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بناء مقياس االغرتاب النفسي لدى العبات الكرة الطائرة يف جامعات 
 الفرات األوسط

 أ.م.د. شيماء علي مخيس
 ملخص البحث

 االغرتاب النفسي لدى العبات الكرة الطائرة وكذلك إجياد مستوايت معيارية لدى الالعبات.يهدف البحث إىل بناء مقياس 
رانت جملتمتتا البحتتث وعينتتخ و  ذتتالمل حتتذب اجرحلتتة بنتاء اجقيتتاس وإجتتراء العمليتتات استتددم  الباحثتتة اجتتنهص الو تفي يف اجقتتا

ي للعينتة حيتث زوتعت  العينتة إىل ستتة مستتوايت ستاإلحصائية مث بعد ذلك يف الباب الرابا   التعرف على مستتوى االغترتاب النف
وأذتاا يف التو تيات مث ات جا ما ظهتر أياتا يف االستتنتاوالنسبة األعلى متركزت يف اجستوايت )العايل، العايل جدا، اجتوسط( وحذ

اإلشتتارة إىل اصتترى علتتى ماتتاركة الالعبتتات يف بطتتوالت ذارجيتتة متتا وتترأل لتلفتتة يف اجستتتوايت ألجتت  زطتتوير إمكا يتتة الالعبتتات 
 اجهارية وتايدة الثقة ابلنفس من اخلوض يف مناوسة ابجستقب .

 التعريف بالبحث: -1
 ة البحث:املقدمة وأهمي 1-1

إن االحتمام ابجلا ب النفسي لالعبة يعد من اجلوا ب الارورية الت  يتتا االعتمتاد عليهتا ذتالمل وترتة التتدريب وقتد ةتر ابلالعبتة 
ظتتروف لتلفتتة متتن شتتؤثا أن زتتهار يف أدائهتتا اجهتتار  وانحيتتة االغتترتاب النفستتي يتعتترض التتا الكثتتا متتن الالعبتت  والالعبتتات  تي تتة 

يغف  عنها اجدرب وال يتوقا أن زص  الذب الرحلة من التؤاا على األداء أاناء اجباراة ويظهر لتدى الالعبتة ستلو  ظروف لتلفة قد 
ليستتت  حتتي اجاتتتكلة األساستتية يف حتتتذا ا فعتتايل وغاتتب متتتن تمتتيالت قتتتد ال يعتترف اجتتدرب ستتتبب حتتذا الستتتلو  ويتت رب ألستتباب 

 السلو .
بة جيعلها يتميزون بعدم القدرة على التوا ت  يف أداء اجهتارات الرايضتية بصتورة حيث إن االغرتاب النفسي عند الالعب والالع

جيدة ودقيقة ألثا يكو ون ماطرب  وال يستتطيعون التوويتب بت  جوا تب اصركتة وبت  أبعادحتا اجدتلفتة إتا يتهد  إىل اإلحبتا  يف 
 موعة وحذا ما أكدب التبع  نن االغترتاب حتو عبتارة  عتن حتقيب النتائص الرايضية  تي ة الاعور بعدم اإلحساس إىل اال تماء للم

التوا   ما  فسخ وشعورب ابال فصامل عما يرغتب يف أن يكتون وبت  إحساستخ بنفستخ يف الواقتا أ  أ تخ الفترد عدم قدرة الفرد على 
 .(5)الذ  ينفص  عن ذازخ اصقيقية وعن مااعرب ياعر نن وجودب غا حقيقي 

 مشكلة البحث: 1-2
غتترتاب النفستتي متتن اجاتتاك  النفستتية واالجتماعيتتة التت  زواجهتتخ الالعبتتة  تي تتة لعتتدم شتتعورحا ابألمتتن النفستتي والطمؤ ينتتة إن اال

إضتتتاوة إىل الاتتتعور ابلوحتتتدة والعزلتتتة إتتتا يتتتهد  إىل قلتتتة التوجتتتخ لتتتو التتتتدريب وقلتتتة ازصتتتاالا ابلالعبتتتات األذتتترايت وحتتتذا يتتتهد  إىل 
 اجليدة.اإلحبا  يف حتقيب النتائص الرايضية 

لتتذا وقتتد الحظتت  الباحثتتة متتن ذتتالمل عملهتتا يف زتتدريب وتترأل الرايضتتة اجلامعيتتة أن حنتتا   وعتتاع متتن االغتترتاب النفستتي لتتدى الالعبتتات 
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أاناء اجبارايت والذ  أار يف ضعف اجستوى اجهار  لذا ستحاومل الباحثتة متن ذتالمل حتذا اجقيتاس معروتة متدى امتتال  الالعبتات لظتاحرة 
وحتت  حتتذا االغتترتاب  تي تتة ضتتعف اال تمتتاء إىل اجملموعتتة أم ضتتعف العالقتتات االجتماعيتتة حتتو التتذ  أدى إىل ضتتعف  االغتترتاب النفستتي
 األداء اجهار .

 أهداف البحث: 1-3
 بناء مقياس االغرتاب النفسي لدى العبات الكرة الطائرة. -5
 إجياد مستوايت معيارية لدى الالعبات. -2

 جماالت البحث: 1-4
الباتتتر : العبتتتات وتتترأل الكتتترة الطتتتائرة اجاتتتاركات يف بطولتتتة وتتترأل جامعتتتات الفتتترات األوستتتط للعتتتام الدراستتتي اجملتتتامل  5-1-5

2151 – 2155. 
ولغايتتتتتتتة  51/55/2151اجملتتتتتتتامل الزمتتتتتتتات: بطولتتتتتتتة جامعتتتتتتتات الفتتتتتتترات األوستتتتتتتط ابلكتتتتتتترة الطتتتتتتتائرة للفتيتتتتتتتات للفتتتتتتترتة  5-1-2
21/2/2155. 

