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 قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة كلية الرتبية األساسية/جامعة املوصل/ 

 
 
 
 
 لص: امل

 يهجف البحث الى :
 . شفدية لجى العبي بعس انجية مجيشة السػصل الستقجميغبشاء مكياس الخفالية ال-
 . لجى العبي بعس انجية مجيشة السػصل الستقجميغالتعخف عمى درجة الخفالية الشفدية -

( العبا مػزعيغ 224باالسمػب السدحي ، واشتـسل مجتسع البحث )وقج استخجم الباحثان السشيج الػصفي      
جية مجيشة السػصل الستقجميغ وشسمت )الفتػه، والسدتقبل السذخق، وعسال عمى االنجية الخياضية في بعس ان

%( 77( العبا مغ مجتسع البحث ويسثمػن ندبة )757نيشػى، واياد شيت، والبمجية( واشتست عيشة البشاء عمى )
ولتحقيق أىجاف البحث، %( 37( العبا مغ مجتسع البحث ويسثمػن ندبة )67واشتسمت عيشة التصبيق عمى )

وتكػن السكياس مغ  وفق األسذ العمسية لبشاء السقاييذ الشفدية خفالية الشفديةببشاء مكياس ال انم الباحثقا
 مػزع عمى ستة محاور.( فقخة 38)

 ما يأتي : انواستشتج الباحث
الحي تع بشاءه لكياس درجة الخفالية الشفدية لجى العبي بعس انجية مجيشة السػصل  سكياس الفاعمية -

 . الستقجميغ
يتسيد العبػ االلعاب الفخقية والفخدية في بعس انجية مجيشة السػصل الستقجميغ بجرجة عالية مغ الخفالية -

 الشفدية .
 بسا يأتي : انوأوصى الباحث

 اجخاء بحػث مدتقبمية لمتعخف عمى درجة الخفالية الشفدية بيغ العبي األلعاب االولسبية والغيخ اولسبية.-
ػليغ السحمييغ والسعشييغ في شان الخياضة عمى تصػيخ واقع االنجية ضخورة ان يمتفت السدئ-

الخياضية في مجيشة السػصل مغ خالل الجعع السادي والسعشػي لذخيحة الخياضييغ وتػفيخ مخاكد العالج 
 .الشفدي والبجني بالسجان في داخل مجيشة السػصل ليعدز الخفالية لالعبيغ

 
 
 

 02/62/0202؛ تاريخ قبؾل الشذخ:  02/9/0202تاريخ تدميؼ البحث: 
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Construction and applying well-being psychological scale for some 

advanced players of Mosul clubs  
 

Rabih Zuhair Abdel Moneim Asst. Prof. Dr. Thamer Mahmoud Thanoun 
University of Mosul/ College of Basic Education 
Dept. of Physical Education and Sport Sciences 

  

Abstract: 
The research aims to: 

- Constructing a measure of psychological well-being for the players of 

some advanced clubs in Mosul. 

- ToAnd arrange areas know the degree of psychological well-being of 

the players of some advanced clubs in Mosul. 

     The researchers used the descriptive approach in the survey and 

relational style, and the research community included (224) athletes 

distributed among the sports clubs in some clubs in the city of Mosul. The 

applicants included (Fatwa, Bright Future, Nineveh workers, Iyad Sheet, and 

the municipality). The buildin Constructing sample included (157) players 

from The research community, representing (70%), and the application 

sample included (67) players from the research community, representing a 

percentage (30%). To achieve the research objectives, the two researchers 

built the psychological well-being scale according to the scientific 

foundations to build psychological measures and the scale consisted of (38) 

paragraphs distributed on Six axes. 

The researchers concluded the following: 

The effectiveness of the scale that was built to measure the degree of 

psychological well-being of the players of some advanced Mosul clubs. 

-Players of team and individual games in some advanced Mosul clubs 

are distinguished by high psychological well-being. 

The researchers recommended the following: 

- Conducting future research to know the degree of psychological well-

being among Olympic and non-Olympic Games athletes. 

- The necessity for local officials and those concerned in the matter of 

sports to pay attention to developing the reality of sports clubs in the city of 

Mosul through material and moral support for the athletes segment and to 

provide psychological and physical treatment centers free of charge inside the 

city of Mosul to enhance the well-being of the players. 
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 التعريف بالبحث -1
 السقجمة والية البحث:6-6

يسكغ اعتبار دراسة الخفالية الشفدية مغ الجراسات التي تكدبيا اىسية خاصة فيي مغ حيث السػضػع 
مختبصة بسدتػى ادراك الالعبيغ الىسية مسارسة االنذصة الخياضية السختمفة في تحديغ مدتػى 

ية وتقجيخىع لحاتيع وقجراتيع ،واما مغ الشاحية العمسية فتكسغ اىسيتيا في االستفادة بسا رفاىيتيع الشفد
تدفخ عشو الشتائج في السجال الشفدي واالجتساعي والخياضي مغ خالل تػجية القائسيغ عمى العسمية 

ج التجريبية التجريبية نحػ العسل عمى تشسية مدتػى الخفالية الشفدية لجى الالعبيغ ووضعيا ضسغ البخام
وتشطيع بخامج متشػعة لالعبيغ لسداعجتيع عمى تحقيق اعمى قجر مسكغ مغ الخفالية الشفدية والذعػر 
بالبيجة والدعادة في حياتيع، ولحا يسكغ القػل بان الػعي بسسارسة االنذصة الخياضية عمى اختالف 

جتساعي ونفدي انػاعيا ومدسياتيا ليذ نذاشا رياضيًا فحدب ، وانسا ىػ نذاط عقمي وا
( اذ يؤدي ىحا االىتسام لمجػانب االيجابية الى تصػيخ نساذج عجيجة لتحجيج 733،2779ىادف)العيج،

 الشفدية ىسا : ( بيغ مجخميغ لمخفالية278،2777السالمح االساسية لمخفالية وقج ميد )ريان وديدي،
الية مغ ناحية الدخور وتجشب السجخل الحاتي. يخكد ىحا السجخل عمى الدعادة ، والدخور ويعخف الخف 

 االلع وفكخة ىحا السجخل ان الدعادة والدخور ىسا اليجف االساسي لمحياة البذخية. 
السجخل الشفدي. يخكد ىحا السجخل عمى تحقيق االمكانات البذخية ويعخف الخفالية بانيا "تػضيف 

ىحا السجخل الى ان ( ويذيخ Negovan,2010,86امكانات الفخد مغ خالل عسمية تحقيق الحات" )
الخفالية متسيدة عغ الدخور والدعادة بحج ذاتيا ، فاالىجاف البذخية والكيع التي تديج مغ الػججان 
االيجابي ، عمى انيا مفيجة بالزخورة لشسػ االفخاد وتصػرىع ، وبجال مغ تعخيف الخفالية عمى انيا 

تع بانذصة االفخاد وتحجياتيع في تصػيخ الحرػل عمى الدعادة في السقام االول ، فان ىحا السشحشى يي
 ( Lundpvist,2011,110-11) وتحقيق االمكانات الفخدية التي تساشي الكيع السيسة.

