصوؿ إلى األىداؼ التي يضعيا لنفسػو والتػي تػدفع الرياضػي إلػى السػعي بقػوة ورغبػة شػديدة لتغييػر واقعػو والوصػوؿ إلػى 

 أفضؿ ، والتطمع نحو النجاح المستمر بواقعية وليس بأحالـ مبالغ بيا .
     Courageالشجاعة   02
 الرياضي عمى التغمب عمى الخوؼ ، واالستعداد لمتضحية وعدـ الخوؼ مف الصعاب في القوؿ أو العمؿ .  قدرة
     Tension Controlالتحكـ في التوتر  01

 قدرة الرياضي عمى التغمب بفاعمية عمى ما يعتريو مف قمؽ ومعالجة الضغوط واالنفعاالت القوية بطريقة ايجابية .

     Autonomyاتي االستقالؿ الذ 00
اآلخػريف والتفػاني فػي أداء  قدرة الرياضي عمى االتجاه نحو اليدؼ المقصود بصورة تتضح فييا مظاىر المبادأة واإلبداع والفطنة والتبصر بالعواقب وعػدـ التػأثر بسػموؾ

 .واجبو تمقائيا واعتماد الجدية في التفكير والسمؾ واستعداده لتحمؿ نتائج أفعالو وقراراتو 

    الروح الرياضية 03
 فيو الفوز والخسارة . سموؾ الرياضي الجيد تجاه اآلخريف مف مدربيف أو مشجعيف أو العبيف وبقدر كبير مف التسامح واالبتعاد عف الصراع ، مع إدراؾ أف التنافس

      Modestyالتواضع  04
، واالبتعاد عف المظاىر التي يحاوؿ الرياضي أف يمفػت األنظػار إليػو بيػدؼ التفػاخر أو التبػاىي عمػى أف تتوفر لدى الرياضي الطيبة والبساطة في التعامؿ وعدـ التكبر 

 اآلخريف . 
      Paranoia (ا)البر انوياالضطيادية 05

مية التػي تتجػاوز قدرتػو وذكػاءه فػال يسػتطيع مجموعة مف االعتقادات اليذائية مثؿ ) السمطة ، القوة ، العظمة ( تؤدي إلى إبداء فيـ وتفسير خاطئا لمواقؼ الحياة اليو 
 التوافؽ معيا .
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 (3الممحؽ )

 تحديد مكونات مقاييس السمات األحادية
 العدواف 

سد  لطهجمكلمنلق فلايبل بلس ا ل كلايطمرينلك لايم ل سعل طرسيخليبل طالدل  نلطحايراللايبر زليططدربلم ر لكنليكر نل
ل:لطظهرلمنلخبلفلايسد كيلتلاآلطيع لل د ا يل.

لسه يعلاإلقدامل دىلايسد  لايعد ا كلل-
 يسطمطعل ليم اجهعلك لايمجلديعلمعلاآلخرينل.لل-

 كحيل لليرغبل كلاسطخداملايا ةليطحاياللكغراض ل.ل-

 الليسمحلألحدلكنليسطحث لك ليد ع ل ح ل عفللئلمعينل.ل-

لعرلك همليحل ي نلإيذاي ل.ا  ليميفلإيىلاال طالملمنلاأللخلصلايذينليلل-
 االتزاف االنفعالي                                 

 دملاسطيثلرلايريلضكل سه يعل يدي لقدرةلك يرةل دىلإخبل لملل رهل  دملإظهلرهللل منلثمل لنلكداي لالليط ثرل ملل رهل
ل طظهرلمنلخبلفلايسد كيلتلاآلطيعل:لك لا بعلالط ل.

ل رةلإح لطيعل  دملليرطكبلخطللك ليبادلايب ز.الليكطيبلك لطحدثلي لخل-
 قلدرل دىلاسطعلدةلهد ي ل عدلز افلس بلاإلثلرةلاال بعلييعل كلايم ل سعل ايطمرين.لل-

 يحسنلايطصر ل كلايم اق لايحرجعل.ل-

 يطحكمل ل بعلالط لرغملاسطثلرةلايجمه رلك لايخص ملي ل.ل-

  دملاالرط ل ل  دلايخسلرةلك لايبلفل.ل-

لدافل كلمظلهرلايسد  لايسد كل االيجل كل.اال طل-
 اإلصرار  

للل: طظهرلمنلخبلفلايسد كيلتلاآلطيعللع رلايريلضكل    ليمكنلكنليصفلإيىلهد  ل ليكبلحل  دملايي س.
لإيمل  ل ادرط ل دىلكنليبعفل كلم لراط للييللملليحدثلطغييرال.ل-
 يملرسلايمخلطرلايمعا يعلايطكليجلز ل هللايريلضك.لل-

 دمليج ي لايدايملإيىلايطراللايسهدعل اإلصرارلايسديمل. ل-

لإمكل يعلمعر علايريلضكليحد دهلمعل دملايسملحلالليبل  ينل الليصع  علايم ل سعل طحديدلطرياعلكداي لل-
                           الطموح

 طظهرررلمررنلخرربلفلل علهرر لرغ ررعلايريلضرركل رركلايكسرربل طحايرراللاي جررلحل،لكررذي لمررد لطم حرر لال جررلزلاي اج ررلتلايصررع
لايسد كيلتلاآلطيعلل:

 .يضعلي بس لمجم  علمنلاألهدا لايعديلل يحل ظل ديهللل-
ل.لنليك نلريلضيللمطميزاليسعىلألل-
 ايسعكل ا ةل رغ عللديدةليطغييرل اقع ل اي ص فلإيىلمكل  لك دىل ا  جلزلك ضف.ل-

 الذات التنافسية االيجابية
طمثررفل لإليثررلرل ايثاررعل ررلآلخرينل ايطل ررعل ايط اضررعل ضرربلل ررنلايسررد  لايمدطررزملهرركلاسررطعدادللمثررليكلمررنلق ررفلايبل رربلي

 : طظهرلمنلخبلفلايسد كيلتلاآلطيعللل ليم ل سعل االجطمل كلمعلايبل  ين.
لط اضع لمعلايبل  ينلاآلخرينل.ل-
 ايطل علل  لايعميل ليدمدربل.ل-
 االخطبلطلمعلايبل  ينل لكفل ب يل.ل-
 .لالليحطكرلايبرصلي بس ل-
 يعمفل دىلطلجيعلزمبلي ل.ل-
لقديفلايط لهكل د رهل كلص علايب زليدبريال.ل-
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 ( 4الممحؽ ) 
 لمشخصية الرياضية مقاييس الصفحة النفسيةلاستبياف آراء السادة الخبراء حوؿ صالحية فقرات

 حضرة الدكتور ........................ المحتـر
 تحية طيبة :    

لايم س معللللل لايدكط راه لكطر حع لايمالييسلايطكل ينلكيديكملهكلجز لمنلمططد لتلإ داد الصفحة النفسية بناء ))
((للالرياضية الموصمية األنديةالرياضية الخاصة باأللعاب الجماعية لالعبيف المتقدميف في لشخصية لبعض سمات ا

