
 

 2012ول المجلد االول/ العدد اال                                88مجلة المثنى لعلوم التربية الرياضية                            

 ............علي حسين هاشم                                                                             اللياقة النفسية كمؤشر لقبولم.د 

 

 
 

 المتقدمين لكلية التربية الرياضية لطلبهااللياقة النفسية كمؤشر لقبول     
 جامعة القادسية 

 م.د علي حسين هاشم الزاملي                                
 ية/ كلية التربية الرياضية جامعة القادســـ                                    

 
 

 
 

 

 
 :ملخص البحث

 
ن ال الدثيل   بحث على خمسة فصول الفصل األول المقدمة البحثث وهممةثةاشتمل ال   لث  ةدثد خيفةثي

ةشهد تغةرات جذرةة تكيد تدصف بثوابت الشدوب ومورثومي الحضثير  واججتمثيعو والقةمثو ج هثي لث  
تدد تملك غةرال تتأثر بدرجيت متفيوتة بقوى التغةةر التو هلفت زميمهثي فثو عصثر الدولمثة والمدلومثيت 

فثو التصثد  للمشثكات القي مثة والمتو دثة -اذا مي هعدت جةثدان -و مذا الخض  ةأتو دور الدقول المؤملةوف
الةي ثة اماا مشاكلة البحاث : مل اجل وضع الحلول ال يجدة لهي ، وتقلثة  ضضثرارمي الثى اد ثى حثد ممكثل

ن بل ضرورة ملحة ةحتيجهي التقد  الدلمو والرةيضثو ومثو مثل المدثيةة ر التثو ةقثيس بهثي ال فسةة لةس ترفي
تقد  األم  وتطورمي. لذا فيل مشكلة البحث الحيلو ت بثق مل عد  توفر مقةيس عرا و ةكشف عثل اللةي ثة 

ب ثثي   -1امااا اهادال البحااث : ال فسثةة للطلبثثة المتقثدمةل الثثى كلةثة التربةثثة الرةيضثثةة  فثو جيمدثثة القيدسثةة
تطبةق مقةيس  -2ة التربةة الرةيضةة جيمدة القيدسةة مقةيس اللةي ة ال فسةة لقبول الطلبة المتقدمةل الى كلة

 المجيل البشثر  -1مجاالت البحث: اما  اللةي ة ال فسةة للتدرف على وا ع اللةي ة ال فسةة لدى عة ة البحث
المجثيل المكثي و ا يعثة كلةثة التربةثة  -2المتقدمةل للقبول فو كلةة التربةة الرةيضةة فو جيمدثة القيدسثةة :

امااا  10/2011/  1ولغيةثثة 7/2011/ 1المجثثيل الزمثثي و اللفتثثرة مثثل  -3مدثثة القيدسثثةة .الرةيضثثةة جي
الدوامثثل المثثؤثرة فثثو تكثثوةل فقثثد ت ثثيول البيحثثث الدراسثثيت ال مرةثثة والمشثثيبهة وم هثثي الفصاال الناااني 

الشخصةة وسميت الشخصةة الرةيضةة و السميت الشخصةة وعا تهي بيألدا  الرةيضو امي الفصل الثيلث 
الم هج الوصفو لما مته  طبةدة مشكلة البحث امي عة ة البحثث فقثد اختثير البيحثث ت يول فةه البيحث  فقد
( طيلثب 580( طيلب مل الطلبة المتقدمةل الى كلةة التربةة الرةيضثةة جيمدثة القيدسثةة مثل اصثل )160)

امثي الفصثل الرابثع  spssاستخد  البيحث الحقةبة اجحصي ةة  2011-2010متقد  للقبول للدي  الدراسو 
ت  التوصل ضلى ب ي  مقةثيس  -فقد ت يول فةة البيحث م ي شة ال تي ج وتحلةلهي امي ام  اجست تيجيت فقد كي ت

اللةي ة ال فسةة، ةتمتع بمديمات علمةة )صدق وثبيت( عيلةة، ممي ةسمح فو استخدامه فو مجتمع البحث، 
تدبر عل مدى مقبولةة الطيلب فو كلةة التربةة الرةيضثةة ( فقرة تقةس اللةي ة ال فسةة التو 36ةتكول مل )

 جيمدة القيدسةة امي ام  التوصةيت فقد كي ت استخدا  المقةيس فو التدرف على مدى مقبولةة  اللةي ة 
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ال فسثةة لثدى المتقثدمةل للقبثثول فثو كلةثة التربةثثة الرةيضثةة جيمدثة القيدسثثةة ، واجسثتفيدة مثل المدلومثثيت 
 البرامج التدلةمةة والتدرةبةة للطلبة . المتيحة ع د وضع

 

 :الفصل االول

 التعريل بالبحث: -1
 مقدمة البحث وأهمية : 1-1

ن ال الديل  ةشهد تغةرات جذرةثة تكثيد تدصثف بثوابثت الشثدوب ومورثومثي الحضثير    ل  ةدد خيفةي
ر التو هلفت زميمهي فو واججتميعو والقةمو ج هي ل  تدد تملك غةرال تتأثر بدرجيت متفيوتة بقوى التغةة

فثو التصثد  -اذا مثي هعثدت جةثدان -عصر الدولمة والمدلوميت وفو مذا الخض  ةثأتو دور الدقثول المؤملثة
 للمشكات القي مة والمتو دة مل اجل وضع الحلول ال يجدة لهي ، وتقلة  ضضرارمي الى اد ى حد ممكل.

ال كةفةة اكتشيفه وت مةته تدد احثد المشثكات ولكل التدرف على التكيمل ال فسو لةس بيلشو  الةسةر كمي 
التو ةتّصدى لهي علمي  ال فس فو مذا الدصر. ول  تدد مهمة التربةثة والتربةثة الرةيضثةة  قثل المدلومثيت 
فحسب وا مي تسدى ببرامجهي وفديلةيتهي  حو تدرةب وتر ةة المهيرات واجم  مل ذلثك ت مةثة القثدرة لثدى 

تفكةر المتقد لةواكثب عصثر تثدفق المدلومثيت وتسثيرعهي، وبثذلك  حتثي  الثى كل فرد متدل  على الفه  وال
تدلة  عيل ةؤد  الى ت وع البشر وتميةزم  وا تثدارم  علثى اجتصثيل واا تثي ، وللتربةثة الرةيضثةة دور 
مه  فو مذا ال مو وذلك مل خال الكشف عل الدوامل والمروف المؤاتةة ل مومي فمل األمداف األسيسةة 

ت مةة الدقل وتصدةد اابثداع الثذ  ةسثتوعب ثقيفثة الدصثر، وةجدثل م هثي ثقيفثة مجثددة  ثيدرة علثى  تب ةهي
 تأصةل ذاتةتهي واثبيت عيلمةتهي.