 مذكمة البحث : 6-0
يحاول البحث الحالي تدميط الزػء عمى الجانب االيجابي وىػ الخفالية الشفدية ويعتبخ مجاال ميسًا 

نقاط القػة لجى الالعبيغ لتحقيق اىجاف الفخيق مغ خالل تكػيغ  لمشتائج الشفدية واالجتساعية ولتعديد
عالقات اجتساعية متبادلة بيغ الالعب والسجرب والالعبيغ انفديع ، ونطخا لسا يػاجة الخياضي مغ سػء 
ادراك لمسفاليع والتحجيات الرعبة في تشفيح البخامج وضعف االمكانات اذ يخى الباحثان انو مغ 

حه الجراسة وتبايغ الجور الحي تمعبو االنذصة الخياضية في تحقيق الخفالية الشفدية الزخوري الكيام بي
لجى العبي بعس انجية مجيشة السػصل ، وذلظ لالستثسار الجيج وااليجابي لالستفادة مغ شاقتيع 
 االيجابية ، وعشج مقابمة الباحثان لبعس الالعبيغ استشتج بان مداولة الخياضة ىػ لمتخفيو عغ الشفذ
والستشفذ الػحيج ولمتخمز مغ الصاقة الدمبية ، باإلضافة ذلظ فان ىشاك فخقًا واختالفًا داخل الشادي 
نفدة بيغ األلعاب االولسبية واأللعاب غيخ االولسبية في بعس انجية مجيشة السػصل حيث تحطى 
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غيخ االولسبية  األلعاب االولسبية بجعع مادي ومعشػي ومذاركات داخل وخارج القصخ اكثخ مغ األلعاب
 التي تفتقخ لمجعع السادي وقمة السذاركات الخياضية وبحلظ تػثخ عمى الخفالية الشفدية لالعب 

 هجفا البحث: 6-2
 .لستقجميغا جيشة السػصلانجية مالعبي بعس  ياس الخفالية الشفدية لجىمك بشاء-
 .لستقجميغصل امجيشة السػ انجية بعس  العبيلجى  التعخف عمى درجة الخفالية الشفدية -
 مجاالت البحث  6-4
 .لستقجميغ ا مجيشة السػصلانجية بعس االلعاب الفخدية والفخقية في  ػالسجال البذخي : العب 7-4-7
 72/5/2727ولغاية  79/77/2779السجال الدماني :  7-4-2
صــــل مجيشــــة السػ فــــي  نجيــــة الخياضــــية لاللعــــاب الفخديــــة والفخقيــــةبعــــس االالسجــــال السكــــاني :  7-4-3
 .لستقجميغا

 تحجيج السرظمحات : 2ـــ6
 : Psychological Well-beingالخفالية الشفدية 

 : (Negovan,2010 ) نيجؾفان يعخفها -6
 (  :Negovan,2010) 86 ."الحات تحقيق عسمية خالل مغ الفخد إمكانيات تػضيف بأنو الشفدي الخفاه "

 :(0264 ،طه) اتعخفه-0
خجام الفخد لكامـل قجراتو ومػالبو الشفدية لتحقيق الحات واالستقالل والذعػر الخفالية الشفدية : بأنيا است"

،  2774)مشـال شـو  ."بالدعادة والخضا مغ خـالل وجـػد ىـجف لمحيـاة والتػاصـل اإليجـابي مـع ا خـخيغ
22 ( 

كيــاس الــحي ســػف يقــػم الباحــث ىــي الجرجــة التــي يحرــل عمييــا الالعــب عمــى الس التعخيــا االاخا ــي :
مـــغ  عـــب يتستـــع بسدـــتػى عـــال  وكمســـا اقتخبـــت درجـــة الالعـــب الـــى الجرجـــة الكميـــة بسعشـــى ان الال ئـــوببشا

 .الخفالية الشفدية والعكذ صحيح
 والجراسات الدابقة : الشغخي  اإلطار -0
 الخفالية الشفدية : 0-6-6

في دراسة ليا حػل  (Susan Hird)عشج الحجيث عغ معشى الخفالية فشدخد ما قالتو سػزان ىيخد 
يخترخ الكثيخ مغ الكالم فتقػل : اليػجج تعخيف متفق عمية  ائيات عمى السجتسع االسكتمشجي اذراح

عالسيا لمخفالية وانسا تتػفخ لو مجسػعة مغ االوصاف ويسكغ ان نقدع الخفالية الى ثالثة اجداء )يعخف 
( والخفاه (Subjective( والخفاه الحاتي (Objectiveكل جدء مغ خالل مؤشخاتو ( الخفاه السػضػعي 
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( وتزيف ىيخد ان الخفاه السػضػعي يسكغ االستجالل عمية مغ خالل (Psychologicalالشفدي 
جالت الصبية في سبعس السؤشخات مشيا مدتػى الشذاط والتصػر ويسكغ الحرػل عمييا مغ خالل ال

 .السدتذفيات والسخاكد الرحية السختمفة 
ت أالقخن العذخيغ فحيشسا نذفي اواخخ الخسديشات  الحجيث عشو في أاما الخفاه الحاتي فقج بج

الكثيخ مغ االبحاث في الػاليات الستحجة دارت حػل اكتذاف مؤشخات لجى الشاس تطيخ مجى جػدة 
الحياة لجييع وتبيغ ليع ان الشاس بالخغع مغ معيذتيع في بيئات مػضػعية يسكغ تحجيجىا وتعخيفيا 

ئاتيع والشطخة الحاتية التي يستمكػنيا ليا ىي التي يدتجيبػن بذكل مػضػعي اال ان تعخيفيع الخاص لبي
لجػدة الحياة لجى الشاس ىػ الخفاه الحاتي  اً ليا وىحه قاد الى نذػء مفيػم ججيج ليكػن مؤشخ 

Subjective Well-Being: SWB)) ظ الحيغ كانت السؤشخات السعتسجة لكياس الخفاه ـــوفي ذل
 (.Hird,2003,76) عادةالحاتي ىي الخضا عغ الحياة والد

  :الذخرية التي تتستع بالخفالية الشفدية  0-6-6-6
حيغ يسارسػن الخياضة سػاء كان ذلظ عسال مكثفا او مذيا ـــان االشخاص المسارسة الخياضة : .6

شػيال مشتطسا يذعخون بانيع اصحاء ، ويذعخون بانيع افزل حاال ويدتستعػن بحياة افزل وقج 
 سخيشات السشتطسة تديج الدعادة مباشخة .افادت االبحاث ان الت

 ان مفيػم الحياة ذات معشى وىي بحلظ تدتحق ان نعيذيا .التفكيخ بظخيقة واقعية :  .0
الذخز الدعيج ىػ الحي يعيج الجفء والحساس لعالقاتو القجيسة ويدتفيج مغ استغالل الرجاقة :  .2

س بحاجة الى ان يذعخوا بانيع جدء الفخص في العسل او مع جيخانو لتػسيع قاعجة صجاقاتو ، والشا
وان االخخيغ ييتسػن بيع بذخط ان يتخيخ االصجقاء الحيغ ،مغ شيء اكبخ وانيع ييتسػن باالخخيغ 

 يشطخون الى الحياة نطخة رضا وابتياج وفخح .
ان الذخز الحي يتستع بالخفالية ىػ مغ يخرز بعزا مغ الػقت االبتدامة وحب ومخح :  .4

زحظ والسخح ىػ احج العػامل االساسية التي تؤدي الى العير بقشاعة لمستعة والبداشة وال
 وسعادة. 