د يلتلاي ظريعلايطكلط ل يتلمالييسلايلخصيعلايريلضيعليؤل  دىلايمسحلايللمفل قدلجل لطرليحل اراتلايمالييسل  ل انل
ل كلطك ينلايلخصيعلايريلضيعل.  ضبلل دىل عضلاإلضل لتل ايطكليعطادل   هللطدخف

 ايطا يمل،ل دي ل   صبطكملمنلذ يلايخ رةل االخطصلصل كلمجلفلايعد ملايطر  يعل اي بسيعل ايعد ملايريلضيعل ايايلس
ل.لطيلنل هلل  يلنلركيكمل كلايحكمل دىلمد لصبلحيعلايباراتلايمر اعيرجىلمنلحضرطكملاالطبلعل دي

 في إعطاء المعمومات الدقيقة وسرعة اإلجابة . ناشكر تعاونكـ معنوأخيرا 
 التوقيع:

  المقب العممي:
 االختصاص:

 الجامعة والكمية : 
 التاريخ :

 : االتزاف االنفعالي أوالً 
 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ت

كث ل لايم ل سعل  دمللا طادلكنلايحكملقدلكخطلل كل عضلقراراط ل لي س عليك)ك ليزمبليكل(لل ك 1
   ل. إ  كلاللا بعفل

   لكجدلك  لمنلايصع  علمحل يطكلايطحكمل كلا بعلالطكل كلكث ل لايم ل سعل. 0
   لاللكسططيعلكنلاحطبظل هد يكل  دملليضليا كلايم ل سل. 3
   ل.لضديلخلطيلنللاطخلذلايحكملقرارانلكحل ظل دىلهد يكل  دل 4
   ل  دمللارطكبل عضلاألخطل ل كل دايعلايم ل سعل لنلذي لالليرثرل دىلكدايكل ص رةل اضحعل 5
   ل  دلطعرضكلال طالدلاحدلايبل  ينلك لايمدربل إ  كلاللك  دلإيىلحليطكلايط يعيعل سر عل كلكث ل لايم ل سعل 6
   ل.لفلكدايكلخبلفل قتلايم ل سعاسططيعلاسطعلدةلهد يكل  دل  7
   لايادالل ايط طرلايذيلقدلكلعرل  لق فلايم ل سعليضليا كل. 8
   لكخلىل دىل بسكلمنلاأل قلتلايحرجعليدم ل سعل. 9
   ل  دمللطس  لاألم رل كلايم ل سعل    كلكسططيعلكنلكطحكمل كلا بعلالطكل درجعلك يرةل 12
   لفل س بلملل    كلكسططيعلكنلكهدكل سر عل اضحعل. كلكث ل لايم ل سعل  دمللك بع 11
   ل.كسططيعلايطحكمل كلا بعلالطكل كلاأل قلتلايحرجعل كلايم ل سع 10
   لي طل  كلايغضبل كلايم ل سعلإذاليملطجرلاألحداثلكمللكريدلك لاخططليهلل. 13
   لكطضليالل  دل ج دلال بلكق  لم كل كلايبريالل. 14
   ل ل    كلمنلايبل  ينلايذينليطميز نل لدةلاال بعلفل.يعطادل عضلايزمبل 15
   لاللكسططيعلايطحكمل كلا بعلالطكل  دملليرطكبلاي عضلخط لضديل. 16
   ل.كحل ظل دىلهد  لك صل كل كلحليعل ق علكخطل لق فلايم ل سع 17
   لاغضبلإذاليملطجرلكحداثلايم ل سعلكمللكريدل. 18

 الباحثاف
 

 

 

 

 

 

 تث



 .......لشخصية الرياضيةالصفحة النفسية لبعض مسات ا مقاييسبناء 

342 

 

    رغملمضلياعلاآلخرينليكل.لكسططيعلكنلاحطبظل هد يك 19
   ل  دمللي طاد كلايمدربل)لط فل طرةلايم ل سعل(ل إ  كلاسطعيدلهد يكل سر عل. 02
   لك للمنلايبل  ينلايذينليطميز نل لدةلاال بعلفل. 01
   لكطحكمل كلا بعليكل كلايدحظلتلايحرجعلمنلايم ل سعل. 00
   ل. سعلا ادلك صل كل ص رةل لدرةل كلكث ل لايم ل 03
   ل.لمنلايصعبل دكلكنلاحطبظل هد يكل  دملليضليا كلايم ل س 04
   لارط  ل  دملليسطبز كلملجعكلايم ل سل.ل ا ادلهد يكل 05
   لا رحل  دا لجيدليمكنلكنلي سي كلج لايم ل سعل. 06
   لايم ل سعلي طل  كلايادالل يصعبل دكلايع دةليحليطكلايط يعيعل  دلحد ثلكليل لغيرلمط قععل كل 07
   ل.لالعرل ليضيالل  دملليك نلكدايكلضعيبلنل 08
   لاسططيعلكنلاحطبظل هد يكلرغملمضلياعلايجمه رليكل. 09
   ل.لكلعرل ضيالل  دملليك نلكدايكلضعيبلنل 32
   ل.خط ل حاكلل نيصعبلايطحكمل كلا بعلالطكل  دملليرطكبلزمبليكلايبل   31
   ل.كث ل لايم ل سعلليطحكملاال بعلفل كلكدايكل ك 30
   لك للال بلاسططيعلايطصر لايجيدل كلاأل قلتلايحرجعلمنلايم ل سعل. 33