 ة القادسية/ كلية الرتبية الرايضية.اجملامل اجكات: القاعة اجغلقة يف جامع 5-1-3
 الدراسات النظرية: -2
 مفهوم االغرتاب النفسي: 2-1

لقد عرف البع  االغترتاب النفستي علتى أ تخ  ظتاحرة  فستية ياتعر الرايضتي متن ذالالتا ابلوحتدة والاتياس وعتدم اإلحستاس ابجملتمتا 
ستتتدط واإلحبتتتا  والتاتتتالم وروتتت  القتتتيا واجعتتتايا االجتماعيتتتة التتتذ  يعتتتيو ويتتتخ وا فصتتتالخ عتتتن الذتتترين وإحساستتتخ ابلقلتتتب والعتتتدوان وال

 .(5)واجعاانة من الاغو  النفسية وعدم القدرة على التحكا أو التؤاا يف جمرايت األمور ذا ة بخ وابجملتما 
، ولكتن وقد استددم مصطلح االغرتاب استددامات واسعة ومتنوعة اجعات، ويف أكثر من جمامل من جماالت البحتث والدراستة

حنا  واحدة زكمتن وراء حتذب اجعتات اجدتلفتة وحتي وكترة اال فصتامل أو اوتقتاد الرابطتة أو العالقتة الت  زصت  الفترد بذازتخ وابلذترين 
 .(2)اجبتكرةوال  زصلخ ابجملتما واجستحداثت التكنولوجية واالجتماعية 

الرايضتي  تي تة لتردود وعت   فستية إتاء متا ةتلكهتا متن شتعور  لذا يفها من االغرتاب النفسي على أ خ ابتعاد الالعبة عتن عاجهتا
ابلغربتتة والوحتتدة وا عتتدام العالقتتات االجتماعيتتة وا عتتدام اجستتاواة واخلتتوف إتتا يتتهد  إىل عتتدم زواوتتب الالعبتتة وعتتدم إزقاثتتا للمهتتارة 

 وابلتايل يهد  إىل ضعف مستواحا الرايضي وعدم حتقيب اجستوايت الرايضية اجليدة.
 نظريات االغرتاب النفسي: 2-2

 -هناك عدة نظرايت فسرت االغرتاب النفسي ومنها اآليت:
 (.ووريد ظرية التحلي  النفسي لت ) -5
  ظرية االشرتا  اإلجرائي لت )سكنر(. -2

                                      
 .21، ى2118عبود حس ، بناء وزقن  مقياس االغرتاب للرايضي ، أطروحة دكتوراب، كلية الرتبية الرايضية، جامعة بغداد، كام    (5)
، 2111رتبيتة دو ت ، جواد حممود الايخ. االغرتاب النفسي وعالقتخ ابلصحة النفستية لتدى طتالب كليتة اجلامعتات الفلستطينية، رستالة ماجستتا، جامعتة غتزة، كليتة ال (2)

 .23ى
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 -:دلفرو ي*  ظرية التحلي  النفسي 
ذتت  الكتتائن اصتتي زنبتتا طاقتتة طبقتتا زعتتد  ظريتتة التحليتت  النفستتي متتن أشتتهر النظتترايت التت  زناولتت  االغتترتاب ويقتتومل ورويتتد أن دا

لوجهة  ظرة ورويد زسعى لتحقيب الرغبة وإشباس لذة وحتي غتا حمكومتة بقتوا   العقت  أو اجنطتب وحتي ليست  ذات قتيا أو أذتالأل 
 وال يدوعها إال حدف واحد وحو إشباس اصاجة على ووب مبدأ اللذة ولكن الرغبات ال زهد  أدائهتا لوحتدحا يف الستاحة بت  التا متا
يتتنظا عملهتتا وحتتو األان واألان األعلتتى حتتو التتذ  يتتنظا عمليتتة التفاعتت  متتا العتتا  اخلتتارجي وتتاذا قامتت  األان بتتدورحا يف حتتذب اجهمتتة 

 .(5)حبكمة واززان يسود اال س ام واالستقرار النفسي ويتحقب التواوب
باس اصاجتات األساستية وحتذا أياتا يولتد كما جند أن ضعف األان قد جيعلها ذاضعة لسيطرة األان األعلى وتناؤ  عوبة يف إشت

 .(2)ذل  يف زواتن الادصية وزكون  تي ة سلو  منحرف أياا
 االغرتاب يف اجملال الرياضي: 2-3

متيتتز اجملتتامل الرايضتتي يف الستتنوات األذتتاة ابلعديتتد متتن التغتتاات الستتريعة واجتالحقتتة، ألهتتا اال ف تتار اجعتتريف والتكنولوجيتتا التتذ  
الكثتتا متتن النظتترايت اجستتتددمة يف حتتذا اجملتتامل إتتا دعتتا إىل التغتتا يف الكثتتا متتن اجنتتاحص التدريبيتتة واخلططيتتة التت   أدى إىل زغتتا يف

كمتا أن الظتروف الت  متتر لتا الالعبتة وكتذلك التفكتا اجستتمر ابلستفر والبطتوالت   .(3)زدرب الرايضي  علتى مستتوى العتا  اجتقتدم
ضتتية متن متتردود متتاد  أو معنتو  جعلتهتتا زتتدور يف دائترة االغتترتاب النفستتي واالبتعتاد عتتن االحتمتتام ومتا زعتتود عليهتا اجاتتاركات الراي

 ابلرايضة كهدف أساسي زسعى إىل حتقيقخ.
الالعبة اجعا ترة ومعااناتا و تراعااا الناعتة عتن زلتك الف توة الكبتاة بت  زقتدم متاد  لظاحرة االغرتاب دالالت زع  عن أتمة 

وزقدم قيمي ومعنو  يستا مبعتدمل بطتيء األمتر التذ  أدى ابلالعبتة إىل النظتر إىل حتذب اصيتاة وكؤثتا غريبتة عنهتا يسا مبعدمل حائ  
 .(1)اال تماء إىل حذب اصياةأو الاعور بعدم 

 منهج البحث وإجراءاته امليدانية: -3
 منهج البحث: 3-1

 داوخ.استددم  الباحثة اجنهص الو في جالءمتخ لطبيعة ماكلة البحث وأح
 جمتمع وعينة البحث: 3-2

( العبة ةثلن ورأل الرايضة اجلامعيتة اجاتاركات يف بطولتة الكترة الطتائرة لفترأل جامعتات الفترات 11جمتما البحث على ) اشتم 
يف جامعتتة القادستتية لتتذا وعينتتة البنتتاء زاتتمن  شيتتا الفتترأل اجاتتاركة واجلتتدومل واجقامتتة  2155 – 2151األوستتط للعتتام الدراستتي 

 يوضح ذلك.( 5)

                                      
 .31، ى5981السيد علي الاتا.  ظرية االغرتاب، الرايض، دار عا  الكتب للنار والتوتيا،  (5)
 .11، ى5991، حممد حممود عبد اجلبار. االغرتاب عند زدريسي اجلامعات العراقية وعالقتها جبنس التدريسي، جامعة بغداد، كلية الداب، أطروحة دكتوراب (2)
 .31. مصدر سبب ذكرب، ىجواد حممد الايخ (3)
 .11السيد علي شتا. مصدر سبب ذكرب، ى (1)
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 (1جدول )
 الفرق وعدد الالعبات عينة البحث يبني

 النسبة املئوية عدد العينة الفرق ت
 %21 52 ابب  5
 %21 52 الكووة 2
 %21 52 ميسان 3
 %28 51 القادسية 1

 %511 11 اجملموس
 أدوات البحث واألجهزة املستخدمة: 3-3

 -حيث تضمنت اآليت:
 مقياس االغرتاب النفسي. -5
 م.أوراأل وأقال -2

 اجصادر العربية. -3
 إجراءات بناء مقياس االغرتاب النفسي. 3-4
 حتديد اهلدف من املقياس: 3-4-1

إن االتتدف متتن بنتتاء مقيتتاس االغتترتاب النفستتي حتتو ألجتت  التعتترف علتتى واقتتا أوتتراد العينتتة يف امتتتالكها لالغتترتاب النفستتي ومتتا 
 حيتاجون إليخ من زوجيخ وإعداد  فسي لت اوت حذب اصالة.