لقج ثبت عبخ العرػر كميا وفي السجتسعات ان االيسان الخاسخ وقجراتشا الحاتية الثقة بالشفذ :  .2
% وتجعمشا اكثخ رفالية في حياتشا السشدلية 37تديج مغ الخضا بالحياة بشدبة  بأنفدشاوالثقة العالية 

 عسمية .وال
اثبتت الجراسات حػل تاثيخ الجيغ في القشاعة في الحياة وعجم ضعفها : قؾة السعتقجات الجيشية  .1

برخف الشطخ عغ الجيانة التي يعتشقيا الشاس فان الحيغ يستمكػن معتقجات ديشية قانعػن بحياتيع 
لسسارسات في حيغ ان مغ تشقريع السعتقجات الخوحية غيخ قانعيغ ، كسا بيشت الجراسات ان ا

الجيشية الشذصة مقخونة بحياة شػيمة اكثخ سعادة وصحة ، كسا ان االيسان بالمة عد وجل 
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واالخالص لو واتباع الشبي صمى هللا عمية وسمع ، واالقبال عمى الصاعات وتبشى الغايات 
 واالىجاف الحسيجة مغ خرائز الذخرية الدعيجة . 

ءة ليزسغ سالمة عقمو وجدجه ، ان الذخز الحيغ كثخ مغ القخاــعمى الفخد ان يحب القخاءة :  .7
عمسة ، ومغ الستعة ان يحرل عمييا ــيستاز بالخفالية الشفدية ىػ الحي يقخا الكتب ويدتفيج مسا ت

اضافة الى ذلظ تجريب العقل والذعػر بالخضا ، النة يسزي وقتو بصخيقة حكيسة . )سميسان 
،2777،243) 

 الجراسات الدابقة: 0ــ0
   :الجراسات التي تشاولت الخفالية الشفدية 6ــ0ــ0
 :(0261دراسة خخنؾب ) 6ــ6ــ0ــ0

 )الخفالية الشفدية وعالقتيا بالحكاء االنفعالي والتفاؤل(
 الجراسة : تفهج

 ىجفة الجراسة الى التعخف عمى شبيعة العالقة بيغ الخفالية الشفدية والحكاء االنفعالي ، والتفاؤل
دية مغ جية وتحجيج الفخوق بيغ الجشديغ في الخفالية الشفدية والحكاء االنفعالي التشبؤ بالخفالية الشفو 

استخجم و لجى شمبة الجامعة مغ الحكاء االنفعالي والتفاؤل تحجيج مداىسة كلو  والتفاؤل مغ جية اخخى 
 ( شالبا مغ شمبة قدع االرشاد الشفدي747مغ )مجتسع البحث وعيشتو وتكػن السشيج الػصفي  انالباحث

عمى مكياس الخفالية  واعتسجا ( شالبة777( شالبا و )37في كمية التخبية جامعة دمذق ،مشيع )
واستخجم   ( فقخة42متكػن مغ ستة ابعاد ومػزع عمى ) ان( تخجسة واعجاد الباحث7989الشفدية لخايف )

تعجد ، الػسط معامل االرتباط بيخسػن ، واختبار "ت" ، وتحميل االنحجار السالػسائل االحرائية وىي 
اضيخت الشتائج وجػد عالقات ايجابية دالة احرائية بيغ و الحدابي ، االنحخاف السعياري ، التبايغ 

عجم وجػد فخوق دالة احرائية  درجات الصالب بالخفالية الشفدية وكل مغ الحكاء االنفعالي والتفاؤل
تحميل االنحجار الستعجد ان الحكاء بيغ متػسط درجات الحكػر واالناث في الخفالية الشفدية بيشت نتائج 

 (277،2776.)خخنػب ،الػججاني والتفاؤل اسيسا اسياما داال في التبايغ الخفالية الشفدية
 (:0261)دودقؽ  دراسة  0ــ6ــ0ــ0
 (الشفدية والخفالية التخويحية الخياضة مسارسة بيغ العالقة فحز (

 اهجاف الجراسة :
لخياضة التخويحية والخفالية الشفدية لجى شالب الثانػية في مجارس قياس مدتػى العالقة بيغ مسارسة ا

 الخياضة مسارسة بيغ العالقةالتعخف عمى العالقة بيغ  األمخيكية الستحجة بالػاليات بشدمفانيا واليةوالية 

مجتسع البحث وتكػن  التحميمي الػصفي السشيج انالباحث استخجمو  الشفدية والخفالية التخويحية
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االنحخاف السعياري ، الػسط واستخجم الػسائل االحرائية وىي وشالبة ثانػية  اً شالب (757عمى)
 كسا(، ومعامل سبيخمان ،وتحميل التبايغ T-testالحدابي ، معامل االرتياط بيخسػن ،االختيار التائي)

 شذج إلى تعدى  الصمبة لجى الشفدية الخفالية مدتػى  في إحرائية داللة ذات فخوق  وجػد عجم أضيخت

 التخويحية الخياضة مسارسة بيغ إيجابية ارتباط عالقة وجػد الجراسة نتائج أضيختكسا و  ب،الصال

 (2776غ،.)دودقالصمبة لجى الشفدية والخفالية
 ااخاءات البحث: -2

 السدحي. باالسمػباستخجم الباحثان السشيج الػصفي  مشهج البحث:2-6
الالعبيغ الستقجميغ في بعس انجية مجيشة  اشتـسل مجتسع البحث عمى مجتسع البحث وعيشتة: 2-0

( العبا مػزعيغ عمى كل مغ االنجية الخياضية ) الفتػه، والسدتقبل 224السػصل والبالغ عجدىع)
( 7( والججول )2727ـــــ 2779السذخق، عسال نيشػى، والذييج اياد شيت، والبمجية( لمسػسع الخياضي )

 يغ عمى بعس االنجية الخياضية في مجيشة السػصليبيغ اعجاد الالعبيغ وندبيع السئػية مػزع
 اسساء االنجية الخياضية واعجاد الالعبيؽ وندبهؼ السئؾية ( يبيؽ6الججول )        

 الشدبة السئػية العجد اسع المعبة اسع الشادي ت
7 

 نادي الفتػة الخياضي

 %5.35 72 تايكػنجو
 %3.57 8 بشاء اجدام
 %6.25 74 كخة قجم

 %5.87 73 ل اجدامكسا
 %3.72 7 رفع اثقال
 %5.87 73 كخة اليج

 %29.97 67 السجسػع
2 

 نادي السدتقبل السذخق الخياضي

 %8.73 78 كخة القجم
 %4.97 77 رفع اثقال
 %4.46 77 التايكػنجتدػ
 %6.69 75 بشاء اجدام

 %24.77 54 السجسػع
3 

 نادي عسال نيشػى الخياضي

 %5.87 73 كخة الدمة
 %4.97 77 كسال اجدام
 %4.46 77 تايكػنجو
 %6.25 74 كخة اليج
 %7.74 76 كخة القجم
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 %28.57 64  السجسػع 
4 

 نادي الذييج اياد شيت الخياضي
 %3.72 7 جسباز
 %4.46 77 جػدو

 %3.57 8 تايبػكدغ
 %77.76 25 السجسػع

5 
 %6.69 74 مكخة القج نادي بمجية السػصل الخياضي 

 %777 224 السجسػع الكمي

 عيشة البشاء :2-0-6
( العبا تع اختيارىع برػرة عذػائية 757اشتسمت عيشة البشاء لسقيــاس الخفالية الشفدية عمى )

 ( يبيغ ذلظ.4%( مغ مجتسع البحث ليسثمػا عيشة البشاء والججول)77مغ مجتسع البحث ويسثمػن ندبة )
( العبا مغ مجتسع البحث ويسثمػن 67شتسمت عيشة التصبيق عمى )ا عيشة التظبيق : 2-0-6-6

%( مغ مجتسع البحث الكمي عمى العبي بعس انجية مجيشة السػصل الستقجميغ لغخض 37ندبة )
 ( يبيغ ذلظ .2تصبيق اداتي البحث والججول )

 ( يبيؽ تفاصيل عيشة البشاء والتظبيق0والججول )