 
 : اإلصرار ثانياً 

 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ت
   لمنلاجفلايطب الل كليع طكل.لايممطععمنلايعلداتللانلطركتلكثيرل 1
   ل.ايب زاك رلالسطعلدةللانلايخسلرةل كلايم ل سعلطجعد كلا ذفلجهد 0
   لحطىل كليحظلتلايبلفل.ل  صبكلال  لنلكحل ظل دىلارطبلعلمع  يلطكل 3
   ل  دمللطس  لاألم رل كلايم ل سعل    كلاسطسدمل سه يعل. 4
     لدرالمللاسطمرل كلايمرانل عدلا طهل ل طرةلايطدريبلايعلديعل. 5
   لك للال بليسطسدمل سه يعلكململايم ل سينلاألق يل ل. 6
   ل كلايم ل سعلا طادلك  كلا ذفلجهدالككثرلمنلاغدبلزمبليكل كلايبريالل. 7
   ل  دمللكطعدملمهلرةلجديدةل    كلكطدربل ديهللحطىلكطا هللطململل. 8
   لكملرسلايطدريبليبطراتلكضل يعلخلرجلك قلتلايطدريبلايرسميعل. 9
   لك لللخصلمعر  ل  كلك  كل  يدل كلكث ل لايم ل سعل. 12
   ل.  دلاإلصل عل كلايم ل سلتلايا يعل ل كلكطحمفلاأليملحطىلاي هليع 11
   لكحل ظل دىل للطكلحطىل كلايم ل سعلايط يدعل. 10
   ل.كحل فلر علمسط  لكدايكل  دملايط ق ل  دلمسط  لمعينل 13
   لمنلايصعبل دكلاالسطمرارل كلايطدريبلايع ي ليعدةلمراتلكس   يل. 14
   لرةلايم ل سعليرديل كليبلسطسبلمل.إحسلسكل خسل 15
   لاسطردلحليطكلايط يعيعلسريعلل عدلايم ل سعلك ل عدلا طالدلايمدربليكل. 16
   لك للمنلاي  علايذيليمكنلكنليسطسدمل سه يعل كلايم ل سعل  دلايهزيمعل بلراللك يرل. 17
   ل كلاسططل طكلكدا لايطدريبلايع ي ليعدةل طراتلكس   يلل. 18
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   ل.كيجللإيىلاسطخداملككثرلمنلطرياعليطجل زلصع  علايم ل سعل طحاياللايب ز 19
   ل.لمهز ملنللمكلك تل ليزانللكط ل سل  قصىلجهديلس ا نل 02
   ل بلراللك يرللا ذفلكقصىلجهديل كلاأل قلتلاألخيرةلمنلايم ل سعلحطىلإنلك تلخلسرانل 01
    اؾ في بعض المنافسات ألسباب مختمفة أحيانا اعتذر عف عدـ ممارسة التدريب أو االشتر  00
   ل دىلايب زل.لق ةلايم ل سعلطزيد كلإصرارانل 03
   ل كلايطدريبل ايم ل سعل.ل اضحلنللا ذفلجهدانل 04
   لاللكمفلمنل ذفلايجهدلإلق لعلمدر كل مسط  لكدايكل. 05
   لفلمنلحملسكليد ص فلإيىلاي جلحل.دايبلفل كلاألدا ل كلايم ل سعليا 06
   لاسططيعلايسيطرةل دىلاألدا ل  دلايبلفلايمطكررلخبلفل قتلايم ل سعل. 07
   لق ةلايم ل سلطكرسللع ريل ليهزيمعل. 08
   لي خبضلمسط  لكدايكل  دلايلع رل ليهزيمعلايمركدةل. 09
   ل  دلا خبلضلمسط  لايم ل سعل.لص حلككثرلكسبلنلٱ 32
   لطدريبلك لايم ل سلتل.ي د لك  كلاللك ذفلكقصىلجهديل كلاي 31
   لالعرل حسلسيعل  دمللي طاد كلمدر كل. 30

 : الذات التنافسية االيجابية ثالثاً 
 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ت
   لاألقفلم كلمسط  ل.لناللاخطدطل ليبل  ي 1
   لكطا فلاال طالداتلايم جهعلإيكلممنلهملاقفلمسط  لم كلد نلإيذايهمل. 0
   ل دملليحرزلزميدكلهد لل.ك طخرل  3
   ل.  دمللا طافلإيىل رياللجديدل ل كلكجدلصع  عل كلاال دملجلمعهمل 4
   لكطج بلايب زل ليم ل سعلمنلخبلفلطراللغيرلقل   يعل. 5
   ليحل فلر علمسط اهل  دملايث لتل ايرضلل  دلمسط  لمعينل. 6
   ل.لاط عل هللكط اللاي اج لتلايمدالةل دىل لطاكلحطىلإنلك تلغيرلم 7
   لاللكغضبل  دمللكسط دفل كخرجلمنلايم ل سعل. 8
   لاحطراملكرا لررسليكل ط جيهلطهملحطىلإذاليملككنلماط علل هلل. 9
   ل كلايم ل سعل.لاكقدملخدملطكليآلخرينليككلي جح ل 12
   لكطعلمفلمعلايذينلاقفلم كلمسط  ل ليحس ىل كسل دهمل. 11
   ل يكل سه يعل.كثالل ليبل  ينلمنلح 10
   لاللكحسنلايطصر ل  دمللكطليبل حا قكل. 13
   ل دملايكسفل االسطمرارل كل ذفلايجهدليطحاياللايهد ل. 14
   ل ذفلايجهدل ايملفليدغيرل كلس يفلطحاياللمصدحعلايجمل عل. 15
   لكحل فلكنلا عثلر حلايمرحل ينلزمبليكلايبل  ينل. 16
   ليحينلطحاياللايهد ل.لايص رل دىلاأليمل اإلرهلال 17
   لكللر لاآلخرينل  دلاالحطبلفل ليب زل. 18
   لاطخذلم ق ل اضحل ثل تلييسلمنلايسهفلطغييرهل. 19
   لاالقطدا ل  س لبل جلحلاآلخرينل. 02
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   ليطانلايعمفلايمكد ل  لمعلا  لغيرلماط عل  ل. 01
   لاللكطا فلكنلي خذلاحدلمكل كل كلايم ل سعل. 00
   لك للال بلاللاخطد ل نل ايعلايبل  ينل كللئل. 03
   لاحطرمل ظمل ق ا دلايطدريبلحطىل ي لطعلرضلذي لمعلمصدحطكل 04
   لحلزمل كلط بيذلقراراطكل. 05
   ل  دملليطدبلم كلايحديثل نلك ضفلايبل  ينل ل كلكطجلهفل بسكل. 06
   لكرمنل ليحد فلايجذريعل. 07
   ل كلايم اق لايمبلجيعل.لقراراطكلذكيعل سريعع 08
   لالعرل ليراحعل  دمللك بذلطعديملتلايمدربل. 09
   لكحل فلإظهلرلد ريل كلطحاياللايب زل كلايم ل سعل مخطد لايطرالل. 32
   لاحطرملايا ا دل ايا ا ينلكمللهكل. 31
   لايطزمل  ظلملثل تلس ا ل كلايطدريبلك ل كلايم ل سعل. 30
   لمليمحلس علايماصرينل. دىلاسطعدادلداي 33
   لك بذلقراراطكل طبلصيدهللايدقياعل  دملايطهل نلمهملل اجه كلمنلمصل بل 34
   لمطب ق نل.لاكسل دلايبل   نلايجددلحطىل انلكل  ل 35
   لكسرعل كلاطخلذلاياراراتل كطحمفل طليجهلل. 36
   لد نلزمبليكل جلحكل كلايم ل سعلالليع كلكنليميز كلايمسر يينل نلايبريالل 37
   لاحطرملركيلايمدربلحطىلإذاليمليا ع كل. 38
   لا سبلاي جلحل كلايم ل سعليكل حديل. 39
   لايطزمل   قلتلايطمرينل اللكطخد ل  هلل. 42
   لكحل فلإرضل لايمدربليككلاحصفل دىلمللكريدل. 41
   لاللكخلي لايعلداتل ايطالييدلايمط ععل كلايمجطمعل. 40
   ليلركيكل  ض حلد نلمجلمدعل.ا د 43
   لكطجلهفلق ا دل  ظملايبرياللإذالكل تل كلغيرلصليحكل. 44
   ل  دلطحاياللاي جلحل كلايم ل سعل ل كلكحل فلايحديثل نلجه دلايجميعل 45
   لا دل بسكلك ضفلمنل ايعلايبل  ينل. 46
   لكطيعلك امرلايمدربلد نلم لقلعل. 47