وةمثل التدرةس المبدع ثروة وط ةة فو غيةة األممةة ومل واجب المجتمع عد  تبدةدمي بيامميل اوضدف 
بدعةل.وتأمةله  تأمةا  فسةي علثى درجثة عيلةثة مثل الرعيةة، بل ال المجتمع مطيلب بيستثمير موامب الم

التطور ومل اجمور التو تسترعو اج تبيه مو افتقير مؤسسيت التربةة الرةيضةة الى مقةيس ةحدد طبةدة 
المتقد  ومستوى لةي تة ال فسةة ممثي ةثؤد  الثى صثدوبة تشثخة  الدوامثل المسثيعدة فثو  مثو تلثك القثدرة 

مثي  تسثترعو تسثلةط الضثو  علةهثي وضبرازمثي لكثل المتخصصثةل والقثي مةل وةدد ذلك مشكلة مثةثرة لامت
 . على شؤول التربةة

 مشكلة البحث :  1-2
ن بل ضرورة ملحة ةحتيجهي التقد  الدلمو والرةيضو ومو مل المدثيةةر التثو  الةي ة ال فسةة لةس ترفي

عثد  تثوفر مقةثيس عرا ثو ةكشثف ةقيس بهي تقد  األم  وتطورمي. لذا فيل مشكلة البحث الحيلو ت بثق مل 
 عل اللةي ة ال فسةة للطلبة المتقدمةل الى كلةة التربةة الرةيضةة  فو جيمدة القيدسةة .

 

 اهدال البحث : 1-3
 ب ي  مقةيس اللةي ة ال فسةة لقبول الطلبة المتقدمةل الى كلةة التربةة الرةيضةة جيمدة القيدسةة -1
 درف على وا ع اللةي ة ال فسةة لدى عة ة البحثتطبةق مقةيس اللةي ة ال فسةة للت -2
 
 مجاالت البحث: 1-4
 المتقدمةل للقبول فو كلةة التربةة الرةيضةة فو جيمدة القيدسةةالمجال البشري : -1
 ا يعة كلةة التربةة الرةيضةة جيمدة القيدسةة . المجال المكاني  -2

  10/2011/  1ولغيةة    2011/  7/  1اللفترة مل  المجال الزماني -3
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 التعريل بالمصطلحات:  1-5
هلمحةطه به  ا مى مستوى مل الصحة ال فسةة ةجدل صيحبهي متفيم  مع  فسه ومع البة ة النفسية اللياقة

لاستقرار ال فسى والرضي والتصيلح مع  سوا  كي ت  فسةة او اجتميعةة ممي ةحقق للمر  الحد األمثل
 .ال فس والمجتمع

مى ضرورة ال ةتوفر فى الفرد صفيت وفضي ل مدة ة تدة ه  فر سةول اللةي ة ال فسةةوةفسر ال فسةول ال
اللةي ة ال فسةة ةحتيجهي اا سيل فى الدصر الحدةث الذ  ةكثر فةه . على مواجهة الحةية وال جيح فةهي

 .المشيكل الخافيت واجلتفيت حول المصيلح الشخصةة
 

 :الفصل الناني
 شابهة الدراسات ألنظريه والم -2
 الدراسات ألنظريه2-1
 العوامل المؤنرة في تكوين الشخصية: 1 -2-1

 م يلك الددةد مل الدوامل التو تؤثر فو تكوةل الشخصةة وةمكل ال  حدد هممهي ومو ا 
 العوامل الجسمية: .1

وةقصثثد بهثثثي سثثثامة هجهثثثزة الجسثث  المختلفثثثة لمثثثي لهثثثي مثثثل تثثأثةر كبةثثثر فثثثو شخصثثثةة اا سثثثيل جل  
 ل حسب ال مط الجسمو .الشخصةة تتكو

 العوامل البيئية: .2
وتتضثثثمل عوامثثثل اجتميعةثثثة تتحثثثدد بياطثثثير الثقثثثيفو الدثثثي  للمجتمثثثع ومثثثي ةضثثث  مثثثل  ثثثة  ومبثثثيد   

ومدتقثثثدات، وعوامثثثل جغرافةثثثة تتحثثثدد بيلمكثثثيل الثثثذ  ةدثثثة  فةثثثه الفثثثرد. وةمكثثثل ضل  صثثثف مثثثذه 
 .(1)  عمي ذكرالدوامل بدوامل محةطةه التو تشمل الم يخ والمروف الجغرافةة فضا

 العوامل النفسية: .3
وتشثثثثمل عملةثثثثة التثثثثوازل ال فسثثثثو المهثثثث  فثثثثو تكثثثثوةل الشخصثثثثةة وتكيملهثثثثي وة ثثثثتج مثثثثذا التثثثثوازل  

 تةجثثثة للتوافثثثق فثثثو ضشثثثبيع الحيجثثثيت الضثثثرورةة واج ت ثثثيع بتثثثأخةر ضشثثثبيع بدثثث  الحيجثثثيت ضلثثثى 
عيت الداخلةثثثة الو ثثثت الم يسثثثب الثثثذ  تسثثثمح بثثثه اامكي ةثثثيت لتلبةتهثثثي وخلثثثوا الثثث فس مثثثل الصثثثرا

 كيلصراع مع الضمةر مثا
 :العوامل الورانية .4

ن فثثثو تكثثثوةل الشخصثثثةة وت تقثثثل عثثثل طرةثثثق الجة ثثثيت ومثثثو مجموعثثثة   تثثثؤد  الوراثثثثة دوران مهمثثثي
مثثثل الد يصثثثر الكةمةيوةثثثة، وال  مثثثو اا سثثثيل ةتو ثثثف علثثثى وجثثثود طي ثثثيت خيصثثثة موروثثثثة وعلثثثى 

تثثثو ةتطثثثور فةهثثثي اا سثثثيل م ثثثذ اللحمثثثة مثثثدى اسثثثتثميرمي. وتدثثثد مثثثذه الطي ثثثيت ومةفةثثثة للبة ثثثة ال
األولثثى لتصثثوره الثثذم و، فثثيل كثثل ممهثثر مثثل ممثثيمر البة ثثة التثثو تحثثةط بثثه تتفيعثثل مثثع الطي ثثة 

. وممثثثي تقثثثد  ةثثثرى البيحثثثث ال البة ثثثة الم يسثثثبة تخلثثثق فثثثردا (2)الكيم ثثثة الموروثثثثة لتحدةثثثد شخصثثثةته
ةل شخصثثةته وج ةمكثثل فصثثل ةت يسثثب وطبةدثثة مثثذه البة ثثة مثثع عثثد  ض كثثير هممةثثة الوراثثثة فثثو تكثثو

الدوامثثثثثل البة ةثثثثثة عثثثثثل الدوامثثثثثل الوراثةثثثثثة وال فسثثثثثةة. وهخةثثثثثرا ةمك  ثثثثثي القثثثثثول ، ضل الشخصثثثثثةة 
 المتكيملة مو الثيبتة  فسةي والمتواز ة عقلةي ومتكةفة اجتميعةي.