 العيشات
عيشة التجخبة 
االستصالعية 

 االولى

عيشة 
 التسييد

عيشة 
 الثبات

مجسػع 
 عيشة البشاء

عيشة التصبيق 
 الشيائية

العجد 
 الكمي

 224 67 757 737 737 27 الالعبيغ عجد
الشدبة السئػية مغ مجتسع 

 البحث الكمي
92,8% 76,67% 76,67% 77% 37% 777% 

 
 بشاء مكياس الخفالية الشفدية مغ قبل الباحثان .ادوات البحث :  2-2
نطخا لعجم تػافخ مكياس الخفالية الشفدية في السجال الخياضي  مكياس الخفالية الشفدية: 2-2-6

عمى البيئة العخاقية عمى حج عمع الباحثان ، لجأ الباحثان الى بشاء مكياس الخفالية الشفدية ، وقج 
 اتبعت االجخءات االتية في بشاء السكياس :

 شفدية وكؼ ياتي خظؾات بشاء مكياس الخفالية ال 2-2-6-6
 التخظيط لبشاء السكياس وذلػ بتحجيج السحاور التي تغظي فقخاته : 2-2-6-6-6

بعج اشالع الباحثان عمى االدبيات واالشخ الشطخية ذات العالقة بسػضػع الخفالية الشفدية       
ستبيان مكػن برػرة عامة والجراسات الدابقة لمسقاييذ الشفدية واالجتساعية ، وقام الباحثان بعخض ا



 

 

843 

  ....بشاء وتظبيق مكياس الخفالية

( محاور عمى عجد مغ الدادة الخبخاء الستخرريغ في عمغ الشفذ الخياضي والتخبػي والكياس 9مغ )
%( مغ 75( فقج ابقى الباحثان السحاور التي حرمت عمى ندبة اكثخ مغ )79والتقػيع وعجدىع )

% 75ء الخبخاء بشدبة مػافقة الدادة الخبخاء ، اذ يذيخ بمػم الى انو "يسكغ االعتساد عمى مػافقة ارا
 (3( كسا مبيغ في الججول )7983،726فمكثخ في مثل ىحا الشػع مغ الرجق" )بمػم واخخون،
 

 7يبيؽ ندبة اتفاق الخبخاء بيؽ السؾافقؾن والخافزؾن عمى محاور مكياس الخفالية الشفدية( 2الججول )

 
 ( وذلظ النيا تعصي نفذ السعشى وبحلظ اصبح عجد9ــــ5وقج اجسع الخبخاء عمى دمج السجاليغ )

 مجاالت (6السجاالت الشيائية )
  :اعجاد الريغة االولية لمسكياس بتحجيج اسمؾب صياغة الفقخات واالاابة عشها 2-2-6-6-0

اعتسج الباحثان في صياغة الفقخات عمى اسمػب )ليكخت( السصػر فقج تصمب اعجاد الريغة االولية      
ى السجاالت فقخة مػزعة عم( 67لمسكياس بػضع عجد مغ الفقخات بسا يتشاسب مع كل محػر وبػاقع)

 الدت .
 
 

 السجاالت ت
 عجد
 الخبخاء

 السػافقػن 
غيخ 
 السػافقػن 

الشدبة 
 السئػية

 دتػى م
 الجاللة

 دالة %94.73 7 78 79 الرحة الشفدية والجدسية 7
 دالة %84.27 3 76 79 الشجاح الخياضي السيشي 2
 دالة %84.27 3 76 79 السدتػى االقترادي 3

 %57.89 8 77 79 االستقاللية 4
غيخ 
 دالة

  %78.94 4 75 79 تقبل الحات 5

 %68.42 6 73 79 اليجف في الحياة 6
غيخ 
 دالة

7 
العالقات االجتساعية وااليجابية 

 %89.47 2 77 79 لالعبيغ
 دالة

 دالة %89.47 2 77 79 التسكغ مغ البيئة الخياضية 8
 دالة %84.27 3 76 79 الشسػ الذخري 9
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 صجق البشاء: 2-2-6-6-2
تع عخض الفقخات بذكمة االولي عمى الدادة الستخرريغ اذ شمب مشيع الحكع عمى مجى      

%( 75صالحية الفقخات، وفي ضػء ذلظ ابقى الباحثان الفقخات التي حرمت عمى ندبة اكثخ مغ )
 ( فقخة 49فقخات السكياس )( فقخة ليربح عجد 78مغ مػافقة الخبخاء وبحلظ تع ححف )

 التجخبة االستظالعية االولى لمسكياس : 2-4
ــ    عمــى عيشــة صــغيخة قبــل قيامــو ببحثــو انوىــي عبــارة عــغ دراســة تجخيبيــة أوليــة يقــػم بيــا الباحث

بيــجف اختيــار أســاليب و ، ( العبــا وتــع اســتبعادىع مــغ عيشــة التجخبــة الخئيدــية 27وعمــى عيشــة قػاميــا )
،  7984)أبـــػ حصـــب و خـــخون،  ( واليـــجف مشيــا 27/7/2727ع التصبيــق بتـــاريخ )" وتـــالبحــث وأدواتـــو

 اإلجابة عغ االستفدارات والتداؤالت إن وججت التاكج مغ وضػح تعميسات السكياس (.84
 لسعخفة صجق البشاء استخجم الباحثان التحميل االحرائي  :لمسكياس صجق السحتؾى  2-2
تـــع حدـــاب القـــػة التسييديـــة لمفقـــخات باســـتخجام  ت السكيـــاس:اســـتخخاج القـــؾة التسييديـــة لفقـــخا 2-2-6

 ( يبيغ ذلظ :4االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ والججول )
 
 

 (tواالنحخاف السعياري لمسجسؾعتيؽ الستظخفتيؽ العميا والجنيا ونتا ج اختبار ) يبيؽ الستؾسط الحدابي (4الججول )
 ة الشفدية( لحداب التسييد لسكياس الخفاليsigوقيسة )

رقع 
 الفقخة

 قيسة)ت( السجسػعة الجنيا السجسػعة العميا
السحتد
 بة

 قيع
(sig) 

 داللة
الػسط  الفخوق 

 الحدابي
االنحخاف 
 السعياري 

الػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 معشػي  777,7 444,2 7534,7 9459,3 6927,7 4865,4 7
 شػي مع 777,7 422,4 7357,7 6486,3 5548,7 5676,4 2
غيخ  397,7 852,7 3737,7 4595,2 6734,7 7568,2 3

 معشػي 
 معشػي  777,7 777,6 7937,7 5735,3 4793,7 7838,4 4
 معشػي  779,7 473,2 3645,7 8378,7 4475,7 6276,2 5
 معشػي  777,7 454,6 2743,7 4324,3 4678,7 8778,4 6
 معشػي  777,7 879,4 7657,7 4754,3 8726,7 5475,4 7
 معشػي  777,7 777,7 9687,7 2973,3 4764,7 6757,4 8
 معشػي  777,7 539,7 7237,7 7892,3 6267,7 6757,4 9
 معشػي  777,7 767,4 7579,7 7838,3 7473,7 7727,4 77
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 معشػي  777,7 797,4 7742,7 7547,4 3737,7 8378,4 77
 معشػي  777,7 839,4 3737,7 5475,3 5799,7 6757,4 72
غيخ  675,7 427,7 3827,7 7877,2 3777,7 2762,2 73