 : الطموح رابعاً 
 نادراً  أحياناً  دائماً  رةالفق ت
   لا ذفلايجهدل كلايطدريبلألصفلإيىلمسط  لايبل   نلايك لر.ل 1
   ل اصدلايطر يحل.لكملرسلايدع علكسلسلنل 0
   ل.ليهد لايذيلحااط ل اللك كرل كلايطخطيطليهد لآخرلكصعبلم  ل  علطاق 3
   لكقلرنل بسكلمعلايبل   نلاأل ضفلم كل. 4
   لإيىل رياللك ضفلمسط  لمنل رياكل.لكططدعليبل طالف 5
   لا ذفلايجهدل كلايطدريبليككلامثفل بلديل كلايم ل سلتلايد ييعل. 6
   لاسطمرل كل ذفلايجهدل اي قتليطحاياللاألهدا لايمرس معلمس الل. 7
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   لكريدلكنلكك نلاأل ضفل كلايم ل سعل. 8
   لايلهرةلهكلهد كلمنلمملرسطكليبعلييطكلايريلضيعل. 9
   لكطدربل جديعليككلكص حلك ضفلال بل كلريلضطكل. 12
   لايب زل كلايم ل سعلخط ةليطحاياللكهدا لاك رل. 11
   لايك يرةل.لاأل ديعكحسنلمنلمسط ايليككلايعبل كل 10
   لكططدعلمنلخبلفلايم ل سعلإيىلإرضل لايجمه رل. 13
   للييستلكفلاي جلحلتل)لايب زل كلايم ل سعل(لطرضكلطم حك 14
   لكدر ل ل كلالليمكنلكنلكصفلإيىلك ضفلمسط  ل ينلزمبليكلايبل   نل. 15
   لا ذفلجهديل كلايم ل سعل ليادرلايذيليج   كلا طالدلمدر كل 16
   لكجددلاألهدا ل ارطاكل هللإيىلايمسط يلتلايعديلل. 17
   لكضعلي بسكلكبل بلكهدا لمسطا ديعل. 18
   لسطكلايريلضيعل.طحاياللايمطععل را لمملرل 19
   لي طل  كل دملايرضلل  دلايحص فل دىل طليالسييعل ا ذفلايمجه دلككثرلمنلايسل الل 02
   لكقلرنل بسكل منلهملك دىلم كلمسط  ل ا مفليد ص فلإيىلمسط اهمل. 01
   لكطدربل جديعلحطىلاللا هزمل كلايم ل سعل. 00
   ل.كططدعليؤلدا لاأل ضفل كلايم ل سلتلايصع عل 03
   لايحص فل دىلايملفلكسلسلمملرسطكليدع طكل. 04
   لكطدربل جديعل اطليبليطزامل كلايم ل سعل. 05
   لكسعىلألدا لك ضفلملل  ديل كلايم ل سلتلاألكثرلصع  علمنلايم ل سلتلايسهدعل 06
   لكدمللحااتلا جلزلجيدلك دهل اطعل دايعلال جلزلك دىل. 07
   ل نلاآلخرينل.لكضعلكهدا ل كطب الل هل 08
   لا جدلايد ا عليبلسطمرارل  جلحلطكل. 09
   ليديلايادرةل دىل ادلايذاتل ايزمبل ل ط قعلسد  لايم ل سينل 32
   لكطحمفل طليالك مليكلي حديل. 31
   لالطر ل كلطلكيفلايخططلك لاخطيلرلملله لم لسبلم هلل. 30

 
 : العدواف خامساً 

 ادراً ن أحياناً  دائماً  الفقرة ت
   لحي مللكحلصرل كلايدعبلاطخذلقراراتلكثيرةل ل ععلمنلاال بعلفل اطل. 1
   لرغملا  لي د ل دكلايهد  لكحيل لل إ  كلاغدكلمنلايداخفلكلي ركلنل 0
   لكجدلمطععل كلمضلياعلك لمعلكسعلزمبليكل كلكث ل لايطدريبل. 3
   لهل.يملك اج لك دالاهل عليبظيعليم ل سكلرغ عل كلمسللع رل 4
   لكق مل  دا لايحركلتلايخطرةل غرضلايطسديعلك لايمزاحل. 5
   ل  دمللا ادلك صل كل س بلزمبليكل كلايبريالل    كلكحيل للكطدبظل كدملتل ل يعل. 6
   ليسعد كلكنلاظهرلكخطل لزمبليكل كلايم ل سعل ايطدريبل. 7
   لالطملايم ل سلايذيليضليا كل. 8
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   لبل كلقرارلخلطئليدحكمل    كلكق مل ليجدافل دالل   ل.كذاليمليجلدفلايمدرل 9
   لا رحل  دلإصل عل عضلزمبليكلايبل  ينلايذينلي ل س  كل كلايمدعبل. 12
   لاللكهطمل لدةل ملل رلايغضبل  دمللكط ل سل. 11
   ل كلكث ل لايم ل سعل.لايم ل سكحل فلكنلاسطبزل 10
   ل.لايم ل سيدط ثيرل دىللكجيدلكدا ل عضلايحركلتلك لايصراخ 13
   لكث ل لاألدا لايريلضكلكك نلغلي للككثرلاضطرا للممللقدليظ  لاي لسل. 14
   ل كلكث ل لايم ل سعل.لايم ل سلالعرل ليرغ عل كلإيذا  15
   لاكرهلزمبليكلايدذينلي ل س  كل دىلمكل كلضمنلايبريالل. 16
   لكذاليملطرذلم ل س ل    لس  ليرذي ل. 17
   لايجدافل ينلايمط ل سينليسل دل دىلإلعلفلحرارةلايم ل سعلايريلضيعل. 18
   لل.ق فلايم ل سعلكق مل  عضلايحركلتلاالسطعراضيعلإلخل علايم ل س 19
   لالعرل ليرغ عل كلإيذا لمنلي ل س كل. 02
   لإيحلاللاألذ لاي د كلك لاي بسكل م ل سكلضر ريليطحاياللايب زل. 01
   لمسليمل كليع كل.لك للال ب 00
   لم ل سعل ل كلكيجللإيىلاسطخداملكسلييبلغيرلقل   يعل.اي  دمللا جزل نل 03
   ليغدبل دىليع كلطل علايخل  عل ايع  ل  دملليحل فلاي عضلاسطبزازيل. 04
   ليضليا كلكنلمدر كلالليا فلطرياعليع كلايطكلططميزل عدملايخل  عل. 05
   لطكلكث ل لايدعبل    كلكحل فلإصل ط لكذالحل فلم ل سكلإصل  06
   لل.كحبلكنلا مفل كلزمبليكلايبل  ينل عضلايماليبلغيرلايمرذيع 07
   ل  دمللاغضبل    كلاخبكلايلك  ل اللك  حل هلل. 08
   لايذيلالعرل    لك ضفلم كل.لم ل سكارغبل كلإيذا ل 09
   ل.ايبرصعليكللحت كدملتلغيرلالياعلإذالسلم ل سككحل فلكنلاسمعل 32
   لكذالاسطخدملم ل سكلايخل  عل ايع  لمعكل    كلكحل فلطج   ل. 31
   لكحبلكنلايعبل خل  علحطىليخل لم كلايم ل سل. 30
   لكحبلاال طالملمنلايبل بلايذيليرذي كل. 33
   لكلعرل ليغيظل  دمللك مفللييللجيدالثملكحصفل دىلطاديرلضعي ل. 34
   ل سعلطط يدليديلايرغ عل كللطملم ل سكل. كلكث ل لايم ل 35
   ل  دمللكط قعلهزيمطكل    كلايعبل خل  عل    ل. 36
   لكحبلكنلا مفل كلاي لسل عضلايماليبلغيرلايمرذيعل. 37
   لإيذايكل ل كلكطج   ل.لم ل سكإذالحل فل 38
   ل عدلايم ل سعللايم ل ساللكحبلايايلمل ليطصر لتلايعداييعلطجلهل 39
   لطظهرلطصر لطكلايسييعل  دلارطبلعلمسط  لايم ل سعل. 42
    أقوـ بالشتـ والصراخ والحركات المستفزة كوسيمة لالعتراض عمى قرارات مدربي التي ال ترضيني  41
   ل كلكث ل لايم ل سعل.لناالسطهزا ل ليبل  يكحبل 40
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 الرحمف الرحيـ بسـ 
 ( 5الممحؽ ) 