 حتديد جماالت املقياس: 3-4-2
بعد االطالس على اجصادر العلمية واجقاييس يف حتذا اجملتامل    تياغة ستبعة جمتاالت ومتن أجت  التعترف علتى  تالحية حتذب اجملتاالت   

وقتتة ويف ضتتوء ارائهتتا يف متتدى  تتالحية اجملتتاالت حتتاتت كتت  اجملتتاالت علتتى وييتتد اخلتت اء وينستتب موا (5)عرضتتها علتتى جمموعتتة متتن اخلتت اء
 (.2( وكما يف اجلدومل )%511 – 91زراوح  ب  )

                                      
 أ.د. واحا الطرحيي، كلية الرتبية للعلوم النفسية، جامعة ابب ، )اذتصاى( اذتبار وقياس. (5)

 أ.د. حس  ربيا، كلية الرتبية للعلوم النفسية، جامعة ابب ، )اذتصاى( علا النفس الرتبو . -
 كلية الرتبية الرايضية، جامعة ابب ، )اذتصاى( اذتبار وقياس.  أ.د. حممد جاسا الياسر ، -

 أ.د. عامر سعيد، كلية الرتبية الرايضية، جامعة ابب ، )اذتصاى( علا النفس الرايضي. -

 أ.د. ايس  علوان، كلية الرتبية الرايضية، جامعة ابب ، )اذتصاى( علا النفسي الرايضي. -

 ايضية، جامعة ابب ، )اذتصاى( الكرة الطائرة.أ.د. انحدة عبد تيد، كلية الرتبية الر  -

 أ.د. عبد السالم جودت، كلية الرتبية األساسية، جامعة ابب ، )اذتصاى( علا النفس. -

 أ.م.د كاظا عبد  ور، كلية الرتبية للعلوم النفسية، جامعة ابب ، )اذتصاى(، علا النفس والتفكا اإلبداعي. -

 الرايضية، جامعة ابب ، )اذتصاى( اذتبار وقياس.أ.م.د. حيدر عبد الرضا، كلية الرتبية  -

 م.د. حممد  عمة، كلية الرتبية الرايضية، جامعة ابب ، )اذتصاى( اذتبارات  فسية. -
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 (2جدول )
 آراء اخلرباء يف جماالت االغرتاب النفسي وقيم مربع كاي احملسوبة والنسب املئوية للموافقني وغري املوافقني يبني

النسبة  املوافقون اجملاالت ت
 املئوية

غري 
 املوافقون

النسبة 
 املئوية

قيمة كاي 
 احملسوبة

داللتها 
 يةاإلحصائ

  51  فر  فر %511 51 العزلة االجتماعية 5
 1.1 %51 5 %91 9 التمرد 2

 دالة

 1.1 %51 5 %91 9 الع ز 3
 1.1 %51 5 %91 9 الالحدف 1
 51  فر  فر %511 51 الالمعيارية 1
 1.1 %51 5 %91 9 االغرتاب الثقايف 1
 51  فر  فر %511 51 االغرتاب األسر  7

 (.1.11(، ومستوى الداللة حو )5(، ودرجة اصرية حي )3.81ولية )* قيمة كا  اجلد
 إعداد الصيغة األولية للمقياس: 3-4-3
 إعداد فقرات املقياس: 3-4-3-1

 ألج  إعداد وقرات مقياس االغرتاب النفسي   االعتماد على ما يلي:
 .(5)مقياس االغرتاب النفسي لت )كام  عبود حس ( -5
 سر  بعد االطالس على اجصادر العلمية.إضاوة بعد االغرتاب األ -2

( 1( جماالت مث أضتاو  الباحثتة جمتامل )االغترتاب األستر ( واجتكتون متن )1( وقرة بواقا )18لذا وقد اعتمدت الباحثة على )
 ( جماالت.7( وقرة بواقا )12وقرات وؤ بح اجقياس يف النهاية يتكون من )

 ياس:حتديد أسلوب وأسس صياغة فقرات املق 3-4-3-2
  االعتمتتاد علتتى أستتلوب ليكتترت اجطتتور يف  تتياغة الفقتترات وحتتو أشتتبخ نستتلوب االذتيتتار متتن متعتتدد، حيتتث روعتتي يف بنتتاء 

 الفقرات التالية:
 االبتعاد عن أسلوب  في النفي. -
 إثلة جملاالت اجقياس. -

 زكون يف  يغة اجعلوم. -
جقياس لكو خ يقرتب متن مواقتف اصيتاة الرايضتية الت  مترت  ت ة وقد اعتمدت الباحثة أسلوب اجواقف اللفظية يف بناء وقرات ا

الالعبتة، إتا جيعت  اجمليتب علتى زفاعت  متا اجواقتف يف أانتاء اإلجابتتة، وإلبعتادب عتن اجلت  والر بتة واتال عتن أثتا زقلت  متن التدمتت  

                                      
 كام  عبود حس ، مصدر سبب ذكرب.  (5)
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 ل  زتامنها.( سنب  واقا اجملاالت والفقرات ا3لذا ومن ذالمل اجلدومل ) .(5)العاوائيةواإلجابة 
 (3جدول )

 النفسي وعدد الفقرات التابعة هلا اإلجيابية والسلبية جماالت مقياس االغرتاب يبني
 العدد الكلي الفقرات السلبية الفقرات اإلجيابية اجملاالت ت
 9 1 1 العزلة االجتماعية 5
 9 1 1 التمرد 2
 1 1 2 الع ز 3
 51 1 1 الالحدف 1
 51 1 1 الالمعيارية 1
 1 2 2 غرتاب الثقايفاال 1
 1 2 2 األسر  االغرتاب 7

 12 27 21 اجملموس
 حتديد صالحية فقرات املقياس: 3-4-3-3

من أج  التؤكد من  الحية وقرات اجقياس ومدى مالءمتخ للعينة لذا عرض على جمموعة من اخل اء وطلب منها بيتان متدى 
 لك إن كا   حتتاج إىل زعدي  أو  ق  من جمامل لذر. الحية الفقرات يف قياس جماالت االغرتاب النفسي وكذ

ويف ضوء اراء اخلت اء استتبعدت وقترز  متن بعتد االغترتاب األستر  أمتا بقيتة الفقترات وقتد حتاتت علتى وييتد أغلبيتة اخلت اء لتذا 
 (.1( وقرة وكما مب  يف اجلدومل )12وؤ بح اجقياس يف النهاية يتكون من )