 

                                                 
(
 
 .11  ، 1982الموصل، مطيبع جيمدة الموصل،  ، مقدمة فو عل  ال فسفخر  الدبيغ ا  (1

 . 330   1972بةروت، دار ال هضة الدربةة،   2، ط عل  ال فس المديصرحلمو الملةجوا  (2)
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  سمات الشخصية الرياضية: 2-1-2 
وجسثثمةة ج ةمكثثل تطثثرق البيحثثث ضلثثى مفهثثو  الشخصثثةة بشثثكل عثثي  علثثى ه هثثي وحثثدة  فسثثةة 

فصثثثل الواحثثثدة عثثثل األخثثثرى وكثثثذلك ومثثثل خثثثال التطثثثرق ضلثثثى الدوامثثثل التثثثو تثثثؤثر فثثثو الشخصثثثةة 
ومثثثو عوامثثثل جسثثثمةة و فسثثثةة واجتميعةثثثة. ومثثثل خثثثال ذلثثثك  جثثثد ال الدوامثثثل الجسثثثمةة تثثثؤثر علثثثى 
شخصثثثةة الفثثثرد ومثثثذا ةد ثثثو ال الرةيضثثثةةل ةتصثثثثفول بسثثثميت شخصثثثةة مدة ثثثة تختلثثثف عثثثل غةثثثثر 

ي "ال علمثثثي  الثثث فس الرةيضثثثو ةؤكثثثدول علثثثى ال مميرسثثثة الرةيضثثثة تثثثؤثر بدرجثثثثة الرةيضثثثةةل كمثثث
  .(1 )اكبر مل ه   وع مل ه واع ال شيط المسيعد فو تطوةر الصفيت األرادةة للشخ "

ومثثذا مثثي هشثثير هلةثثه الددةثثد مثثل البثثيحثةل وعلمثثي  الثث فس ضذ هشثثير ) كيمثثل الثثوةس( ضلثثى "ال الرةيضثثو 
ةكثثثثول  وةثثثثي، خفةثثثثف الحركثثثثة، صثثثثلدا، متواضثثثثدي، عملةثثثثي، لطةفثثثثي، ةمةثثثثز ضةجيبةثثثثي، فهثثثثو ةجثثثثب هل 

مجثثثيما، و شثثثةطي اجتميعةثثثي ودمثثثثي، وطبةدةثثثي، وشثثثجيعي، وةلتثثثز  بواجبثثثه، ةدتمثثثد علثثثى  فسثثثه، علثثثى 
.وفثثثو السثثثةيق  فسثثثه (2 )عكثثثس غةثثثر الرةيضثثثو التثثثو تمهثثثر علةثثثه عثثثدة  ثثثواح سثثثلبةة بيلغثثثة الخطثثثورة"

الشخصثثثثثثةة للرةيضثثثثثثةةل ضذ ةتصثثثثثثفول هشثثثثثثير ) محمثثثثثثد حسثثثثثثل عثثثثثثاو  ( ضلثثثثثثى بدثثثثثث  السثثثثثثميت 
بيججتميعةثثثة والسثثثةطرة واج بسثثثيطةة واجتثثثزال اج فدثثثيلو وصثثثابة الدثثثود )  ثثثوة الشثثثكةمة ( والخلثثثق 
واارادة و تصثثثور الثثثذات . و تةجثثثة لتدثثثدد األ شثثثطة الرةيضثثثةة  جثثثد اختافثثثي فثثثو الخصثثثي   ال فسثثثةة 

د وةتمةثثثز بهثثثي عثثثل غةثثثره مثثثل لكثثثل  شثثثيط ضذ ضل "لكثثثل  شثثثيط رةيضثثثو خصي صثثثه ال فسثثثةة التثثثو ة فثثثر
.و ثثثد تختلثثثف شخصثثثةة الرةيضثثثو عثثثل شخصثثثةة زمةلثثثه فثثثو (3 )ه ثثثواع األ شثثثطة الرةيضثثثةة األخثثثرى"

الفديلةثثثة  فسثثثهي بثثثيختاف مو ثثثع هو مركثثثز كثثثل م همثثثي فثثثو اللدثثثب و ثثثد اثبثثثت ذلثثثك ) احمثثثد عرةبثثثو 
ة بثثةل فثثو دراسثثة علثثى جعبثثو كثثرة القثثد  همهثثرت وجثثود تبثثيةل فثثو السثثميت الشخصثثة (4)المجمدثثو (

جعبثثثثو الثثثثدفيع والهجثثثثو . لثثثثذلك فه يلثثثثك خصثثثثي    فسثثثثةة وسثثثثميت شخصثثثثةة ةمتلكهثثثثي فثثثثرد مدثثثثةل 
فضثثثثثا عثثثثثل مواصثثثثثفيت بد ةثثثثثة وعقلةثثثثثة توجهثثثثثه لمميرسثثثثثة  شثثثثثيط رةيضثثثثثو مدثثثثثةل دول األ شثثثثثطة 
األخثثثرى.  ممثثثي تقثثثد  فثثثيل البيحثثثث ةثثثرى ضل الشخصثثثةة الرةيضثثثةة لهثثثي سثثثميت مدة ثثثة ةتصثثثف بهثثثي 

رةيضثثثو وكثثثذلك  جثثثد اجخثثثتاف بثثثةل الرةيضثثثةةل ه فسثثثه  حسثثثب الرةيضثثثو ةتمةثثثز بهثثثي عثثثل غةثثثر ال
  وع الفديلةة هو مركز اللدب. 

 

 قياس الشخصية الرياضية:   3 – 1 – 2
ضل األسثثثس ال مرةثثثة التثثثو ةتب يمثثثي البثثثيحثول فثثثو مدثثثرفته  وفهمهثثث  للشخصثثثةة ةتحثثثدد عثثثل  

اسثثثثثة الشخصثثثثثةة طرةقهثثثثثي اسثثثثثتخدا  اجختبثثثثثيرات والمقثثثثثيةةس لهثثثثثي، ضذ ضل األسثثثثثس ال مرةثثثثثة فثثثثثو در
 .(5)هصبحت مشكلة تحتي  ضلى و فة كبةرة مل اجل فه  الشخصةة ومل ث   ةيسهي

وبمثثثي ضل البيحثثثث  ثثثد تب ثثثى  مرةثثثة السثثثميت ك طثثثير  مثثثر  لبحثثثثه ضذ سثثثبق وال ذكر ثثثي ضل الشخصثثثةة 
تتكثثول مثثل مجمثثوع مثثي لثثدى الفثثرد مثثل سثثميت لثثذلك فثثيل السثثميت مثثو هبدثثيد للشخصثثةة والتثثو ةمكثثل 

خصي صثثثثهي. ضذ ةثثثثرى هصثثثثحيب مثثثثذه ال مرةثثثثة ومثثثثل ضثثثثم ه  )البثثثثورت واةز ثثثثك   ةيسثثثثهي لمدرفثثثثة
وجلفثثثورد وكيتثثثل( ضل الشخصثثثةة تتكثثثول مثثثل مجمثثثوع مثثثي لثثثدى الفثثثرد مثثثل سثثثميت لثثثذلك ةمكثثثل  ةثثثيس 