 رياضيةمقياس تقدير الذات ال
 أخي الالعب ... 

رجر ل هذالايمايلسليطضمنلمجم  علمنلايم اق لايطكلقدليطعرضليهللايبل بل ركلحيلطر لايريلضريعلايي ميرع.ليرذال
،ل ا  هرلل لمرعلللننلإجل طر لسرريعلالليطدرعل ديهرللسر  لاي لحثرككنلطك نلإجل ط ل نل اراط ل كرفلدقرعل صرراحعل،لالسريملل

لحثلايعدمك.لاللطرثرل دي لمطدالنلس  لخدمعليد 
 تعميمات اإلجابة: 

،ل طحررتلاي ررديفلايررذيلطررراهلم لسرر ل،لإذلالليجرر زل ضررعل بلمطررينلل(ل رركلكررفل ارررةل اررط√ ديرر لكنلطضررعل بلمررعل)لل-4
ل.ليدبارةلاي احدة

،للكرجرر لكنلطجيرربل سررر علمررنلغيرررلطررردد،لكيل عرردلكنلطاررركلايبارررةلطخطررلرلاإلجل ررعلايطرركلطريرردهلل  مررللي ط ررالل ديرر ل-2
ل.لط جدلإجل علصحيحعلك لخلطيعل دملنلك  لال

ل.لكطل علايمعد ملتلايمطد  عل ايمث طعل كلكسبفلاي رقعلاأل يىللنيرج لاي لحثل-4
  ماوامتناني افمع شكر الباحث

لاسررملايربل رربل:
لاي لديلايذيلط طسبلإيي ل:

لايدع علايطكلطملرسرهلل:
لايرمر ايريردل:

لايطحصيفلايدراسكل:
لايرطرلريرخل:

 تزاف االنفعالي: اال  أوالً 
 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ت

 كلكث ل لايم ل سعل  دمللا طادلكنلايحكملقدلكخطلل كل عضلقراراط ل لي س عليكل)لك ل 1
ل.يزمبليكل(ل إ  كلاللا بعفل

   

   لل.ضديلخلطيلنللكحل ظل دىلهد يكل  دلاطخلذلايحكملقرارانل 0

ربل إ  كلاللك  دلإيىلحليطكلايط يعيعل  دلطعرضكلال طالدلاحدلايبل  ينلك لايمد 3
ل سر عل كلكث ل لايم ل سعل.

   

   لاسططيعلاسطعلدةلهد يكل  دل لفلكدايكلخبلفل قتلايم ل سعل 4
   لكخلىل دىل بسكلمنلاأل قلتلايحرجعليدم ل سعل. 5
   ل.ي طل  كلايغضبل كلايم ل سعلإذاليملطجرلاألحداثلكمللكريدلك لاخططليهلل 6
   لالل  دل ج دلال بلكق  لم كل كلايبريالل.كطضلي 7
   لكحل ظل دىلهد  لك صل كل كلحليعل ق علكخطل لق فلايم ل سعل 8
   لاغضبلإذاليملطجرلكحداثلايم ل سعلكمللكريدل. 9
   ل  دمللي طاد كلايمدربل)لط فل طرةلايم ل سعل(ل إ  كلاسطعيدلهد يكل سر عل. 12
   لز نل لدةلاال بعلفل.ك للمنلايبل  ينلايذينليطمي 11
   لكطحكمل كلا بعليكل كلايدحظلتلايحرجعلمنلايم ل سعل. 10
   ل.ا ادلك صل كل ص رةل لدرةل كلكث ل لايم ل سعل 13
   لمنلايصعبل دكلكنلاحطبظل هد يكل  دملليضليا كلايم ل سل 14
   لارط  ل  دملليسطبز كلملجعكلايم ل سل.ل ا ادلهد يكل 15
   لدا لجيدليمكنلكنلي سي كلج لايم ل سعل.ا رحل   16

 الباحثان
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   ل.لالعرل ليضيالل  دملليك نلكدايكلضعيبلنل 17
   لاسططيعلكنلاحطبظل هد يكلرغملمضلياعلايجمه رليكل. 18
   ل.خط ل حاكلل نيصعبلايطحكمل كلا بعلالطكل  دملليرطكبلزمبليكلايبل   19
   ل.يطحكملاال بعلفل كلكدايكل كلكث ل لايم ل سعل 02
   لك للال بلاسططيعلايطصر لايجيدل كلاأل قلتلايحرجعلمنلايم ل سعل. 01