 (4جدول )
 فقرات املقياس وقيم مربع كاي للموافقني وغري املوافقنيآراء اخلرباء يف  يبني

عدد  الفقرات
 الفقرات

النسبة  املوافقون اجملاالت
 املئوية

غري 
 املوافقون

النسبة 
 املئوية

قيمة كاي 
 احملسوبة

داللتها 
 اإلحصائية

العزلة  1 9، 8، 7، 1، 1
 االجتماعية

 دالة 51  فر  فر 511% 51
5،2،3،1 1 

 دالة 51  فر  فر %511 51 التمرد 1 53، 52، 55 ،51
5 ،52 ،55 ،58 ،51 ،1 1 

 دالة 1.1 %51 5 %91 9 الع ز 2 21.22
2 ،25 ،59 ،21 ،3 1 

                                      
ابن  –الادصية، أطروحة دكتوراة، جامعة بغداد، كلية الرتبية   ابر عبد هللا الزبيار . اخلصائص السيكومرتية ألسلوب اجواقف اللفظية والعبارات التقديرية يف مقاييس (5)

 .1، ى5997رشد، 
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 دالة 1.1 %51 5 %91 9 الالحدف 1 1، 35، 32، 27، 28، 3
2 ،21 ،21 ،31 ،33 ،9 1 
 دالة 1.1 %51 5 %91 9 يةالالمعيار  1 2، 13، 11، 38، 39، 1
3 ،31 ،31 ،15 ،11 ،7 1 

االغرتاب  2 11.18
 الثقايف

 دالة 51  فر  فر 511% 51
11.17 2 
االغرتاب  2 19.15

 األسر 
 دالة 1.1 51% 5 91% 9

 غا دالة 3.1 81% 8 21% 2 2 11.12
 5ة اصرية = ، درج1.11، مستوى الداللة = 3.81قيمة كا  اجلدولية =  -

  إعتتداد التعليمتتات اخلا تتة ابجقيتتاس حيتتث زوضتتح الالعبتتة كيفيتتة اإلجابتتة عتتن الفقتترات، وقتتد   مراعتتاة عتتدة  قتتا  ومنهتتا أن 
 زكون سهلة الفها وواضحة وبكلمات حمددة.

 الدراسة االستطالعية: 3-4-3-5
ربتة علتى عينتة متن العبتات جامعتة اببت  والبتتال  (   إجتراء ع5ألجت  التؤكتد متن وضتول زعليمتات اجقيتاس اجوضتح يف ملحتب )

 ألج  التؤكد من طبيعة إجابة الالعبات على اجقياس ومدى وضول وقرازخ. 51/55/2151( العبات ذالمل الفرتة 1عددحن )
 التجربة الرئيسة: 3-4-3-6

 2151/ 52/ 21مل الفتترتة ( العبتتة ومتتت  ذتتال11  ذتتالمل حتتذب الت ربتتة زطبيتتب اجقيتتاس علتتى عينتتة البنتتاء والبتتال  عتتددحن )
 .2151/ 52/ 35ولغاية 

 موضوعية االستجابة: 3-4-3-7
غا واقعيتة متن ذتالمل عتدم الدقتة يف االستت ابة علتى وقترات اجقيتاس واالدف منها حو للتعرف على الالعبات اللوايت زكون إجابتهن 
( وقترة 13ح بعتد إضتاوة وقترات اجوضتوعية يتتؤلف متن )( وقترة وؤ تب11وألج  ذلك   إضاوة االاة وقرات ومبتا أن اجقيتاس يتكتون متن )

 ( يوضح الفقرات اجكررة واأل لية.1واجلدومل )
 (5جدول )

 أرقام الفقرات األصلية واملكررة يبني
 رقم الفقرة املكررة يف املقياس رقم الفقرة األصلية يف املقياس ت
5 21 15 
2 21 12 
3 35 13 

سلوب حساب الفروأل اجطلقة ب  إجابتة اجفحتوى علتى الفقترة اجكتررة واأل تلية لتذا وقد   استدراج درجة الدقة ابستددام أ
( يف حت  5.23( والتراف معيتار  مستاو  لتت )2.13( استمارة حيث بل  الوسط اصسايب )11وقد   حساب درجات الدقة لت )

ات دقتتة أقتت  متتن الدرجتتة ا كيتتة وبتتذلك   ( لتتذا ولتتا يتتتا استتتبعاد أ  استتتمارة  تي تتة بلوغهتتا درجتت3.11بلغتت  الدرجتتة ا كيتتة )
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 ( استمارة  اصة للتحلي  اإلحصائي.11اإلبقاء على )
 تصحيح املقياس: 4-4-3-8

( 5-1( وقتترة وقتتد حتتددت األوتان متتن )11  زصتتحيح اجقيتتاس ابالعتمتتاد علتتى مفتتتال التصتتحيح للمقيتتاس البتتال  عتتدد وقرازتتخ )
)مواوتب باتدة، مواوتب، مواوتب أحيتاان، غتا مواوتب، غتا مواوتب باتدة( ويقتيا حستب  درجة لك  وقترة وحستب البتدائ  اخلماستية وحتي

( 211( للفقتتترات الستتتلبية والعكتتتس اإلجيابيتتتة لتتتذا وتتتؤان أعلتتتى درجتتتة للمقيتتتاس ةكتتتن اصصتتتومل عليهتتتا حتتتي )1، 1، 3، 2، 5التتتتتابا )
 (.11وأدىن درجة حي )

 التحليل اإلحصائي للفقرات: 4-3-3-9
 -ألساليب التالية يف عملية التحلي  اإلحصائي:لقد ازبع  الباحثة ا

 التحليل األويل للفقرات: 3-4-3-3-9-1
حيث يتا يف حذب اجرحلة التؤكد متن قتيا الوستط اصستايب وااللتراف اجعيتار  واخلطتؤ اجعيتار  ومعامت  االلتتواء للفقترات ألجت  

 ( يب  ذلك.1ائي واجلدومل )التؤكد من حسن زوتيا العينة طبيعيا ومالءمة الفقرات للعم  اإلحص
 (6جدول )

 األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية واخلطأ املعياري ومعامل االلتواء للفقرات يبني
الوسط  الفقرات ت

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 معامل االلتواء اخلطأ املعياري

 1.253 1.579 5.27 3.31 أشعر اب عدام التوا   بيين وب  الالعبات األذرايت 5
 1.111 1.583 5.31 1.51 أكرة االذتال  ابلالعبات األذرايت 2
 1.132- 1.211 5.81 3.21 أشعر ابلوحدة والعزلة وأان ب  تمياليت الالعبات 3
ال أشتتتعر بتواجتتتتد  متتتتا أوتتتتراد أستتتتريت رغتتتتا أت أعتتتتيو  1