                                                 
(
1

)
غسيل محمد صيدق وسيمو الصفيرا )الموصل، مطبدة التدلة  ترجمة  . األحداث  فو الجميعة الرةيضةة تربةةةوزوتوف؛  

 .12(  1989الديلو، 
(
 2

)
  .46(  1984ا )بغداد، مطبدة جيمدة بغداد، عل  ال فس الرةيضوكيمل طه الوةس؛  

(3)
 .66(  1990ا )الموصل، مطبدة التدلة  الديلو، بتطبةقه فو مجيل التدرة –مبيد ه  –عل  ال فس الرةيضو  يس  حسل حسةل؛  

(4)
المؤتمر الدلمو الثيلث لدراسيت وبحوث التربةة احمد عرةبو المجمدو؛ السميت الشخصةة لاعبو كرة القد  وعا تهي بمراكز اللدبا ) 

 .25(  1987جيمدة الموصل، –، كلةة التربةة الرةيضةة الرةيضةة
: ( U.S.A Mayfield Publishing Company, 1979) P. 399 y of SportPsychologFisher , A .C.;  

(5)
 . 
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مثثثذه السثثثميت كأبدثثثيد للشخصثثثةه، فيلشخصثثثةة تبدثثثي لثثثذلك تكثثثول كيلشثثثكل اله دسثثثو الثثثذ  لثثثه هبدثثثيد 
 .(6)ةمكل  ةيسهي لمدرفة خصي صه

 
 السمات الشخصية وعالقتها باألداء الرياضي:   4 – 1 – 2

ةدتقثثثد بدثثث  البثثثيحثةل المهتمثثثةل بدراسثثثة الشخصثثثةة فثثثو المجثثثيل الرةيضثثثو، ال التفثثثوق فثثثو 
رةيضثثثة مدة ثثثة مرمثثثول ضلثثثى حثثثد كبةثثثر بمثثثدى ما مثثثة السثثثميت الشخصثثثةة للفثثثرد لطبةدثثثة المتطلبثثثيت 

ع ثثثدمي تحلثثثل طبةدثثثة الخصثثثي   والخصثثثي   ال فسثثثةة الممةثثثزة ل ثثثوع الرةيضثثثة، فدلثثثى سثثثبةل المثثثثيل 
ال فسثثةة لرةيضثثة فردةثثة كلدبثثة التثث س مثثثا  رامثثي تدتمثثد علثثى األدا  الفثثرد  وج تدثثول هممةثثة كبةثثرة 
علثثثى تمثثثيفر الجهثثثد او التدثثثيول مثثثع ا خثثثرةل كلدبثثثة كثثثرة القثثثد  او السثثثلة او غةرمثثثي مثثثل األلدثثثيب 

فردةثثثة ةتحملهثثثي الاعثثثب بشثثثكل الجميعةثثثة. بياضثثثيفة ضلثثثى ذلثثثك فثثثيل  تةجثثثة المبثثثيراة تمثثثثل مسثثثؤولةة 
محثثثدد بة مثثثي تتثثثوزع مسثثثؤولةة  تةجثثثة المبثثثيراة بثثثةل هفثثثراد عدةثثثدةل فثثثو األلدثثثيب الجميعةة.لثثثذا ةمكثثثل 
فثثثو ضثثثو  مثثثذا التحلةثثثل المبثثثد و لخصثثثي   األلدثثثيب الرةيضثثثةة ال  تو ثثثع هممةثثثة تمةثثثز الاعثثثب فثثثو 

جتميعةثثثة علثثثى الدكثثثس األلدثثثيب الجميعةثثثة بدرجثثثة عيلةثثثة فثثثو سثثثميت شخصثثثةته مثثثثل اج بسثثثيطةة واج
مثثثل األلدثثثيب الفردةثثثة ضذ ةتمةثثثز الاعثثثب فةهثثثي بيلسثثثةطرة. تحمثثثل المسثثثؤولةة، التثثثو تتو ثثثع ا خفيضثثثهي 

 فو األلديب الجميعةة.

 

 :الفصل النالث 

 :منهج البحث واجرأته الميدانية -3
 منهج البحث . 3-1

 استخد  البيحث الم هج الوصفو لما مته  طبةدة مشكلة البحث 
 

 ات البحثأدو 3-2

 ا عينة البحث3-2-1
( طيلب مل الطلبة المتقدمةل الى كلةة التربةة الرةيضةة جيمدة القيدسةة مل 160اختير البيحث )

   2011-2010( طيلب متقد  للقبول للدي  الدراسو 580اصل )
   

 البيانات:وسائل جمع   3-2-2
 وموا استخد  البيحث طرا ق متدددة لجمع البةي يت المطلوبة فو بحثه

 المصيدر والمراجع الدربةة واألج بةة لتحدةد هم  المجيجت لمقةيس اللةي ة ال فسةة وام  الفقرات له. -
استميرات وزعت علثى الخبثرا  والمختصثةل لتحدةثد همث  المجثيجت والفقثرات المقترحثة لقةثيس اللةي ثة  -

 ال فسةة 
 استميرة لتفرةغ البةي يت. -
 ) *( المقيبات الشخصةة. -
 
 

                                                 
(6)

 .405،   1999،  القيمرة، مركز الكتيب لل شر،عل  ال فس الرةيضو والقةيس ال فسومحمد الدربو شمدولا  
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 خطوات بناء المقياس: -3-3
هعتمد البيحث على طرةقة ثرستول فو صةيغة ب ود هو فقرات المقةيس حةث تدتمد مذه الطرةقة على     

ال ةكثثول لكثثل سثثؤال مدثثةل مجموعثثة مثثل ااجيبثثيت المتفيوتثثة فثثو صثثحتهي حثثددت مثثل  بثثل الخبثثرا  
، كمثي اجثرى البيحثث (1)دا ل اججيبثة والمختصةل وةت  على ضو هي ضعطي  الدرجة مقيبلة لكل بدةل مل ب

الددةد مل المقثيبات الشخصثةة  بغثر  الحصثول علثى كث  مثل المدلومثيت ةب ثى علةهثي تحدةثد مجثيجت 
المقةيس وفقراتهي ، بدد المقثيبات الشخصثةة ومثي هفرزتثه مثل ضلمثي  وضحيطثة بيلدملةثة الت مةمةثة للمقةثيس 

 ( وفق المراحل اجتةة ا1ضلى تصمة  المقةيس)ملحق واجطاع على الدراسيت السيبقة ، عمد البيحث
 

 تحديد مجاالت المقياس : -اوالا 
بدد اطاع البيحث على مجموعة مل الدراسثيت والبحثوث والددةثد مثل المصثيدر  ، حثدد البيحثث سثت   

 مجيجت للمقةيس ومو ا 
 الثقة بيل فس  -1
 تحقةق الذات -2
 القلق ال فسو -3
 التفيؤل -4
 الشجيعة -5
 ي  بيلمجتمعاج دم -6      
وبدد ذلك عثر  البيحثث اسثتميرة اسثتطاع ألرا  الخبثرا  والمختصثةل علثى شثكل اسثتبةيل مغلثق      