 : اإلصرار ثانياً 
 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ت
   لمنلاجفلايطب الل كليع طكل.لايممطععمنلايعلداتللانلطركتلكثيرل 1
   ل.اك رلالسطعلدةلايب زلانلايخسلرةل كلايم ل سعلطجعد كلا ذفلجهد 0
   لحطىل كليحظلتلايبلفل.ل  صبكلال  لنلظل دىلارطبلعلمع  يلطكلكحل  3
   لك للال بليسطسدمل سه يعلكململايم ل سينلاألق يل ل. 4
   ل.  دلاإلصل عل كلايم ل سلتلايا يعل ل كلكطحمفلاأليملحطىلاي هليع 5
   لكحل ظل دىل للطكلحطىل كلايم ل سعلايط يدعل. 6
   ل. دملايط ق ل  دلمسط  لمعينلكحل فلر علمسط  لكدايكل ل 7
   لإحسلسكل خسلرةلايم ل سعليرديل كليبلسطسبلمل. 8
   ل.كيجللإيىلاسطخداملككثرلمنلطرياعليطجل زلصع  علايم ل سعل طحاياللايب زل 9
   ل.لمهز ملنللمكلك تل ليزانللكط ل سل  قصىلجهديلس ا نل 12
   ل بلراللك يرللسعلحطىلإنلك تلخلسرانلا ذفلكقصىلجهديل كلاأل قلتلاألخيرةلمنلايم ل  11
   ل دىلايب زل.لق ةلايم ل سعلطزيد كلإصرارانل 10
   ل كلايطدريبل ايم ل سعل.ل اضحلنللا ذفلجهدانل 13
   لاللكمفلمنل ذفلايجهدلإلق لعلمدر كل مسط  لكدايكل. 14
   لفلمنلحملسكليد ص فلإيىلاي جلحل.دايبلفل كلاألدا ل كلايم ل سعليا 15
   لاسططيعلايسيطرةل دىلاألدا ل  دلايبلفلايمطكررلخبلفل قتلايم ل سعل 16
   لق ةلايم ل سلطكرسللع ريل ليهزيمعل. 17
   لي خبضلمسط  لكدايكل  دلايلع رل ليهزيمعلايمركدةل. 18
   ل  دلا خبلضلمسط  لايم ل سعل.لص حلككثرلكسبلنلٱ 19

 : الذات التنافسية االيجابية ثالثاً 
 نادراً  أحياناً  دائماً  فقرةال ت
   لاألقفلم كلمسط  ل.لناللاخطدطل ليبل  ي 1
   ل.  دمللا طافلإيىل رياللجديدل ل كلكجدلصع  عل كلاال دملجلمعهمل 0
   لكطج بلايب زل ليم ل سعلمنلخبلفلطراللغيرلقل   يعل. 3
   ل.كط اللاي اج لتلايمدالةل دىل لطاكلحطىلإنلك تلغيرلماط عل هلل 4
   ل كلايم ل سعل.لاكقدملخدملطكليآلخرينليككلي جح ل 5
   لكثالل ليبل  ينلمنلح يكل سه يعل. 6
   لاللكحسنلايطصر ل  دمللكطليبل حا قكل. 7
   لكحل فلكنلا عثلر حلايمرحل ينلزمبليكلايبل  ينل. 8
   لكللر لاآلخرينل  دلاالحطبلفل ليب زل. 9
   لايم ل سعل.لاللكطا فلكنلي خذلاحدلمكل كل ك 12
   لك للال بلاللاخطد ل نل ايعلايبل  ينل كللئل. 11
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   لاحطرمل ظمل ق ا دلايطدريبلحطىل ي لطعلرضلذي لمعلمصدحطكل 10
   ل  دملليطدبلم كلايحديثل نلك ضفلايبل  ينل ل كلكطجلهفل بسكل 13
   لالعرل ليراحعل  دمللك بذلطعديملتلايمدربل. 14
   لريل كلطحاياللايب زل كلايم ل سعل مخطد لايطراللكحل فلإظهلرلد ل 15
   لايطزمل  ظلملثل تلس ا ل كلايطدريبلك ل كلايم ل سعل. 16
   لمطب ق نل.لاكسل دلايبل   نلايجددلحطىل انلكل  ل 17
   ل جلحكل كلايم ل سعلالليع كلكنليميز كلايمسر يينل نلايبرياللد نلزمبليكل 18
   لإذاليمليا ع كل.احطرملركيلايمدربلحطىل 19
   لا سبلاي جلحل كلايم ل سعليكل حديل. 02
   لايطزمل   قلتلايطمرينل اللكطخد ل  هلل. 01
   لكحل فلإرضل لايمدربليككلاحصفل دىلمللكريدل. 00
   لكطجلهفلق ا دل  ظملايبرياللإذالكل تل كلغيرلصليحكل. 03
   لحديثل نلجه دلايجميعل  دلطحاياللاي جلحل كلايم ل سعل ل كلكحل فلاي 04
   لا دل بسكلك ضفلمنل ايعلايبل  ينل. 05
   لكطيعلك امرلايمدربلد نلم لقلعل. 06