 معها
3.13 5.11 1.259 -1.125 

 1.523 1.589 5.31 1.31 أستفيد من الرايضة يف زكوين عالقات اجتماعية 1
أ دمص بسهولة ما تمياليت الالعبات بعد وترتة ا قطتاس  1

 طويلة
1.53 5.13 1.511 1.111 

أعمتتت  علتتتى زكتتتوين عالقتتتات جديتتتدة داذتتت  الوستتتط  7
 الرايضي

3.27 5.77 1.211 1.311 

 1.211 1.211 5.11 1.29 أشعر ابلسعادة عندما أكون ما تمياليت الالعبات 8
وستتتات واجهرجتتتاانت الرايضتتتية ألثتتتا زقتتتربين أحتتتب اجنا 9

 من الالعبات
3.87 5.19 1.251 1.171 

الوسط  الفقرات ت
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 معامل االلتواء اخلطأ املعياري
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أمتالتتك  فستتي عنتتدما يوجتتخ يل النقتتد متتن قبتت  متتدرب   51
 والالعبات

2.71 5.52 1.518 -1.211 

 1.111- 1.571 5.21 3.51 والطمؤ ينة حذب األايم من الصعب أن أشعر ابألمن 55
متتلكتتين الرغبتتة يف التمتترد علتتى القتتيا واجبتتاد  الرايضتتية  52

 السائدة الن
3.51 5.71 1.211 -1.133 

 1.225- 1.215 5.78 3.81 التزم بتوجيهات مدرب  واجسئول  الرايضي  53
 1.317 1.512 5.51 3.91 ال أ ادأل من خيالف قوا   وأ ظمة اللعب 51
 1.129 1.291 2.18 3.13 الرايضية بع  األحيان أروج للاائعات 51
 1.178- 1.519 5.53 1.11 كثاا ما أوذر عن التدريبات الرايضية 51
 1.332- 1.588 5.33 1.51 أشعر دائما ابصيوية والناا  57
 1.178 1.591 5.38 3.21 ألمن مببدأ الالمباالة يف التدريبات واجناوسة 58
ابلع تتز يف االعتمتتاد علتتى  فستتي يف اجناوستتات أشتتعر  59

 الصعبة
1.11 5.21 1.517 1.139 

 1.578 1.215 5.81 3.73 يزداد أدائي قوة كلما تادت ألية اجناوسة  21
أشتتعر ابلع تتز عنتتد ااتتاذ قتترار عتتاب بعتت  اجواقتتف يف  25

 التدريب واجناوسة
1.55 5.71 1.217 -1.371 

زتتتتدرب جبهتتتتد عتتتتايل ولفتتتترتات طويلتتتتة دون اإلحستتتتاس أ 22
 ابلتعب

3.21 5.11 2.59 -1.391 

 1.219- 1.518 5.52 3.19 ليس لد  اصماس الكايف يف التدريب  23
 1.319 1.288 2.11 1.52 الفا  اجتكرر يف اجناوسات جيعلين أشعر ابإلحبا  21
 زنتتتتابين  تتتوايت متتتن الاتتت ر واجلتتت  عنتتتد االشتتترتا  يف 21

 جناوسةا
3.51 5.11 1.213 -1.327 

 1.391 1.257 5.11 3.13 أحياان زكون زدريبايت بدون حدف 21
حتتتديف أن أكتتتون العبتتتة ماتتتهورة يف لعبتتت  ويف أواتتتت   27

 مستوى رايضي 
3.21 5.71 1.217 -1.312 

 1.211 1.211 5.71 3.81 من السه  على حتديد أحدايف التدريب  28
 1.278- 1.518 5.52 3.11 لية ابلنسبة يلأعيو يف عا  عدمي األ 29
 1.258 1.311 2.51 1.123 جيب على الالعبة أن زتمسك دائما ابلقيا الرايضية 31
الوسط  الفقرات ت

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 معامل االلتواء اخلطأ املعياري
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الو تتتتتومل حتتتتتاومل أضتتتتتا  فستتتتتي أحتتتتتداوا يف التتتتتتدريب أل 35
 إليها

1.31 2.18 1.291  -1.311 

 1.311- 1.323 2.29 1.33 اجناوسات الرايضية حواية إتعة يل 32
أشتتتتتتعر نن كتتتتتت  شتتتتتتيء لتتتتتتخ قيمتتتتتتة يف حتتتتتتذا الزمتتتتتتان إال  33

 اإل سان
3.11 5.51 1.515 1.217 

 1.178- 1.211 5.77 3.13 ال أحتا بنتي ة اجناوسات ال  أشار  ويها 31
اد ال زوجتتتتد معتتتتايا اجتماعيتتتتة واضتتتتحة ةكتتتتن االعتمتتتت 31

 عليها يف الرايضة 
3.11 5.81 1.215 -1.289 

أ تتبح  اصيتتتاة الرايضتتتية التت  زستتتودحا اجتتتادايت حتتتي  21
 ال  زوجخ الالعبات

3.11 5.32 1.581 -1.599 

ال أشتتتتتعر بقيمتتتتت  الرايضتتتتتية يف الفريتتتتتب وبتتتتت  تمتتتتتياليت  37
 لالعبات

1.51 5.17 1.231 -1.278 

ا ومستتتتتعدة أشتتتتعر أن حيتتتتايت الرايضتتتتية مت تتتتددة دائمتتتت 38
 للمناوسات

3.21 5.52 1.518 -1.211 

 1.111- 1.571 5.21 3.32 أت متهيئة  فسيا وبد يا للمناوسة الرايضية 39
 1.289- 1.591 5.38 3.51 أشعر أن مستقبلي الرايضي غا واضح 11
 1.299- 1.211 5.11 1.11 أن الطرأل اجلتوية أسه  لتحقيب الن ال الرايضي 15
  لالعبتتتتتتة أن زكتتتتتتون جريئتتتتتتة يف مواجهتتتتتتة متتتتتتن األواتتتتتت 12

 اخلصا
3.11 5.71 1.217 -1.311 

 1.389- 1.217 5.82 3.21 أوا  اجناقاات ال  زظهر زفوقي 13
 1.217- 1.511 5.57 3.51 لدى القدرة على حسا اجناوسة لصاصي 11
الثقاوتتة الرايضتتية التت  زكتستتبها الالعبتتات زعمتت  علتتى  11

 ح  ماكالان االجتماعية
3.31 5.28 5.585 -1.131 

 1.291- 1.223 5.18 3.11 والرايضية ليس ك  شيء يف اصياةالثقاوة  11
بعتتتتت  اجستتتتتئول  الرايضتتتتتي  واجتتتتتدرب  جيتتتتت وت علتتتتتى  17