( ةتضمل مجيجت المقةيس المقترحة لبةيل صاحةتهي . وترك فو اجستميرة فراغ لةتسث ى 3مفتوح)ملحق
اللةي ة ال فسةة . وبدد جمع للخبةر ضضيفة ه  مجيل ل  ةرد ذكرة وةدتقد ا ه مجيل مه  وحةو  فو مقةيس 

اجستبةيل تبةل بيل المجيجت المدروضة فو اجستبةيل مو المجثيجت التثو تسثه  فثو ب ثي  مقةثيس اللةي ثة 
ال فسةة ول  ةضف ه  خبةر مجيج اخر الى مذه المجيجت . بدثد ذلثك عثر  البيحثث اسثتميرة اسثتطاع 

( لبةثيل هممةثة المجثيل ، ضذ تث  عثر  مثذه 3ملحقعلى شكل استبةيل ثي و )* را  الخبرا  والمختصةل
علثى عثدد مثل الخبثرا  لبةثيل مثدى اجممةثة ال سثبةة لكثل  -مع شرح مثوجز لكثل مجثيل -المجيجت السته 

( حةثث تمثثل مثذه األر ثي  تسلسثل اجممةثة ال سثبةة وفثق ره  5 -1مجيل مل خال اعطثي  التثر ة  مثل )
تقسثثةمه علثثى مجمثثوع ارا  الخبثثرا  علثثى جمةثثع المجثثيجت الخبةثثر وبدثثد جمثثع مثثذه اجر ثثي  لكثثل مجثثيل و

 )الجز  على الكل( تمهر ل ي اجممةة ال سبةة لكل مجيل مل مجيجت المقةيس .
 

 صياغة الفقرات وبدائلها لمجاالت المقياس: -نانيا
بدثثد اجطثثاع علثثى المصثثيدر المختصثثة بموضثثوع البحثثث والمقثثيةةس ذات الدا ثثة  ، صثثيغ البيحثثث      
وعة مل الفقرات وبدا لهي وعلى ضو  الترتةب الذ  حصل علةه البيحث مل خال ارا  الخبرا  كمي مجم

روعو عدد الفقرات لكل مجيل بحسب األممةة ال سبةة بمي ةسمح المجيل مل فقرات ، و بلثغ عثدد البثدا ل 
 خمسه  لكل فقرة مل فقرات المقةيس 

 
 

                                                 
 *( ه.د عيمرسدةد  ه. .د كيم  جبر   ه. .د مو علو عزةز

، 1، دار الموامب ، ال جف اجشرف ، ط ث الدلمو فو بحوث التربةة الرةيضةةهدوات البحمحسل علو السددول وآخرال ا  -(1 
2007   ،  145  . 

 (2** ة مر ملحق )
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 صالحية فقرات المقياس : -نالنا 

علثثى شثثكل اسثثتبةيل مغلثثق  ر  البيحثثث اسثثتميرة اسثثتطاع  را  الخبثثرا  والمختصثثةل *بدثثد ذلثثك عثث 
مفتثثوح ةتضثثمل الفقثثرات وبثثدا لهي لمجثثيجت المقةثثيس لبةثثيل صثثاحةة الفقثثرات وبثثدا لهي ضذ تدثثد صثثاحةة 
اد الفقرات مل المتطلبيت األسيسةة لب ي  المقيةةس ، اذ ة بغو ال تكول فقراتثه صثيلحة لقةثيس السثمة المثر
( 42 ةيسهي ، وتقدر مذه الصاحةة بآرا  مجموعة مل الخبرا  المتخصصثةل، حةثث تضثمل اجسثتبةيل )

للتأكد مل صثاحةتهي وشثمولهي وتحقةقهثي   (**)فقرة حةث  ي  البيحث بدرضهي على مجموعة مل الخبرا  
اجسثثتبةيل مثثو  للمسثثتوةيت المطلوبثثة وبدثثد جمثثع اجسثثتبةيل تبثثةل بثثيل الفقثثرات وبثثدا لهي المدروضثثة فثثو

الفقرات التو تسثه  فثو  ةثيس اللةي ثة ال فسثةة  و ثد  يلثت هغلثب الفقثرات  بثول جمةثع الخبثرا  مثع اجثرا  
( فقثثرة موزعثثة علثثى وفثثق 42وبثثذلك اصثثبح عثثدد الفقثثرات )تدثثدةات ةسثثةرة فثثو صثثةيغة الثثبد  م هثثي 

 . ( ةبةل ذلك1المحيور الستة تقةس اللةي ة ال فسةة. والجدول )
 

 (1الجدول )
 يبين عدد الفقرات الموزعة على وفق المحاور بعد تعديل مقياس اللياقة النفسية

 عدد الفقرات المحيور األسيسةة ت

 7 الثقة بيل فس 1

 6 تحقةق الذات 2

 9 القلق ال فسو 3

 10 التفيؤل 4

 5 الشجيعة 5

 5 اج دمي  بيلمجتمع 6

   

 االصدق 3-4-2

 ا:الصدق الظاهري للفقرات وصالحيته
فو طرا ق التدرةس وعل  ال فس  ) *( ي  البيحث بدر  المقةيس على مجموعة مل المختصةل

الرةيضو للتأكد مل صدق الفقرات )الصدق الم طقو( وصاحةيتهي، وذلك بدد وضدهي فو )استبةيل 
مغلق( ابدا  رهةه  حول مدى صاحةة فقرات مقةيس اللةي ة ال فسةة  وذلك مل خال وضع عامة 

( همي  كل فقرة وتحت البدةل الم يسب )تصلح، ج تصلح، تصلح بدد التددةل( ، فضا عل تحدةد )صح
عدد البدا ل التو ةمكل استخدامهي فو ااجيبة عل عبيرات المقةيس، وكي ت حصةلة آرا  المختصةل 

 ة، وكيل ( فقر42%( بدد هجرا  بد  التددةات على الفقرات البيلغ عددمي )90ب سبة اتفيق تزةد عل )

                                                 
 

 

 ذو  اجختصي  ا  (**)
 ا.د كيم  جبر الجبور  -1
 ا. .د مشي  م داو   -2
 ا. .د سا  جبير -3
 ا. .د مو علو عزةز -4
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( فقرة هةضي، 21( فقرة وعدد الفقرات ذات اجتجيه السلبو )21عدد الفقرات ذات اجتجيه ااةجيبو )
وزعت بشكل عشوا و فو استميرة خيصة ووضع همي  كل م هي مةزال تقدةر خميسو وذلك حسب آرا  

 المختصةل ، 

 التجربة االستطالعية للمقياس: 3-4-3
(فقرة 42على الفقرات التو ا تهت هلةهي الصورة األولةة للمقةيس وعددمي )ت  هجرا  تجربة استطاعةة 

،وذلك للكشف  2011/ 7/ 24(طاب مل طاب كلةة التربةة الرةيضةة  بتيرةخ 10،على عة ة  وامهي )
 عمي ةأتوا