 : الطموح رابعاً 
 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ت
   لا ذفلايجهدل كلايطدريبلألصفلإيىلمسط  لايبل   نلايك لر.ل 1
   ل اصدلايطر يحل.لكملرسلايدع علكسلسلنل 0
   ل.ليهد لايذيلحااط ل اللك كرل كلايطخطيطليهد لآخرلكصعبلم  ل  علطقا 3
   لكقلرنل بسكلمعلايبل   نلاأل ضفلم كل. 4
   لكططدعليبل طالفلإيىل رياللك ضفلمسط  لمنل رياكل. 5
   ل.ا ذفلايجهدل كلايطدريبليككلامثفل بلديل كلايم ل سلتلايد ييعل 6
   لل سعل.كريدلكنلكك نلاأل ضفل كلايم  7
   لايلهرةلهكلهد كلمنلمملرسطكليبعلييطكلايريلضيعل. 8
   لكطدربل جديعليككلكص حلك ضفلال بل كلريلضطكل. 9
   لايب زل كلايم ل سعلخط ةليطحاياللكهدا لاك رل. 12
   لايك يرةل.لاأل ديعكحسنلمنلمسط ايليككلايعبل كل 11
   لرل.كططدعلمنلخبلفلايم ل سعلإيىلإرضل لايجمه ل 10
   ل.ييستلكفلاي جلحلتل)لايب زل كلايم ل سعل(لطرضكلطم حكل 13
   لكدر ل ل كلالليمكنلكنلكصفلإيىلك ضفلمسط  ل ينلزمبليكلايبل   نل. 14
   لا ذفلجهديل كلايم ل سعل ليادرلايذيليج   كلا طالدلمدر كل. 15
   لكضعلي بسكلكبل بلكهدا لمسطا ديعل. 16
   لرا لمملرسطكلايريلضيعل.طحاياللايمطععل ل 17
   لكطدربل جديعلحطىلاللا هزمل كلايم ل سعل. 18
   لكططدعليؤلدا لاأل ضفل كلايم ل سلتلايصع عل. 19
   لايحص فل دىلايملفلكسلسلمملرسطكليدع طكل. 02
   لكطدربل جديعل اطليبليطزامل كلايم ل سعل. 01
   لكثرلصع  علمنلايم ل سلتلايسهدعل.كسعىلألدا لك ضفلملل  ديل كلايم ل سلتلاأل 00
   لكدمللحااتلا جلزلجيدلك دهل اطعل دايعلال جلزلك دىل. 03
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 : العدواف خامساً 
 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ت
   لكجدلمطععل كلمضلياعلك لمعلكسعلزمبليكل كلكث ل لايطدريبل. 1
   ل.كق مل  دا لايحركلتلايخطرةل غرضلايطسديعلك لايمزاحل 0
   ليسعد كلكنلاظهرلكخطل لزمبليكل كلايم ل سعل ايطدريبل. 3
   لالطملايم ل سلايذيليضليا كل. 4
   ل.ا رحل  دلإصل عل عضلزمبليكلايبل  ينلايذينلي ل س  كل كلايمدعبل 5
   ل كلكث ل لايم ل سعل.لايم ل سكحل فلكنلاسطبزل 6
   ل.لايم ل س دىلكجيدلكدا ل عضلايحركلتلك لايصراخليدط ثيرل 7
   ل كلكث ل لايم ل سعل.لايم ل سلالعرل ليرغ عل كلإيذا  8
   لاكرهلزمبليكلايدذينلي ل س  كل دىلمكل كلضمنلايبريالل. 9
   لل.ق فلايم ل سعلكق مل  عضلايحركلتلاالسطعراضيعلإلخل علايم ل س 12
   لالعرل ليرغ عل كلإيذا لمنلي ل س كل. 11
   لمل كليع كل.ك للال بلمسلي 10
   ل.م ل سعل ل كلكيجللإيىلاسطخداملكسلييبلغيرلقل   يعلاي  دمللا جزل نل 13
   لل.كحبلكنلا مفل كلزمبليكلايبل  ينل عضلايماليبلغيرلايمرذيع 14
   لايذيلالعرل    لك ضفلم كل.لم ل سكارغبل كلإيذا ل 15
   لايبرصعليكلحتل كدملتلغيرلالياعلإذالسلم ل سككحل فلكنلاسمعل 16
   لكحبلاال طالملمنلايبل بلايذيليرذي كل. 17
   ل كلكث ل لايم ل سعلطط يدليديلايرغ عل كللطملم ل سكل. 18
   لإيذايكل ل كلكطج   ل.لم ل سكإذالحل فل 19
   ل. عدلايم ل سعللايم ل ساللكحبلايايلمل ليطصر لتلايعداييعلطجلهل 02
   لارطبلعلمسط  لايم ل سعل.طظهرلطصر لطكلايسييعل  دل 01
   لكق مل ليلطمل ايصراخل ايحركلتلايمسطبزةلك سيدعليبل طراضل دىلقراراتلمدر كلايطكلاللطرضي كل 00
   ل كلكث ل لايم ل سعل.لناالسطهزا ل ليبل  يكحبل 03
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 الرحمف الرحيـ بسـ 

 ( 6الممحؽ ) 
 مقياس تقدير الذات الرياضية

 لالعب ... أخي ا
.ليرذالكرجر للهذالايمايلسليطضمنلمجم  علمنلايم اق لايطكلقدليطعرضليهللايبل بل كلحيلط لايريلضيعلايي ميرع

 ا  هرلل لمرعلاللللنكنلطك نلإجل ط ل نل اراط ل كفلدقعل صراحعل،لالسريمللإنلإجل طر لسرريعلالليطدرعل ديهرللسر  لاي لحثر
لطرثرل دي لمطدالنلس  لخدمعليد حثلايعدمك.ل

 عميمات اإلجابة: ت
(ل كلكفل ارةل اط،ل طحتلاي ديفلايذيلطرراهلم لسر ل،لإذلالليجر زل ضرعل بلمطرينليدباررةل√ دي لكنلطضعل بلمعل)لل-4

لاي احدة.
كرج لكنلطجيبل سر علمنلغيرلطردد،لكيل عدلكنلطاركلايبارةلطخطلرلاإلجل علايطكلطريدهلل  مرللي ط رالل دير ،ل دمرلنلل-2

لعلك لخلطيع.ك  لاللط جدلإجل علصحيح
ل.لكطل علايمعد ملتلايمطد  عل ايمث طعل كلكسبفلاي رقعلاأل يىللنيرج لاي لحثل-4

  ماوامتناني افمع شكر الباحث
 اسػػـ الػالعػػب :

 النادي الذي تنتسب إليو :
 المعبة التي تمارسػيا :

 الػمػوالػيػد :
 التحصيؿ الدراسي :

 الػتػاريػخ :

 : االتزاف االنفعالي أوالً 
 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ت
 كلكث ل لايم ل سعل  دمللا طادلكنلايحكملقدلكخطلل كل عضلقراراط ل لي س عليكل)لك ل 1

ل.يزمبليكل(ل إ  كلاللا بعفل
   

   لل.ضديلخلطيلنللكحل ظل دىلهد يكل  دلاطخلذلايحكملقرارانل 0
إيىلحليطكلايط يعيعل سر عل  دلطعرضكلال طالدلاحدلايبل  ينلك لايمدربل إ  كلاللك  دل 3

ل. كلكث ل لايم ل سعل
   

   ل.اسططيعلاسطعلدةلهد يكل  دل لفلكدايكلخبلفل قتلايم ل سعل 4
   لكخلىل دىل بسكلمنلاأل قلتلايحرجعليدم ل سعل. 5
   ل.ي طل  كلايغضبل كلايم ل سعلإذاليملطجرلاألحداثلكمللكريدلك لاخططليهلل 6
   لكق  لم كل كلايبريالل.كطضليالل  دل ج دلال بل 7
   لكحل ظل دىلهد  لك صل كل كلحليعل ق علكخطل لق فلايم ل سعل 8
   لاغضبلإذاليملطجرلكحداثلايم ل سعلكمللكريدل. 9
   ل  دمللي طاد كلايمدربل)لط فل طرةلايم ل سعل(ل إ  كلاسطعيدلهد يكل سر عل. 12
   لفل.ك للمنلايبل  ينلايذينليطميز نل لدةلاال بعل 11
   لكطحكمل كلا بعليكل كلايدحظلتلايحرجعلمنلايم ل سعل. 10
   ل.ا ادلك صل كل ص رةل لدرةل كلكث ل لايم ل سعل 13
   لمنلايصعبل دكلكنلاحطبظل هد يكل  دملليضليا كلايم ل سل 14
   لارط  ل  دملليسطبز كلملجعكلايم ل سل.ل ا ادلهد يكل 15
   لرغملمضلياعلايجمه رليكل.اسططيعلكنلاحطبظل هد يكل 16

 الباحثاف
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   ل.خط ل حاكلل نيصعبلايطحكمل كلا بعلالطكل  دملليرطكبلزمبليكلايبل   17
   ل.يطحكملاال بعلفل كلكدايكل كلكث ل لايم ل سعل 18
   لك للال بلاسططيعلايطصر لايجيدل كلاأل قلتلايحرجعلمنلايم ل سعل. 19