 الكذب إلرضائها
3.18 5.58 1.511 1.577 

ا ابلعالقتتات اجليتتدة متتا الالعبتتات الواضتتحات استتتمت 18
 يف أوكارحن

1.52 5.31 1.589 1.233 

الوسط  الفقرات ت
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 معامل االلتواء اخلطأ املعياري
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 1.152 1.211 5.81 1.11 حتفزت على االشرتا  يف اجناوسات الرايضيةأسريت  19
 1.381 1.512 5.51 1.32 ز يف اجناوساتحيرى والد  على حتقيقي ألداء متمي 11
 اجملموعتان الطرفيتان: 3-4-3-3-9-2

( لتقستيا اجملمتوعت  الطترويت  %33( العبة زناتليا ومتن مث   اذتيتار  ستب )11  زرزيب درجات الالعبات البال  عددحن )
التتائي لعينتت  قترات   حستاب االذتبتار وألجت  حستاب متيتز الف( العبتة 51إىل جمموعت  عليتا ود يتا حيتث بلغت  كت  جمموعتة )

 ( يب   تائص االذتبار التائي جلميا الفقرات.7مستقلت  وعدت القيمة التائية الدالة إحصائيا مهشرا لتمييز الفقرات واجلدومل )
 (7جدول )

ا يف حساب القوة الوسط احلسايب واالحنراف املعياري للمجموعتني العليا والدنيا والقيمة التائية احملسوبة وداللته يبني
 التمييزية

 (t)قيمة  %33اجملموعة الدنيا  %33اجملموعة العليا  رقم الفقرة
 احملسوبة

قوة الفقرة 
 ع س ع س ةيالتمييز 

5 3.31 1.18 2.13 1.99 2.13 

 إيزة

2 3.12 5.59 2.21 5.11 3.31 
3 3.11 1.81 2.19 5.19 1.12 
1 3.91 1.91 2.11 1.99 1.39 
1 2.71 5.11 5.21 1.91 1.51 
1 2.77 1.83 5.21 1.91 1.11 
7 3.51 1.18 2.32 1.88 3.59 
8 2.11 1.98 5.31 1.91 1.1 
9 3.71 1.82 2.51 1.95 1.33 
51 3.51 5.17 5.81 5.11 3.15 
55 2.81 1.82 5.19 1.91 1.81 
52 2.81 5.21 5.11 5.51 3.33 
53 3.71 1.82 2.11 1.91 1.3 
51 3.31 5.59 2.23 5.11 2.18 
51 1.71 1.81 2.93 5.58 1.95 
51 1.21 5.32 2.79 5.11 2.87 

 (t)قيمة  %33اجملموعة الدنيا  %33اجملموعة العليا  رقم الفقرة
 احملسوبة

قوة الفقرة 
 ع س ع س التمييزية

57 1.52 5.32 2.93 5.31 2.18  58 1.21 5.32 2.91 5.11 2.11 
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59 1.53 5.31 2.91 5.28 2.12 
21 1.21 5.32 2.88 5.11 2.19 
25 1.11 1.12 3.13 5.21 3.29 
22 1.11 1.91 3.19 5.58 3.17 
23 1.71 5.81 3.59 5.85 2.11 
21 1.21 5.28 2.11 5.13 3.12 
21 3.79 5.12 2.21 5.31 2.91 
21 3.31 5.78 2.51 5.71 2.11 
27 1.11 5.51 2.19 5.31 1.55 
28 1.29 5.22 2.71 5.38 3.39 
29 3.99 5.71 2.21 5.15 2.73 

 إيزة

31 1.12 5.53 3.59 5.31 2.79 
35 3.97 5.31 2.32 5.21 3.11 
32 3.81 5.15 2.17 5.11 3.27 
33 1.73 1.82 3.17 5.58 3.35 
31 3.88 5.31 2.59 5.15 3.12 
31 1.71 1.15 3.21 5.12 1.51 
31 3.21 5.13 2.53 5.11 2.57 
37 3.71 1.51 2.13 5.12 1.39 
38 3.92 1.27 2.81 5.11 1.51 
39 1.55 5.33 2.12 5.32 3.17 
11 1.11 5.51 3.21 5.31 2.58 
15 3.1 5.11 3.21 5.31 2.58 
12 1.59 5.19 3 5.28 2.83 
13 1.13 1.71 3.32 5.57 1.11 
11 1.71 3.17 1.12 1.99 1.17 
11 1.81 1.19 3.12 5.52 1.35 
11 1.11 1.91 2.82 5.12 3.91 

 (t)قيمة  %33اجملموعة الدنيا  %33اجملموعة العليا  رقم الفقرة
 احملسوبة

قوة الفقرة 
 ع س ع س التمييزية

17 1.81 1.31 3.22 5.13 1  18 3.12 5.12 2.21 5.12 2.29 
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19 1.32 1.82 3.18 5.19 3.11 
11 1.15 1.71 3.21 5.13 3.71 

 1.11، مستوى الاللة = 31، درجة اصرية = 2.11اجلدولية =  (t)قيمة  -
ا ستتتوبة أكتتت  متتتن اجلدوليتتتة لتتتذا  (t)( أن شيتتتا الفقتتترات ذات داللتتتة إحصتتتائية وأن قيمتتتة 7لتتتذا وقتتتد زبتتت  لنتتتا متتتن اجلتتتدومل )

 و ميعها الا داللة متييز.
 ق الداخلي:معامل االتسا 3-4-3-3-9-3

 -لقد   استدراج معام  االزساأل الداذلي من ذالمل اجراح  التالية:
أوال: عالقة االرزبا  ب  درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس: حيث   استدراج حذب العالقة متن ذتالمل ارزبتا  باستون بت  

متن معنويتة االرزبتا    استتددام اذتبتار )ت ر( إذ حتر درجة ك  وقرة والدرجة الكلية للمقياس جلميا أوراد العينة وألجت  التحقتب 
 (.8لنا أن الدرجة اجلدولية حي أق  من ا سوبة وجلميا الفقرات وكما يف اجلدومل )

 (8جدول )
 معامالت االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقياس االغرتاب النفسي يبني
 الداللة اإلحصائية قيمة )ت ر( معامل االرتباط ت
5 1.11 1.72 

 معنوية
 

2 1.13 1.32 
3 1.17 1.21 
1 1.17 1.18 
1 1.19 1.11 
1 1.71 7.11 
7 1.13 1.18 
8 1.71 7.83 
9 1.19 1.13 
51 1.75 1.91 
55 1.11 1.11 
52 1.79 8.87 
53 1.11 1.1 
51 1.73 7.37 
 الداللة اإلحصائية قيمة )ت ر( معامل االرتباط ت
51 1.18 1.91  
51 1.17 3.18 
57 1.13 3.28 
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58 1.18 3.78 
59 1.72 7.52 
21 1.15 7.11 
25 1.11 3.18 
22 1.12 1.11 
23 1.11 1.17 
21 1.17 3.18 
21 1.11 1.95 
21 1.11 1.11 
27 1.18 1.15 
28 1.71 1.79 
29 1.71 8.12 
31 1.77 8.33 
35 1.78 8.11 
32 1.11 1 
33 1.15 1.92 
31 1.12 1.25 
31 1.11 1.59 
31 1.15 3.91 
37 1.12 3.59 
38 1.11 3.38 
39 1.11 3.18 
11 1.19 3.89 
15 1.39 2.13 
12 1.12 3.59 
13 1.37 2.71 
11 1.31 2.11 
11 1.11 1.11 
 الداللة اإلحصائية قيمة )ت ر( معامل االرتباط ت
11 1.11 1.35  
17 1.11 3.12 
18 1.71 2.77 
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19 1.17 1.21 
11 1.11 1.11 