 مدى وضوح عبيرات المقةيس للطاب .. 1
 مدى وضوح تدلةميت المقةيس وفهمهي .. 2
 إلجيبة عل فقرات المقةيس.الو ت الاز  ل .3

وبدد ضجيبة الطاب على فقرات المقةيس، هجرى البيحث م ي شة مده  لبةيل مدى تحقةق األغثرا  التثو 
( فقرات اتضح عد  وضوحهي 4ه ةمت مل اجلهي التجربة اجستطاعةة، و د هسفرت التجربة عل تددةل )

المسثثتغرق  للطثثاب،  وتثث  اةضثثيحهي كمثثي عثثدلت بدثث  تدلةمثثيت ااجيبثثة بدثثد م ي شثثتهي، و ثثد بلثثغ الو ثثت
 ( د ةقة.30لإلجيبة عل فقرات المقةيس )

 التحليل اإلحصائي للفقرات:  3-4-4
  Internal Consistently Coefficientه. مديمل اجتسيق الداخلو 

، وبدثد ااجيبثة 2011/ 8/ 5( طيلبي )عة ثة ب ثي  المقةثيس( وذلثك بتثيرةخ 160ت  تطبةق المقةيس على ) 
اجستميرات وضعطي  درجيت لكل فقثرة، بدثدمي تث  الحصثول علثى درجثة  عل فقرات المقةيس ت  تصحةح

لكثثل فقثثرة والدرجثثة الكلةثثة لكثثل طيلثثب، ثثث  اسثثتخد  البيحثثث طرةقثثة اجتسثثيق الثثداخلو جسثثتخرا  القثثوة 
التمةةزةة للفقرات، وجستخرا  مديمل التمةةز اسثتخد  البيحثث مديمثل اجرتبثيط البسثةط لبةرسثول لقةثيس 

( فثثو Microsoft-Excelفقثثرة مثثع الفقثثرات الكلةثثة للمقةثثيس، وبيسثثتخدا   مثثي  )درجثثة ارتبثثيط كثثل 
 (2الحيسوب ا لو.كمي فو جدول )

 اللياقة النفسيةيبين معامل االتساق الداخلي لكل فقرة مع الفقرات الكلية لمقياس 
تسلسل الفقرة فو 

 المقةيس
مديمل 
 اجرتبيط

تسلسل الفقرة فو 
 المقةيس

مديمل 
 اجرتبيط

سل الفقرة فو تسل
 المقةيس

مديمل 
 اجرتبيط

1 0.316 15 0.379 29 0.475 

2 0.402 16 0.443 30 0.487 

3 0.314 17 0.409 31 0.449 

4 0.547 18 0.369 32 0.406 

5 0.426 19 0.025* 33 0.374 

6 0.354 20 0.341 34 0.375 

7 0.332 21 0.359 35 0.339 

8 -0.225* 22 0.387 36 -0.177* 

9 0.332 23 0.430 37 0.377 

10 0.550 24 0.459 38 0.357 

11 0.545 25 0.407 39 0.386 

12 -0.149* 26 0.408 40 -0.032* 

13 0.512 27 0.508 41 0.322 

14 0.392 28 0.013* 42 0.487 
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 مثثثثثي بثثثثثةل  ( هل مديمثثثثثل اجرتبثثثثثيط لفقثثثثثرات المقةثثثثثيس تراوحثثثثثت2الفقثثثثثرات ضثثثثثدةفة التمةةثثثثثز ةتبثثثثثةل مثثثثثل الجثثثثثدول )
( علمثثي ال القةمثثة الجدولةثثة 0.05( وبثثيلرجوع ضلثثى جثثدول دجلثثة مديمثثل اجرتبثثيط ع ثثد  سثثبة خطثثأ )0.550 – 0.225-)

( فقثثرات ضثثدةفة التمةةثثز، تثث  حثثذفهي مثثل 40،  36،  28،  19،  12،  8لثثذا تدثثد الفقثثرات )(0.13مثثو)
 (.1لةي ة ال فسةة ا مر الملحق )( فقرة تمثل الصورة ال هي ةة لمقةيس ال36المقةيس واابقي  على )

 
 المجموعتان الطرفيتان: -ب

وللتأكد فدا مل ضدف الفقرات المذكورة آ في  ي  البيحث ب جرا  طرةقة ثي ةة للتأكثد مثل القثوة التمةةزةثة 
( لكل فقرة بدد ترتةب الدرجيت الحيصل علةهي لكل فقثرة T – testللفقرات، حةث اجرى اختبير "ت" )

ن، ضذ %( مثل الثدرجيت  27%( مل الدرجيت الدلةي )الربةع األول األعلى( و ) 27اختةرت  سبة ) ت يزلةي
(، ثث   ثي  75، 1981الد ةي )الربةع الثيلث األد ى( لتميثثل المجمثوعتةل المتطثرفتةل )الزوبدثو واخثرال، 

( ال  ةمة " 3( ةبةل ذلك. احم مل الجدول )3البيحث بيلمقير ة بة همي بواسطة اختبير "ت"، والجدول )
( ا ل مثل  ةمثة "ت " الجدولةثة والبيلغثة 40،  36،  28،  19،  12،  8ت " المحسوبة ل فس الفقرات )

( ه  ال الفقرات المذكورة ه في ضدةفة التمةةز وهمي فو بي و الفقرات فقةمة "ت " المحسثوبة اكبثر 0.13)
البيحثثث للتحقثثق مثثل القثثوة التمةةزةثثة مثثل  ةمثثة "ت " الجدولةثثة ومثثذا ةؤكثثد الطرةقثثة األولثثى التثثو آجرامثثي 

( فقرة وفو 18( فقرة و مجموع الفقرات السلبةة )18للفقرات ، وبذلك اصبح مجموع الفقرات ااةجيبةة )
 مي ةأتو توضةح هر ي  الفقرات ااةجيبةة والسلبةة ومو ا

،  23،  22،  21،  19،  17،  15،  14،  12،  10،  9،  7،  4،  2،  1) الفقثثرات ااةجيبةثثة ا. 1
27  ،30 ،31  ،34) 

،  29،  28،  26،  25،  24،  20،  18،  16، 13،  11،  8،  6،  5،  3) الفقثثثرات السثثثلبةة ا. 2
32 ، ،33 ،35  ،36 ) 

 
 الخصائص السايكومترية للمقياس

 ب. نبات المقياس :
( فقرة على عة ة 36) ت  تطبةق مقةيس اللةي ة ال فسةة بيلصورة التو ا تهى هلةهي والذ  ةحتو  على

ولغيةة  2011/ 8/ 10( طاب  وذلك بطرةقة تطبةق وهعيدة تطبةق اجختبير وذلك للمدة مل 10 وامهي )
، ث   ي  البيحث بحسيب مديمل الثبيت بواسطة مديمل اجرتبيط البسةط لبةرسول بةل  2011/ 8/ 28

 درجيت اجختبيرةل
 (3الجدول ) 