 معشػي 
غيخ  776,7 366,7 2284,7 7357,2 4827,7 5676,2 74

 معشػي 
 معشػي  777,7 777,4 7462,7 2773,3 9324,7 2773,4 75
 معشػي  777,7 745,5 7689,7 4595,3 6472,7 5676,4 76
 معشػي  777,7 432,5 7657,7 4754,3 6438,7 5946,4 77
 معشػي  777,7 744,5 7868,7 3784,3 6332,7 6486,4 78
 معشػي  777,7 844,3 3568,7 2762,3 8946,7 2432,4 79
غيخ  377,7 977,7 2747,7 3574,2 7398,7 5946,2 27

 معشػي 
 معشػي  775,7 928,2 3836,7 4754,3 7462,7 2773,4 27
غيخ  378,7 726,7 2676,7 2773,2 9887,7 5475,2 22

 معشػي 
غيخ  576,7 653,7 4992,7 4754,3 9267,7 5946,3 23

 معشػي 
 معشػي  772,7 228,3 2767,7 2773,3 7843,7 7357,4 24
غيخ  277,7 263,7 4457,7 4865,3 7796,7 8649,3 25

 معشػي 
غيخ  797,7 777,7 3577,7 7892,2 4982,7 7568,2 26

 معشػي 
 غيخ 782,7 767,7 7675,7 8378,3 7448,7 2773,4 27

 معشػي 
 معشػي  777,7 272,5 2767,7 4865,3 6689,7 6757,4 28
 معشػي  777,7 648,6 3367,7 7357,3 5799,7 7727,4 29
 معشػي  777,7 944,4 3227,7 5946,3 4572,7 7297,4 37
غيخ  927,7 792,7 7972,7 7676,2 3227,7 5946,2 37

 معشػي 
 عشػي م 777,7 449,5 2357,7 4754,3 6332,7 6486,4 32
 معشػي  777,7 427,4 3367,7 7357,3 7633,7 3784,4 33
 معشػي  777,7 796,4 2985,7 3784,3 7278,7 3784,4 34
 معشػي  777,7 632,4 4442,7 4324,3 5947,7 6276,4 35
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 معشػي  777,7 427,5 2388,7 5735,3 6474,7 7568,4 36
 معشػي  777,7 739,5 7745,7 8649,3 4773,7 7838,4 37
 معشػي  777,7 627,4 7696,7 5475,3 7672,7 5475,4 38
 معشػي  777,7 486,4 4762,7 5475,3 6267,7 6757,4 39
 معشػي  777,7 764,3 9547,7 7542,3 6927,7 4865,4 47
 معشػي  777,7 259,5 2339,7 5568,3 3466,7 8649,4 47
 معشػي  777,7 763,4 7647,7 7592,3 5778,7 7727,4 42
 معشػي  777,7 733,5 9772,7 9459,3 3466,7 8649,4 43
غيخ  325,7 997,7 3662,7 4595,2 2772,7 7568,2 44

 معشػي 
 معشػي  777,7 823,5 2339,7 2432,3 6855,7 5946,4 45
 معشػي  774,7 775,3 7436,7 5676,3 8383,7 2773,4 46
 معشػي  777,7 387,5 7657,7 4754,3 6728,7 5676,4 47
 معشػي  777,7 453,5 2767,7 4865,3 5299,7 6757,4 48
 معشػي  777,7 377,5 2369,7 5676,3 4575,7 7297,4 49

( وعشج الخجػع الى 927,7ــــــــ  777,7( لفقخات السكياس تقاربت بيغ )sig( ان قيع )4يبيغ الججول )
قخة لع تثبت قجرة ( ف77( فقخة اثبتت قجرة تسييدية ، في حيغ كانت )38مدتػى السعشػي نجج ان )

 ( وبحلظ تع ححف ىحه الفقخات لزعف تسييدىا.75,7تسييدية الن قيستيا كانت اكبخ مغ قيسة )
 أسمؾب االتداق الجاخمي:  2-2-6-6

معامل االرتباط بيؽ دراة الفقخات والجراة الكمية لسكياس الخفالية الشفدية باستخجام ( يبيؽ 2الججول )       
 لجاخمياسمؾب معامل االتداق ا

رقؼ 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

 قيؼ
(sig) 

رقؼ 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

 قيؼ
(sig) 

رقؼ 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

 قيؼ
(sig) 

رقؼ 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

 قيؼ
(sig) 

7 298,7 777,7 77 363,7 777,7 27 452,7 777,7 37 572,7 777,7 
2 475,7 777,7 72 342,7 777,7 22 482,7 777,7 32 447,7 777,7 
3 557,7 777,7 73 475,7 777,7 23 457,7 777,7 33 366,7 777,7 
4 267,7 772,7 74 487,7 777,7 24 347,7 777,7 34 472,7 777,7 
5 562,7 777,7 75 469,7 777,7 25 488,7 777,7 35 233,7 776,7 
6 476,7 777,7 76 377,7 777,7 26 527,7 777,7 36 498,7 777,7 
7 583,7 777,7 77 375,7 777,7 27 383,7 777,7 37 465,7 777,7 
8 537,7 777,7 78 375,7 777,7 28 376,7 777,7 38 427,7 777,7 
9 426,7 777,7 79 354,7 777,7 29 385,7 777,7    
77 422,7 777,7 27 525,7 777,7 37 323,7 777,7    
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 ثبات السكياس: 2-1
ولغخض الحرػل عمى ثبات السكياس استخجمت شخيقة التجدئة الشرفية :  طخيقة التجد ة الشرفية

ثع  بأسمػب الفقخات )الفخدية والدوجية( شسمت عيشة التسييد بعج ان ححفت الفقخات الغيخ مسيدة مغ السكياس
والشرف الثاني ‘ ( فقخة 79قدست الى نرفيغ الشرف االول يسثل الفقخات التدمدالت الفخدية وىي )

 ( فقخة ، بحيث اصبح لكل فخد درجتان )فخدية وزوجية(79فقخات التدمدالت الدوجية وىي )يسثل ال
 . (954,7فطيخت قيسة )ر( السحتدبة تداوي )

تع تصبيق معادلة الفا كخونباخ عمى افخاد عيشة البشاء والبالغ عجدىا  كخونباخ : طخيقة الفا 2-1-6
الغيخ مسيدة في اسمػبي السجسػعات الستصخفة واالتداق ( العبا ، وذلظ بعج ححف واستبعاد الفقخات 737)

 (887,7( فقخة "وتصبيق معادلة الفا كخونباخ  حيث بمغت قيسة معامل الفا )77الجاخمي ومجسػعيا )
 :السكياس بريغته الشها ية وترحيح السكياس  وصف 2-7

وتع  ( مجاالت6عمى)مػزعة صيغت بذكل ايجابي عبارة ( 38)استقخ السكياس بريغتو الشيائية عمى 
مكياس ليكخت  ( درجة مختبة تشازليا عمى7 – 5تحجيج الػزن السشاسب لكل استجابة والحي يتخاوح ما بيغ )

تشصبق عمي بجرجة كبيخة، تشصبق عمي بجرجة متػسصة ، تشصبق  ،الخساسي )تشصبق عمي بجرجة كبيخة ججا
سدتجيب وفقا لمبجائل السختارة عغ كل فقخة وتحدب الجرجة الكمية لم (عمي بجرجة قميمة، ال تشصبق عمي

الكيسة العميا  تبمغفق البجائل لمفقخات االيجابية، و ( درجة مختبة تشازليًا عمى و 7 – 5والتي تتخاوح ما بيغ )
 ( يبيغ ذلظ .2والسمحق رقع ) ( درجة38)بمغت ( درجة والكيسة الجنيا 797لالستجابة )