 1.11، مستوى الداللة = 18، درجة اصرية = 2.11قيمة )ت ر( اجلدولية = 
بدرجتتة اجملتتامل: حيتتث   استتتدراجخ متتن ذتتالمل استتتددام معامتت  االرزبتتا  باستتون بتت  الفقتترة اث يتتا: عالقتتة ارزبتتا  درجتتة الفقتترة 

ليتتة للم تتامل وقتتد   التؤكتتد متتن داللتتة معنويتتة االرزبتتا  ابستتتددام اذتبتتار )ت ر( إذ ظهتتر نن شيتتا الفقتترات معنويتتة والدرجتتة الك
 (.9وكما يف اجلدومل )

 (9جدول )
 معامل االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمجال يبني

 الداللة اإلحصائية ت ر معامل االرتباط رقم الفقرة اسم اجملال

العزلة 
 تماعيةاالج

5 1.31 2.18 

 معنو 

2 1.19 1.13 
3 1.17 3.18 
1 1.39 2.13 
1 1.11 3.38 
1 1.12 3.59 
7 1.18 1.15 
8 1.11 1.95 
9 1.11 1.11 

 التمرد

 1.31 2.19 
 2.19 1ت37 51
55 1.11 1.17 
52 1.38 2.83 
53 1.18 3.78 
51 1.31 2.11 
51 1.19 3.89 
51 1.13 1.22 
57 1.13 1.18 
58 1.11 1.23 

 
 الداللة اإلحصائية ت ر معامل االرتباط رقم الفقرة اسم اجملال

 الع ز
59 1.18 1.91  
21 1.17 1.78 
25 1.19 1.27 
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22 1.11 1.11 
23 1.11 1 
21 1.15 3.19 

 الالحدف

21 1.32 2.33 
21 1.11 1.59 
27 1.15 1.51 
28 1.13 3.28 
29 1.35 2.21 
31 1.15 1.32 
35 1.12 1.25 
32 1.11 3.18 
33 1.33 2.11 
31 1.12 1.11 

 الالمعيارية

31 1.11 1.11 
31 1.11 3.18 
37 1.11 1.11 
38 1.11 1.35 
39 1.11 3.12 
11 1.11 1.11 
15 1.77 2.77 
12 1.17 1.21 
13 1.73 7.37 
11 1.13 1.18 

االغرتاب 
 الثقايف

11 1.71 7.11 
11 1.18 1.91 
17 1.17 3.18 
18 1.17 1.78 

االغرتاب 
 األسر 

19 1.19 1.11 
11 1.33 2.11 
 (.2.11زبل  ) 1.11( ومستوى داللة 18القيمة اجلدولية لت )ت ر( عند درجة حرية )

رزبا  بت  درجتات اجملتاالت ودرجتة اجملمتوس الكلتي للمقيتاس: حيتث   استتدراجخ متن ذتالمل استتددام معامت  اثلثا: عالقة اال
ارزبتتا  باستتون بتت  درجتتات اجملتتاالت والدرجتتة الكليتتة للمقيتتاس. ومتتن أجتت  معروتتة الداللتتة اإلحصتتائية   استتتدراج )ت ر( جعنويتتة 

 ( يب  ذلك.51االرزبا  واجلدومل )
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 (11جدول )
 االرتباط بني درجات جماالت مقياس االغرتاب النفسي والدرجة الكلية للمقياس وقيمة )ت ر(معنوية  يبني

 الداللة اإلحصائية قيمة ت ر معامل االرتباط اجملاالت  املقياس
 الدرجة 
 الكلية

 اجعنوية 1.91 1.18 العزلة االجتماعية
 1.18 1.13 التمرد
 1.11 1.11 الع ز

 3.18 1.11 الالحدف
 3.89 1.19 الالمعيارية

 1.11 1.11 االغرتاب الثقايف
 1.15 1.18 االغرتاب األسر 

 1.11،مستوى الداللة = 18، درجة اصرية = 2.11القيمة اجلدولية لت )ت ر( = 
 اخلصائص السيكومرتية للمقياس: 3-4-3-3-11

 وقد   اصصومل عليها من ذالمل التايل:
 أوال: الصدأل:
الباحث  بصدأل االذتبار منذ اللحظة األوىل ال  يبتدأ ويهتا التدطتيط لتخ وال ينتهتي إال عنتدما زفستر  تائ تخ ويفتاد  يبدأ احتمام

 .(5)منها
 لذا وقد اعتمدت الباحثة  وع  من الصدأل ولا.

  دأل ا توى: حيث   اصصومل عليخ من ذالمل عرض اجقياس على اخل اء حيث أبدوا رأيها يف حمتوايزخ. -5
 التكوين الفرضي: حيث   حتقيقخ من ذالمل الطرأل اإلحصائية من جمموعت  طروية وازساأل داذلي. دأل  -2

 إجياد مستويات معيارية للمقياس: 4-1
( وقتترة وبتتدائ  اإلجابتتة مخاستتية وتتان أعلتتى درجتتة 11وألجتت  حتقيتتب ذلتتك  عتمتتد علتتى اجتتدى اصقيقتتي للمقيتتاس ومبتتا أ تتخ يتكتتون متتن )

( وبطترل القيمتة العليتا متن التد يا مقستوما علتى عتدد اجستتوايت لصت  علتى طتومل الفئتة ولتذا 11رجتة حتي )( وأدىن د211لالعبة حتي )
 ( يب  ذلك.55مستوايت واجلدومل )  حتديد ستة 

                                      
 .31، ى2112، القاحرة، مركز الكتاب للنار، 5امامل الدين عبد الرمحن )واذرون(: القياس والتقومي وحتلي  اجباراة يف كرة اليد،   (5)
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 (11جدول )
 مستوى ومدى وتكرارات عينة البناء ملقياس االغرتاب النفسي يبني

 التكرار املدى املستوايت عدد الالعبات

11 

 27 83 – 11  جدااجستوى العايل
 21 557 – 81 اجستوى العايل
 21 515 – 558 اجستوى اجتوسط
 58 581 – 512 اجستوى اجقبومل
 1 259 – 581 اجستوى الواطئ