 : اإلصرار ثانياً 
 نادراً  اً أحيان دائماً  الفقرة ت
   لمنلاجفلايطب الل كليع طكل.لايممطععمنلايعلداتللانلطركتلكثيرل 1
   ل.اك رلالسطعلدةلايب زلانلايخسلرةل كلايم ل سعلطجعد كلا ذفلجهد 0
   لحطىل كليحظلتلايبلفل.ل  صبكلال  لنلكحل ظل دىلارطبلعلمع  يلطكل 3
   لك للال بليسطسدمل سه يعلكململايم ل سينلاألق يل ل. 4
   ل.  دلاإلصل عل كلايم ل سلتلايا يعل ل كلكطحمفلاأليملحطىلاي هليع 5
   لكحل ظل دىل للطكلحطىل كلايم ل سعلايط يدعل. 6
   لإحسلسكل خسلرةلايم ل سعليرديل كليبلسطسبلمل. 7
   ل.كيجللإيىلاسطخداملككثرلمنلطرياعليطجل زلصع  علايم ل سعل طحاياللايب زل 8
   ل.لمهز ملنللمكلك تل ليزانللجهديلس ا نللكط ل سل  قصى 9
   ل بلراللك يرللا ذفلكقصىلجهديل كلاأل قلتلاألخيرةلمنلايم ل سعلحطىلإنلك تلخلسرانل 12
   ل دىلايب زل.لق ةلايم ل سعلطزيد كلإصرارانل 11
   لفلمنلحملسكليد ص فلإيىلاي جلحل.دايبلفل كلاألدا ل كلايم ل سعليا 10
   لايكل  دلايلع رل ليهزيمعلايمركدةل.ي خبضلمسط  لكد 13
   ل  دلا خبلضلمسط  لايم ل سعل.لص حلككثرلكسبلنلٱ 14

 
 : الذات التنافسية االيجابية ثالثاً 

 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ت
   ل  دمللا طافلإيىل رياللجديدل ل كلكجدلصع  عل كلاال دملجلمعهمل 1
   لاللغيرلقل   يعل.كطج بلايب زل ليم ل سعلمنلخبلفلطرل 0
   لكثالل ليبل  ينلمنلح يكل سه يعل. 3
   لاللكحسنلايطصر ل  دمللكطليبل حا قكل. 4
   لكللر لاآلخرينل  دلاالحطبلفل ليب زل. 5
   لالعرل ليراحعل  دمللك بذلطعديملتلايمدربل. 6
   لمطب ق نل.لاكسل دلايبل   نلايجددلحطىل انلكل  ل 7
   لسعلالليع كلكنليميز كلايمسر يينل نلايبرياللد نلزمبليكل جلحكل كلايم ل  8
   لاحطرملركيلايمدربلحطىلإذاليمليا ع كل. 9
   لا سبلاي جلحل كلايم ل سعليكل حديل. 12
   لكحل فلإرضل لايمدربليككلاحصفل دىلمللكريدل. 11
   لكطجلهفلق ا دل  ظملايبرياللإذالكل تل كلغيرلصليحكل. 10
   لياللاي جلحل كلايم ل سعل ل كلكحل فلايحديثل نلجه دلايجميعل.  دلطحا 13
   لا دل بسكلك ضفلمنل ايعلايبل  ينل. 14
   لكطيعلك امرلايمدربلد نلم لقلعل. 15
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 : الطموح رابعاً 

 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ت
   ل اصدلايطر يحل.لكملرسلايدع علكسلسلنل 1
   ل اللك كرل كلايطخطيطليهد لآخرلكصعبلم  ل.لليهد لايذيلحااط   علطاق 0
   لكططدعليبل طالفلإيىل رياللك ضفلمسط  لمنل رياكل. 3
   لا ذفلايجهدل كلايطدريبليككلامثفل بلديل كلايم ل سلتلايد ييعل. 4
   لكريدلكنلكك نلاأل ضفل كلايم ل سعل. 5
   لايلهرةلهكلهد كلمنلمملرسطكليبعلييطكلايريلضيعل. 6
   لكطدربل جديعليككلكص حلك ضفلال بل كلريلضطكل. 7
   لايب زل كلايم ل سعلخط ةليطحاياللكهدا لاك رل. 8
   لايك يرةل.لاأل ديعكحسنلمنلمسط ايليككلايعبل كل 9
   لكططدعلمنلخبلفلايم ل سعلإيىلإرضل لايجمه رل. 12
   ل.ييستلكفلاي جلحلتل)لايب زل كلايم ل سعل(لطرضكلطم حكل 11
   لكدر ل ل كلالليمكنلكنلكصفلإيىلك ضفلمسط  ل ينلزمبليكلايبل   نل. 10
   لا ذفلجهديل كلايم ل سعل ليادرلايذيليج   كلا طالدلمدر كل. 13
   لكضعلي بسكلكبل بلكهدا لمسطا ديعل. 14
   لطحاياللايمطععل را لمملرسطكلايريلضيعل. 15
   ل.لكطدربل جديعلحطىلاللا هزمل كلايم ل سع 16
   لكططدعليؤلدا لاأل ضفل كلايم ل سلتلايصع عل. 17
   لكدمللحااتلا جلزلجيدلك دهل اطعل دايعلال جلزلك دىل. 18

 : العدواف خامساً 
 نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة ت
   لكق مل  دا لايحركلتلايخطرةل غرضلايطسديعلك لايمزاحل. 1
   ل.لايم ل س ثيرل دىلكجيدلكدا ل عضلايحركلتلك لايصراخليدط 0
   ل كلكث ل لايم ل سعل.لايم ل سلالعرل ليرغ عل كلإيذا  3
   لاكرهلزمبليكلايدذينلي ل س  كل دىلمكل كلضمنلايبريالل. 4
   لل.ق فلايم ل سعلكق مل  عضلايحركلتلاالسطعراضيعلإلخل علايم ل س 5
   لالعرل ليرغ عل كلإيذا لمنلي ل س كل. 6
   لليمل كليع كل.ك للال بلمس 7
   ل.م ل سعل ل كلكيجللإيىلاسطخداملكسلييبلغيرلقل   يعلاي  دمللا جزل نل 8
   لل.كحبلكنلا مفل كلزمبليكلايبل  ينل عضلايماليبلغيرلايمرذيع 9
   ل.حتلايبرصعليكل كدملتلغيرلالياعلإذالسلم ل سككحل فلكنلاسمعل 12
   ل.إيذايكل ل كلكطج   للم ل سكإذالحل فل 11
   ل. عدلايم ل سعللايم ل ساللكحبلايايلمل ليطصر لتلايعداييعلطجلهل 10
   لطظهرلطصر لطكلايسييعل  دلارطبلعلمسط  لايم ل سعل. 13
كق مل ليلطمل ايصراخل ايحركلتلايمسطبزةلك سيدعليبل طراضل دىلقراراتل 14

لمدر كلايطكلاللطرضي كل.
   

   ل ل لايم ل سعل. كلكثلناالسطهزا ل ليبل  يكحبل 15
ل