( والــــحي يخمــــد لــــو باخترــــار اإلحرــــائي الحقيبــــة  ) انحثــــاســــتخجم البا الؾســــا ل االحرــــا ية : 2-8
(SPSS) (وSas ) ا تية اإلحرائيةالػسائل  الستخخاج ا ليعمى الحاسػب: 
معامـــل  ،( لمعيشـــات السدــتقمة t اختبــار )، االنحــخاف السعيـــاري ، الػســـط الحدــابي،الشدــبة السئػيــة  -

 .الستػسط الفخضي  ،السشػال ،االرتباط البديط لبيخسػن 

 : شتا جالعخض ومشاقذة  -4
 مجيشة السؾصل الستقجميؽانجية بعض الخفالية الشفدية لجى العبي التعخف عمى دراة  4-6

الخفالية الشفدية لجى عيشة البحث ، قام الباحثان بايجاد  الستػسط التعخف عمى درجة ومدتػى  لغخض
الشفدية الخياضية الى رفالية  الفخضي لمسكياس ومقارنتو بالستػسط الحدابي ، وسػف ترشف الخفالية

نفدي مختفع ،ورفالية نفدي مشخفس عمى اساس الستػسط الحدابي لعيشة البحث الحي يفػق الستػسط 
الفخضي لمسكياس برػرة معشػية وىي رفالية نفدية مختفعة ، والكيسة الغيخ معشػية فتسثل رفالية نفدية 

ن قيسة الستػسط الحدابي لمعيشة ادنى مغ رياضية مشخفزة ضسغ حجود الستػسط الفخضي حيشسا تكػ 
( 6الستػسط الفخضي لمسكياس فتسثل درجة مشخفزة مغ الخفالية الشفدية الخياضية . والججول رقع )

 يبيغ ذلظ .
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يبيؽ الستؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري والستؾسط والفخضي وقيسة )ت( لسكياس الخفالية الشفدية ( 1الججول )
 ية مجيشة السؾصل الستقجميؽلجى العبي بعض انج

 السعالؼ االحرا ية        
 العيشة السكياس

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الستػسط 
 الفخضي

 قيسة)ت( السحتدبة

 38,79 774 69,76 55,753 67 الخفالية الشفدية

 (164، 0262الم،()ع998,6( وقيسة)ت(الججولية=)11( وامام دراة حخية )22,2> )ةمعشؾي عشج مدتؾى معشؾي
: ان قيسة الستػسط الحدابي الجابات عيشة البحث عمى فقخات مكياس الخفالية ( 6الججول رقع) يبيغ

، وعند اختبار ( درجة 69,76( درجة ، وبانحخاف معياري قجره )55,753الشفدية الخياضي قج بمغت )

اهٌة النفسٌة الرٌاضً معنوٌة الفروق بٌن متوسط درجات العٌنة والمتوسط الفرضً لمقٌاس الرف
( درجة ، وباستخدام االختبار )التائً(  لعٌنة واحدة بلغت قٌمة )ت( المحتسبة على التوالً 111)
( 113,1( وهً اكبر من قٌمة )ت( الجدولٌة البالغة )50,5( درجة ،  عند مستوى معنوي )83,11)

الالعبيغ لجييع مدتػى مختفع  درجة ، مسا يجل عمى ان الفخق معشػي ، ولسرمحة عيشة البحث اي ان 
"ولقج ربصت الجراسات الدابقة السذاركة  Jewitt)ويخى جيػيت واخخون) في الخفالية الشفدية الخياضي .

الخياضية بذعػر الفخد العام بالدعادة والخفالية الشفدية ، اذ بغس الشطخ عغ الفػائج الفديػلػجية 
تداعج في تعديد الفػائج الشفدية التي تؤدي الى لمخياضي ، نجج ان السذاركة الخياضية يسكغ ان 

الدعادة والشجاح الستدايج ، كسا اشار الباحثيغ الى ان السذاركة في الفخق الخياضية يسكغ ان تعدز 
تقجيخ الحات واالتقان والخفالية الشفدية وجػدة الحياة التي تػدي جسيعيا الى تحديغ الرحة الشفدية" 

(640,2013,Jewitt, eatl،)  ويخى كل مغ)كاتخيغ دودقغ و مايكل ارجايل "وجػد دور ايجابي
لسسارسة الشذصة الخياضية في تحقيق الخفالية الشفدية والرحة البجنية وخفس القمق والتػتخ وتحديغ 

 (.7997( )مايكل اريجابل،726،2776السداج العام )دودقغ،
مجاالت مكياس الخفالية الشفدية تختيب : )التعخف عمى  عخض ومشاقذة نتا ج الهجف الثاني 0ـــ4

 (مجيشة السؾصل الستقجميؽ  انجيةبعض لجى العبي 
( يبيؽ الؾسط الحدابي واالنحخاف السعياري والستؾسط الفخضي وقيسة )ت( السحتدبة لكل مجال مؽ 7الججول رقؼ )

 مجاالت مكياس الخفالية الشفدية

 العيشة مجاالت السكياس
الػسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 ري السعيا

الستػسط 
 الفخضي

قيسة )ت( 
 السحتدبة

تختيب 
 السجاالت

.العالقات االجتساعية 7
 وااليجابية

 االول 279,77 24 5563,3 0550,81 67

 الخابع 433,73 27 3563,4 7493,28 67 .الرحة الشفدية والجدسية2
 الدادس 877,9 9 2564,2 7775,77 67 .السدتػى االقترادي3
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.التسكغ مغ المبيئة 4
 لخياضيةا

 الخامذ 733,77 78 3273,4 7947,24 67

 الثاني 797,76 27 7287,4 7794,29 67 .التػافق السيشي الخياضي5
.الشسػالذخري وتقبل 6

 الثالث 274,76 27 9472,3 8358,28 67 الحات

وجػد فخق دال في تختيب مجاالت مكياس الخفالية الشفدية لجى العبي بعس ( 7يتبيغ مغ الججول )
ية مجيشة السػصل ، وجاء تختيب السجاالت حدب قػة متػسصيا وكالتالي ، حيث جاء السجال االول انج

( وبانحخاف معياري 5775,37العالقات االجتساعية وااليجابية في التختيب االول وبػسط حدابي قجره )
،  (279,77( اما قيسة )ت( السحتدبة بمغت )24( وكان الستػسط الفخضي قجره )5563,3قجرة )

ويسكغ تفديخ نتيجة حرػل مجال العالقات االجتساعية االيجابية بالتختيب االول في ضػء ماذكخة 
( "حػل االنبداط والعربية فالذخز السشبدط لجي ايدنظ ىػ يسيل الى تكػيغ عالقات 7997)ايدنظ،

ويجدج  (2777،33ايجابية مع االخخيغ ويذعخ بالخاحة مع االخخيغ ويكػن اجتساعي بصبيعتو")اميخ،
ذلظ عمى الالعبيغ الستقجميغ لبعس انجية مجيشة السػصل،وجاء السجال الخامذ التػافق السيشي 

( وبانحخاف 7794,29الخياضي في التختيب الثاني مغ ضسغ السجاالت وبمغ الستػسط الحدابي )
، ( 797,76( اما قيسة )ت( السحتدبة بمغت )27( وكان الستػسط الفخضي قجره )7287,4معياري )

وجاء السجال الدادس الشسػ الذخري وتقبل الحات في التختيب الثالث مغ ضسغ السجاالت وبمغ 
( وكان الستػسط الفخضي قجره 9472,3( وبانحخاف معياري قجره )8358,28الستػسط الحدابي )

( ويسكغ تفديخ نتيجة حرػل الشسػ الذخري وتقبل 274,76( اما قيسة )ت( السحتدبة بمغت )27)
التختيب الثالث ،في ضػء ماذكخه )روجخز( بان افخاد عيشة الجراسة لجييع القجرة عمى التعخف الحات ب