 ة النفسيةاللياقيبين معامل نبات مقياس 

 اجختبير
 مديمل الثبيت Retest-ضعيدة اجختبير T test -اختبير

 
 

 2ع + 2س   1ع + 1س  

 *0.826 8.140 132.400 12.354 130.889 مستوى اللةي ة ال فسةة
 

ي ةشةر مم.  ( ضذ ال  ةمة )ر( المحسوبة اكبر مل  ةمة )ر( الجدولةة0.826( ال مديمل الثبيت بلغ )3 احم مل الجدول ) 
 ضلى وجود ارتبيط مد و ، ومذا ةؤكد ال المقةيس ةتمتع بدرجة عيلةة مل الثبيت، 
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  الصدق : 
 صدق المحتوى: -أ

"ةهدف مذا ال وع مل الصدق ضلى مدرفة مدى تمثةل اجختبير للميمرة السلوكةة او الموضوع الدراسو 
دلمةة فو ب ي  المقةيس فضا مل مقيبلة عدد (. واتبع البيحث جمةع الخطوات ال1الذ  ةهدف ضلى  ةيسه")

مل الخبرا  للحك  على فقرات الصورة األولةة مل المقةيس، وبدد تطبةقهي على عة ة الب ي  ت  استبديد 
عدد مل الفقرات حةث ا تهى المقةيس ضلى صورته ال هي ةة والذ  ةحتو  على الفقرات التو تتمتع بدرجة 

كلةة، وكذلك مل حةث ت وعهي فو الجوا ب التو تقةسهي وتغطةتهي لجوا ب عيلةه مل اجرتبيط بيلدرجة ال
اللةي ة ال فسةة  ولقد روعةت الد ة فو صةيغة الفقرات مل حةث  صهي اللغو  بحةث تدد ضمي يت 

 (.2للتوصل ضلى مقةيس ةتمتع بدرجة عيلةة ومقبولة مل صدق المحتوى.)

 

 االصدق الذاتي -ب 
جومرة على الدرجيت الحقةقةة لاختبير ضذ هعةد تطبةقه على  فس مجموعة .بمي هل الثبيت ةقو  فو 

)األفراد ه  عدد مل المرات، لذا  جد هل الصلة بةل الثبيت والصدق صلة وثةقة.
3

 ) 

 و د كي ت  ةمة وةت  هةجيد الصدق الذاتو للمقةيس بحسيب الجذر التربةدو لمديمل ثبيت 
 0.91الصدق الذاتو =  
 

 اإلحصائية: الوسائل 5 -3
 spssاستخد  البيحث الحقةبة اجحصي ةة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، دار الفكر 1، طة والطرق ااحصي ةة لاختبيرات والقةيس فو التربةة الرةيضةةاألسس الدلمة، مروال عبد المجةدا  ضبرامة  1

 18(،1999الدربو، القيمرة،)
2-Oppenheim, A.N.(1978): Questionnaire Design & Attitude Measurement,  Heinemann 
Educational Books, LTD, London.171   

، دار الفكثر الدربثو،  1، طالقةيس فو التربةة الرةيضةة وعلث  الث فس الرةيضثولا عاو ، محمد حسل ورضوال، محمد  صر الدة 3
 316(،1979القيمرة. )
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 :الفصل الرابع

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4
 التوصةف ااحصي و لتوزةديت اللةي ة ال فسةة للمتقدمةل للقبول فو كلةة التربةة الرةيضةة  4-1
 

   : الهدل االول 
تقدمةل لكلةة التربةة الرةيضةة ت  تحقةق مذا الهدف      ب ي  مقةيس اللةي ة ال فسةة لقبول الطلبة الم

 (.1ضمل اجرا ات الفصل الثيلث و كمي موضح فو ملحق )

   : الهدل الناني 
اذ طبق المقةيس على عة ة البحث البيلغ حجمهي  التدرف على وا ع اللةي ة ال فسةة لدى عة ة البحث 
( بي حراف مدةير  132,400دة ة )( مل الطلبة المتقدمةل وكيل متوسط درجيت ال160)
( للمقةيس وبيستخدا  اجختبير 108( ولدى مقير ة متوسط افراد الدة ة بيلمتوسط الفرضى )8.140)

التي و لدة ة واحدة لاستدجل حول الوسط الحسيبو للمجتمع تبةل ال القةمة  التي ةة المحسوبة تسيو  
( 0.05(  ع د مستوى دجلة )1.64المحسوبة )( ومو اكبرمل القةمة  التي ةة الجدولةة 1.929)

( ةوضح ذلك ومذا ةشةر الى ال متوسط افراد الدة ة ةختلف 4(  والجدول )158وبدرجة حرةة )
عل المتوسط الفرضى للمقةيس ا  ال افراد الدة ة ةتمتدول بلةي ة  فسةة جةدة  ومذه ال تةجة تدد 

 ض مي تقتصر على عدد مدةل مل هفراد المجتمع   تةجة م طقةة جل اللةي ة ال فسةة  لةست عيمة و

 (4) الجدول                                        

 متوسطات درجات اللياقة النفسية واالنحرافات المعيارية لقياس واقع اللياقة النفسية

عدد افراد 
 الدة ة

 الوسط الحسيبو
اج حراف 
 المدةير 

 الوسط الفرضو
القةمة  التي ةة 

 الدجلة وبةالمحس

160 132.400 8.140 108 1.929 
مد و  ع د مستوى 

0.05 

 
 (1.64ا لجدولةه ) t) علمي ال  ةمة )
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 :الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات: -5
 االستنتاجات: 5-1

 ت  التوصل ضلى ب ي  مقةيس اللةي ة ال فسةة، ةتمتع بمديمات علمةة )صدق وثبيت( عيلةة، ممي -1
( فقرة تقةس اللةي ة ال فسةة التو تدبر عل مدى 36ةسمح فو استخدامه فو مجتمع البحث، ةتكول مل )

 مقبولةة الطيلب فو كلةة التربةة الرةيضةة جيمدة القيدسةة.

        
 التوصيات: 5-2

لةة استخدا  المقةيس فو التدرف على مدى مقبولةة  اللةي ة ال فسةة لدى المتقدمةل للقبول فو ك -1
التربةة الرةيضةة جيمدة القيدسةة ، واجستفيدة مل المدلوميت المتيحة ع د وضع البرامج التدلةمةة 

 والتدرةبةة للطلبة .