بذكل متكامل وجيج ولجييع مذاعخ وافكار والتي ىي جػىخ قيسة حياتيع التي يسارسػنيا مغ الجاخل 
 ( ، وجاء السجال الثاني الرحة الشفدية والجدسية في التختيب الخابع مغ ضسغ7995،85)رايف،

( وكان الستػسط 3563,4( وبانحخاف معياري قجره )7493,28السجاالت وبمغ الستػسط الحدابي )
( ، وجاء السجال الخابع التسكغ مغ البيئة 433,73( اما قيسة )ت( السحتدبة بمغت )27الفخضي قجره )

ف ( وبانحخا7947,24الخياضية في التختيب الخامذ مغ ضسغ السجاالت وبمغ الستػسط الحدابي )
( 733,77( اما قيسة )ت( السحتدبة بمغت )78( وكان الستػسط الفخضي قجره )3273,4معياري قجره )

ويسكغ تفديخ نتيجة حرػل مجال التسكغ مغ البيئة الخياضية بالتختيب الخامذ في ضػء نطخية 
انب حياتيع )الجذتالت( وما اشار اليو )كػىمخ( الى ان افخاد عيشة الجراسة لجييع القجرة عمى ادارة جػ 

بأسمػب يعكذ وعييع بستصمبات البيئة ، كسا تذيخ الشتيجة ان افخاد العيشة لجييع تفاعل مدتسخ مع 
البيئة والعسل عمى تحقيق االتدان مع مصالب البيئة ليقػمػا بإشباع حاجاتيع التي تسثل الجػانب 

ي السختبة الدادسة واالخيخة مغ االيجابية لمصاقة االيجابية ،وجاء السجال الثالث السدتػى االقترادي ف
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( وكان 2564,2( وبانحخاف معياري قجره )7775,77ضسغ السجاالت وبمغ الستػسط الحدابي )
( عمى ان 7996( ويؤكج )الخػلي،877,9( اما قيسة )ت( السحتدبة بمغت )9الستػسط الفخضي قجره )

غع مغ اىسية الجانب االقترادي االنذصة الخياضية بعيجة كل البعج عغ االىتسامات االقترادية بالخ 
 ( .736،7996والتسػيمي في السجال الخياضي )الخػلي،

 االستشتااات والتؾصيات:-2
 االستشتااات: 2-6
رجة الخفالية الشفدية لجى العبي بعس انجية مجيشة السػصل  الحي تع بشاءه لكياس دسكياس الفاعمية  -

 . الستقجميغ
 .بخفالية نفدية عال مجيشة السػصل الستقجميغ لفخدية في بعس انجيةالعبػ االلعاب الفخقية وا يتسيد -

 التؾصيات:2-0
اجــخاء بحــػث مدــتقبمية لمتعــخف عمــى درجــة الخفاليــة الشفدــية بــيغ العبــي الاللعــاب االولسبيــة والغيــخ -

 .اولسبية
الخياضية  ضخورة ان يمتفت السدئػليغ السحمييغ والسعشييغ في شان الخياضة عمى تصػيخ واقع االنجية-

في مجيشة السػصل مغ خالل الجعع السادي والسعشػي لذخيحة الخياضييغ وتػفيخ مخاكد العالج الشفدي 
 والبجني بالسجان في داخل مجيشة السػصل ليعدز الخفالية لالعبيغ.

 :السرادر
 الػعي بتحقيق وعالقتيا الخياضية التخويحية االنذصة مسارسة(: 2779) سسيذة بغ العيج، -6
 واالجتساعية االندانية العمػم في الباحث ،مجمة الجامعة شمبة لجى الشفدية والخفالية التخويحي قافيالث
 .الجدائخ ،
 دراسة وأبشائيع السغتـخبيغ لجى الشفدية بالخفالية وعالقتو االنتساء(2774) عبجالسشعع ،مشال شة -2

  73-9، 759،3 األزىخ، جامعة التخبية، كمية ،مجمة تشبؤيو
 ، لمشذخ الكتب عالع ، راقية وصشاعة غالية امشية والخضا الدعادة(: 2777) سشاء ، ميسانس -3

 . مرخ
 ميجانية ،دراسة والتفـاؤل االنفعالي بالحكاء وعالقتيا الشفدية الخفالية (2776) فتػن  خخنػب، -4

 الشفذ، وعمع تخبيةلم العخبية الجامعات اتحـاد مجمـة. دمذق جامعة في التخبية كمية شمبة مغ عيشة لجى
 .242-277، 7 ،74 سػريا،

 أميغ دمحم تخجسة، والتكػيشي، التجسيعي الصالب تعمع تقييع(: 7983) و خخون  بشياميغ بمػم، -5
 .مرخ القاىخة، مكاروىيل، دار و خخون، السفتي
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 األميخية، السصابع ،7ط والتخبية، الشفذ عمع معجع(: 7984) و خخون  فؤاد حصب، أبػ -6
 .مرخ ة،القاىخ 
 مخاجعة ، يػنذ القادر عبج فيرل تخجسة ، الدعادة سيكػلػجية(: 7997) ارجايل مايكل -7

  القاىخة والتػزيع، والشذخ لمصباعة عخيب دار ، جالل شػقي
 كخة في الالعبيغ مخاكد تحجيج في الذخرية الدسات دور(:2777)شيب، ميجي تخيكي اميخ، -8

 التخبية قدع البػاقي، ام مييجي بغ العخبي جامعة ماجدتيخ، لةسشة،رسا79 مغ اقل اواسط صشف القجم
 .الجدائخ البػاقي، والخياضة،ام البجنية

 مصابع ،276 العجد ، السعخفة عالع سمدمة ، والسجتسع الخياضة(: 7996)انػر اميغ ، الخػلي -9
 . الكػيت ، الدياسة

 10-Negovan, V.(2010). Dimensions of Students` Psychological Well-Being 

and Their Scale ment: Validation of A Students`Psychological well-being 

Inventory ,Europe`Journal of Psychology, 2, 85–104. 

 11-Lundpvist, C.(2011): Well-being in Competitive sports –The feel Good   

factor? A Review of conceptual considerations of Weel-being 

 12- lnternational Review of sport and Exercise Psychology,4(2),159 

. Hird, S. (2003). Individual well being. NHS Health Scotland 

 13-Katrin  Dudgeon (2016) Physical exercise and Psychological well being Br 

Spors Med 2016 download from  .  

 14-Jewitt, R.,Sabiston, C.M. Brunet J.,Oloughlin, E.K, Scarapicchia 

.&Longhlin J(2013). School sport parncipation during adolescence and mental 

health in early adulthood Journal of Adolescent Health,55,640-644. 