 

 :المصادر

، دار 1، طاألسس الدلمةة والطرق ااحصي ةة لاختبيرات والقةيس فثو التربةثة الرةيضثةة، مروال عبد المجةدا  ضبرامة -1
 (، 1999،)الفكر الدربو، القيمرة

المؤتمر الدلمو الثيلث لدراسيت احمد عرةبو المجمدو؛ السميت الشخصةة لاعبو كرة القد  وعا تهي بمراكز اللدبا ) -2
   1987جيمدة الموصل، –، كلةة التربةة الرةيضةة وبحوث التربةة الرةيضةة

 (   1982ا )الموصل، مطيبع جيمدة الموصل، مقدمة فو عل  ال فسفخر  الدبيغ ؛  -3
 (  1972ا ) بةروت، دار ال هضة الدربةة، 2. ط عل  ال فس المديصرحلمو الملةجو؛ - -4  
، دار  1، طالقةثيس فثو التربةثة الرةيضثةة وعلث  الث فس الرةيضثوعاو ، محمد حسل ورضوال، محمد  صر الثدةلا   -5

 ( 1979الفكر الدربو، القيمرة. )
ا )الموصثثل، مطبدثثة التدلثثة  الدثثيلو، تطبةقثثه فثثو مجثثيل التثثدرةب –بيد ثثه م –علثث  الثث فس الرةيضثثو  يسثث  حسثثل حسثثةل؛ -6

1990.  ) 

 (  1984ا )بغداد، مطبدة جيمدة بغداد، عل  ال فس الرةيضوكيمل طه الوةس؛  -7
 ( 1999ا )القيمرة، مركز الكتيب لل شر،عل  ال فس الرةيضو والقةيس ال فسومحمد الدربو شمدول؛   -8
، دار الموامب ، ال جف اجشرف ،  هدوات البحث الدلمو فو بحوث التربةة الرةيضةةوآخرال ا  محسل علو السددول  -9
   ،  2007، 1ط
 
 المصادر االجنبية 
 

: ( U.S.A Mayfield Publishing Company, 1979)  Psychology of SportFisher , A .C.;  1)

P. 399 
 (2)-Oppenheim, A.N.(1978): Questionnaire Design & Attitude Measurement,  
Heinemann Educational Books, LTD, London.171 

 
 

 
  

 (  1ملحق )                                                     
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 بدرجة فقرات المقةيس
كبةرة 
 جدان 

بدرجة 
 كبةرة

 بدرجة
 متوسطة

بدرجة 
  لةلة

بدرجة 
 لةلة 
 جدا

 ا  المابس . ه فق كثةرا" مل المبيلغ لشر -1
 ه ي د ةق وملتز  فو كل مجيجت حةيتو .  - 2
 هجد  فسو هراجع األعميل التو  مت بهي مرارا دول سبب .  - 3
 مل طبةدتو هل ج ه فدل كثةرا" .  - 4
 هشدر بدد  ضستطيعتو على ضشبيع حيجيتو الجسمةة   - 5
 هحيفم دا مي" على سامة جسمو .  - 6
 . هستسل  لقدر الموت  - 7
 هؤد  الفرا   الدة ةة .  - 8
هجد  فسو مشغول البيل خوفي" مل األصيبة بمر  ج ةرجى  - 9

 شفيؤه . 
هعتقد هل ال ميفة مهمة جدا" بحةث تأتو بدد مخيفة هللا مل  - 10

 حةث األممةة . 
 هتردد دا مي" فو اتخيذ  رار .  - 11
 هشدر بأل الحةية سدةدة .  - 12
 دمي هكول مركز امتمي  اجخرةل هستمتع كثةرا" ع  - 13
 هتديمل بصدق مع ا خرةل .  - 14
هحل  هحةي ي" هحامي" مزعجة تضيةق و بدد ال هو  مل ال و   - 15
 . 
 ج هخيف األميكل الديلةة والمغلقة .  - 16
 هحس بفقدال الرغبة بيلكا  مع اجخرةل.  - 17
 سديدتو كبةرة لكو و خيلو مل الدةوب .  - 18
 هذكر هللا كثةرا" فو هو يت الشدة فقط .  - 19
 هتمسك بيلقة  الدة ةة .  - 20
 هشدر بيلتدب واألرميق دول سبب .  - 21
 غيلبي" مي هشدر بيلغثةيل هو سو  الهض  .  - 22
 هجد  فسو فو التوافق مع الموا ف اججتميعةة المختلفة .  - 23
 تو واجهت و هعتقد هل  دراتو سيعدت و على حل المشكات ال - 24
 عمومي  مل تشدر بيجمل واجطم  يل -25
  راراتو . اعتقد ا ي متزل فو اتخيذ -26
 مع متطلبيت الحةيه الوا دةه  مل السهل علو ال هتكةف- 27
 التواصل اججتميعو مع اجخرةل ؟ لد  القدره الجةده على  -28
 ا فديجتو وهحيسةسو عمومي ؟ ةمك  و السةطره على  -29
المجتمع بمؤسسيته المختلفه وامد ةد   حو  شجع التغةةر فوا  -30

 مل ةطمح للتغةةر؟
 شخصةه متكيمله ؟ هراجع  فسو ججدل م هي -31
 واج سجي  مع المجتمع الذ  هعة  فةه ؟ هتشدر بيج تمي  -32
 ميد ه ومتز ه ؟ ةمكل وصفك بيل اعصيبك  -33
 الذةل هتديمل مده  ؟ هثق بيلمجتمع وال يس  -34
 عل المبيلغه ؟ ا ت مسيمح وتسيمحك بدةد  -35
 والسديده  تشدر بيلتفيؤل والق يعه  - 36
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 (2الملحق )                                   
 اسماء الخبراء الذين استعان بهم الباحث في اجراء البحث .

 لتحديد مجاالت مقياس اللياقة النفسية -1           
 التحقق من صالحية فقرات كل مجال. - 2           

 الدرجة الدلمةة  ـاجس ت

 ه.د عيمرسدةد الخةكي و -1

 ه.د كيم  جبر الجبور  -2

 ه. .د سا  جبير صيحب -3

 ه. .د مشي  م داو  موةد  -4

 ه. .د مو علو عزةز -5

 ه. .د حيز  موسى  -6

7-   

8-   

9-   

10-   

  

 
   

 (3الملحق )
 عليم العالي والبحث العلمي وزارة الت

 جامعة القادسية
 كلية التربية الرياضية 

  
 

 م/استبيان
 الى حضرة االستاذ الفاضل الدكتور /    المحترم 

ةهدةك  البيحث خيل  التحةة والتقدةر..وةودال ال ةدرضي على حضرتك   فقرات مقةيس اللةي ثة الل فسثةة 
يضثثةة والتثثو تدثثد احثثد اججثثرا ات الخيصثثة بيلبحثثث الموسثثو . لقبثثول الطلبثثة الجثثدد فثثو كلةثثة التربةثثة الرة

( ولكو ثك مثل اللياقة النفسية كمؤشر لقبول ألطلبه المتقدمين لكلية التربية الرياضية جامعة القادسية )
ذو  الخبثثرة واجختصثثي  فثثو مجثثيل الدلثثو  التربوةثثة وال فسثثةة ةرجثثى بةثثيل رهةكثث  فثثو مثثدى صثثاحةة 

( امي  الفقرة الصثحةحة وعامثة) لذ  اعدت مل اجله وذلك بوضع عامة )الفقرات وشمولهي للمجيل ا
ن ×  …(   امي  الفقرة الخيط ة واضيفة ميترو ه م يسبي

 

 
  

 الباحث                                                                                                            
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