15- Ryff, C (1995).Psychological well – being in adultlife. Current directions 

in Psychological Science,4,99-104  .  
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 (6السمحق )
 أسساء الدادة الخبخاء السختريؽ الحيؽ استعان الباحثان بارا هؼ في بعض ااخاءات البحث

 لمتحقق مغ صالحية التعخيف الشطخي لسفيػم الخفالية الشفدية وصالحية السجاالت . أـ
 ـ لمتحقق مغ صالحية فقخات مكياس الخفالية الشفدية وصالحية البجائل .ب 

 ب أ مكان العسل التخرص اسساء الدادة الخبخاء ت
 Χ Χ /اامعة السؾصل تخبية بجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي أ.د ناعؼ شاكخ الؾتار  6
 Χ Χ /اامعة السؾصل ضةتخبية بجنية وعمؾم الخيا قياس وتقؾيؼ  أ.د مكي محسؾد حدؽ  0
 Χ Χ التخبية االساسية /اامعة السؾصل عمؼ الشفذ الخياضي أ.د عكمة سميسان الحؾري  2
 Χ Χ التخبية االساسية /اامعة السؾصل قياس وتقؾيؼ أ.د سعج فاضل عبج القادر  4
 Χ  كخيت/ اامعة ت تخبية بجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي أ.د عبج الؾدود احسج خظاب 2
 Χ  / اامعة تكخيت تخبية بجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي أ.د عبج السشعؼ احسج ااسؼ  1
 Χ Χ كمية التخبية /اامعة السؾصل عمؼ الشفذ التخبؾي  أ.د سسيخ يؾنذ محسؾد 7
 Χ   / اامعة السؾصل تخبية بجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي أ.د عرام دمحم عبج الخضا  8
 Χ Χ التخبية بشات/ اامعة السؾصلكمية  عمؼ الشفذ الخياضي أ.د نبخاس يؾنذ دمحم 9

  Χ /اامعة السؾصل تخبية بجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي أ.د مؤيج عبج الخزاق الحدؾ 62
 Χ Χ / اامعة السؾصل تخبية بجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي أ.د نغؼ محسؾد دمحم  66
 Χ Χ التخبية االساسية /اامعة السؾصل عمؼ الشفذ التخبؾي  ؾر قاسؼ يحيى انأ.م.د  60
 Χ Χ /اامعة السؾصلالساسيةالتخبية ا عمؼ الشفذ التخبؾي  أ.م.د ذكخى يؾنذ الظا ي  62
 Χ Χ /اامعة السؾصل تخبية بجنية وعمؾم الخياضة عمؼ الشفذ الخياضي الخفافأ.م.د نغؼ خالج نجيب  64
 Χ Χ /اامعة السؾصل تخبية بجنية وعمؾم الخياضة لخياضيعمؼ الشفذ ا أ.م.د رافع ادريذ عبج الغفؾر 62
 Χ Χ كمية التخبية/ اامعة السؾصل عمؼ الشفذ التخبؾي  أ.م.د ياسخ محفؾظ حامج  61
 Χ Χ التخبية االساسية/ اامعة السؾصل عمؼ الشفذ التخبؾي  أ.م.د ايسان دمحم شخيا  67
 Χ Χ كمية التخبية /اامعة السؾصل عمؼ الشفذ التخبؾي  الظخيام.د احسج وعج هللا أ. 68
 Χ  /اامعة السؾصلتخبية بجنية وعمؾم الخياضة  الكياس والتقؾيؼ أ.م.د عمي حديؽ دمحم 69
  Χ التخبية االساسية /اامعة السؾصل الكياس والتقؾيؼ أ.م.د احسج هذام احسج 02
 Χ Χ / اامعة السؾصلالتخبية االساسية  الكياس والتقؾيؼ  أ.م.د احسج مؤيج حديؽ 06
  Χ التخبية االساسية /اامعة السؾصل عمؼ الشفذ الخياضي مشهل خظاب سمظان م.د  00
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 (0) السمحق
 س الخفالية الشفدية برؾرته الشها يةمكيا

 الفقخات ت

 تشصبق   

 عمي بجرجة

 كبيخة ججا 

 

 تشصبق  

 عمي بجرجة

 كبيخة   

 تشصبق  

 عمي بجرجة

 متػسصة 

 تشصبق  

 عمي بجرجة 

 قميمة                          

 ال   

 تشصبق 

 عمي  

 احب االختالط بالجسيػر الخياضي. 7

 

     

 عبيغ اومجربيغاعتبخ معخفة  ال 2

 ججد خبخة مستعة اتصمع دوما ليا . 

     

 اشعخ بالدعادة عشجما اكػن مع 3

 زمالئي الالعبيغ . 

     

 اشعخ بالزيق عشجما اليقجرني  الشاس 4

 كخياضي.

     

 اشعخ بالستعة عشج مداعجة احج  زمالئي 5

 الالعبيغ

     

 اشارك بكية الالعبيغ باالنذصة  6

 الجتساعيةوالسشاسبات ا

     

 اتستع بعالقات اجتساعية ناجحة كخياضي 7

 

     

 ابادر بتكػيغ صجاقات ججيجة بالػسط 8

 الخياضي.

     

      اشعخ بالدعادة لتقجيسي االعتحار   9
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 لالعبيغ  عشجما اخصأ بحقيع

 احخص عمى عسمية االحساء  برػرة 77

 متكاممة لتجشب حجوث االصابات .

     

 بحالة صحية وجدسية جيجة تسكششياتستع  77

 مغ اداء مياراتي الخياضية داخل السمعب 

 

     

 اشعخ باالستقخار والخاحة ووضػح  72

 مدتقبمي الخياضي

     

 ألعب مغ اجل تحقيق الفػز في  73

 السباراة السعاد الجسيػر

     

 اشعخ بالدعادة والشذاط الجائع 74

 والحيػية كالعب 

     

 تجاوز خبخات الفذل الدابقةاستصيع  75

 بشجاح وارتياح نفدي

     

 اقػم بعسل جيج في رعاية شؤوني 76

 السالية كالعب 

     

 تغسخني الدعادة عشج حرػلي عمى 77

 مكافات مادية عشجما نحقق الفػز 

     

 تسكغ الشادي في تمبية مصالبي ادى 78

 الى نجاحي في مديختي الخياضية   

     

 دارة وقتي كخياضي بكفاءة قجراحاول ا 79

 االمكان. 
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استصيع تػضيف خبخاتي الدابقة في مػاجية  27

 التجريب والتشافذ.

     

 احاول االستفادة مغ االمكانيات السحيصة 27

 بي كالعب ميسا كانت بديصة .

     

 تجاوز الرعاب يديج مغ شعػري  22

 بالكفاءة البجنية والسيارية والخصصية.

     

 استصيع مػاجية ما امخ بو مغ  23

 ضغػط تجريبية .

     

 استصيع تػضيف امكانيات البيئة في 24

 تحقيق ما اصبػ اليو كخياضي. 

     

 احتخم وجيات نطخ الالعبيغ عشج 25

 حرػل خالفات 

 

     

 مػاضبتي عمى التجريب وتقجم  مدتػاي 26

 الخياضي يذعخني  بالدعادة والفخح

     

 ظ الذعػر العالي بالسدؤوليةامتم 27

 وتصبيق القػانيغ  واالنطسة الخياضية

     

 اشعخ باالرتياح والخضا عغ 28

 مدتػاي البجني والسياري والشفدي 

     

 اشعخ بالدعادة والخضا عغ ما حققتو 29

 مغ اىجاف رياضية  

     

      اتقبل الشقج البشاء الحي يخز مدتػاي 37
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 الخياضي 

 تػاججي في الشادي مع زمالئي يدعجني 37

 الالعبيغ 

     

 اىتع باكتداب معمػمات وميارات 32

 رياضية ججيجة . 

     

 لجي الخغبة في التقجم والتصػر في  33

 السشافدات.

     

 انا راضي عغ نفدي كالعب واتقبل  34

 الػاقع

     

 اشخز جػانب قرػري بالسشافدة  35

 واحاول تالفييا.

     

 تصيع حل مذكالتي بالتجريب اس 36

 والسشافدة.

     

 احاول تحقيق اقرى استفادة مغ امكاناتي 37

 البجنية والسيارية والخصصية.

     

 انجد ما لجي مغ ميام داخل السمعب 38

 بشجاح 

     

 
 

 

 

 
 

 