 1 213 – 221 اجستوى الواطئ جدا
حتتت  يف اجستتتتتوايت ( أن العينتتتة زوتعتتت  علتتتتى اجستتتتوايت الستتتتة ولكتتتن النستتتبة األكثتتتر زراو 55 الحتتتن متتتن ذتتتالمل اجلتتتدومل )

)اجتوستتط، العتتايل، العتتايل جتتدا( وحتتذا يتتدل  علتتى ارزفتتاس االغتترتاب النفستتي لتتدى الالعبتتات والستتبب يف ذلتتك يعتتود إىل اجفتتاحيا 
اخلاطئة لديهن حومل اخلوف من اجناوس و عوبة األداء  تي ة اخلوف من  تي ة اجبتاراة وكت  حتذب األستباب زولتدت أياتا متن قلتة 

يتتة لالعبتتات واالحتكتتا  ابلفتتترأل اجدتلفتتة وحنتتا يفيت دور اجتتدرب يف زوجيتتتخ الالعبتتة إىل كيفيتتة التتتحكا يف األوكتتتار اجاتتاركة اخلارج
واالستتفادة متن عمليتتة التتدريب لتوجيتخ عمليتتة األداء اصركتي وجعلتخ حيقتتب الن تال للفريتب وإبعتتاد عامت  اخلتوف متتن اجنتاوس وزوليتتد 

لفريتب اخلصتا ةتلتك موا تفات عاليتة وذلتك خللتب التحفيتز والرغبتة وإبعتاد عامت  اخلتوف حو األقوى حت  لتو كتان ا وكرة أن وريقها
وكتتتذلك اصتتترى متتتن قبتتت  اجتتتدرب علتتتى  ايتوالتتترتدد أانتتتاء األداء اجهتتتار  وزركيتتتز األوكتتتار يف األداء اجنستتتب واجتتتهار يف  تي تتتة اجبتتتار 

مليتتة وقلتتا الالعبتتة متتا أ  وريتتب منتتاوس عمليتتة ستتهلة وال يف بطتتوالت وديتتة متتا وريتتب لتلفتتة اجستتتوايت لتصتتبح عإشتترا  الالعبتتات 
 زواجخ أ  اغرتاب  فسي يهار على مستوى أدائها أو يقل  من شؤن الفريب ابلتايل.

 االستنتاجات والتوصيات: -5
 االستنتاجات: 5-1

 الواطئ جدا(.زوتيا أوراد العينة يف ستة مستوايت وحي )العايل جدا، العايل، اجتوسط، اجقبومل، الواطئ،  -5
متركتتزت النستتبة األعلتتى متتن العينتتة يف اجستتتوايت )اجتوستتط، العتتايل، العتتايل جتتدا( إتتا يتتدمل علتتى ارزفتتاس االغتترتاب النفستتي  -2

 لدى عينة البحث.
 التوصيات: 5-2

استتتتتددام مقيتتتتاس االغتتتترتاب النفستتتتي كوستتتتيلة لقيتتتتاس االغتتتترتاب النفستتتتي لتتتتدى الالعبتتتتات باتتتتك  دور  وذتتتتالمل وتتتترتات  -5
 ريب للتعرف على مدى امتالكهن الذب السمة ومعاجلة أ  ماكلة وإن وجدت.التد

 قياس مسة االغرتاب النفسي لدى العبات الفرأل اجلماعية اجدتلفة. -2
 إىل ضرورة االحتمام ابلتدريب وإبعاد عام  الرتدد واخلوف من األداء اجهار  القو  واجليد.زوجيخ الالعبات  -3
العبات يف بطوالت ذارجية ما ورأل لتلفة يف اجستتوايت ألجت  زطتوير إمكا يتة الالعبتات اجهاريتة اصرى على مااركة ال -1

 وتايدة الثقة ابلنفس من اخلوض يف مناوسة يف اجستقب .
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األداء أو أدت إىل ذستتارة  قطتتة استتتددام مبتتدأ اجكاوتتؤة لالعبتتات ذات األداء العتتايل وعتتدم زتتوبيخ الالعبتتة إن زتترددت يف  -1
 ب وإمنا استددم مبدأ التوجيخ وزصحيح األداء اخلاطئ.للفري

 املصادر العربية:
، القتاحرة، مركتز الكتتاب للناتر، 5امامل الدين عبد الترمحن )واذترون(: القيتاس والتقتومي وحتليت  اجبتاراة يف كترة اليتد،   -5

2112. 
 .5981السيد علي الاتا.  ظرية االغرتاب، الرايض، دار عا  الكتب للنار والتوتيا،  -2

النفستتي وعالقتتتخ ابلصتتحة النفستتية لتتدى طتتالب كليتتة اجلامعتتات الفلستتطينية، رستتالة  باالغتترتاجتتواد حممتتود الاتتيخ.  -3
 .2111ماجستا، جامعة غزة، كلية الرتبية دو  ، 

كامتتتت  عبتتتتود حستتتت . بنتتتتاء مقيتتتتاس االغتتتترتاب للرايضتتتتي ، أطروحتتتتة دكتتتتتوراب، كليتتتتة الرتبيتتتتة الرايضتتتتية، جامعتتتتة بغتتتتداد،  -1
2118. 

حممتتود عبتتد اجلبتتار. االغتترتاب عنتتد زتتدريس اجلامعتتات العراقيتتة وعالقتهتتا جبتتنس التتتدريس، جامعتتة بغتتداد، كليتتة  حممتتد -1
 .5991الداب، أطروحة دكتوراب، 

 عمتتان عبتتد اخلتتالب الستتيد. االغتترتاب وعالقتتتخ ابلعصتتابية والداوعيتتة لإلجنتتات لتتدى طتتالب اجلامعتتة، جملتتة علتتوم الرتبيتتة،  -1
 .5992، 8عدد أسيو ، اجمللد األومل، ال

 (1ملحق )
 مقياس االغرتاب النفسي بصيغته النهائية

موافق  الفقرات ت
موافق  موافق بشدة

 أحياان
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة

أشتتتتتتتعر اب عتتتتتتتدام التوا تتتتتتت  بيتتتتتتتين وبتتتتتتت   5
      الالعبات األذرايت

      أكرة االذتال  ابلالعبات األذرايت 2

تمتياليت بت  أشعر ابلوحتدة والعزلتة وأان  3
      الالعبات

متتتتتا أوتتتتتراد أستتتتتريت  ال أشتتتتتعر بتواجتتتتتد  1
      معهارغا أت أعيو 

أستتتتتتتتتتتتفيد متتتتتتتتتتتن الرايضتتتتتتتتتتتة يف زكتتتتتتتتتتتوين  1
      عالقات اجتماعية

ا تتدمص بستتهولة متتا تمتتياليت الالعبتتات  1
      بعد ورتة ا قطاس طويلة

     أعمتتت  علتتتى زكتتتوين عالقتتتات جديتتتتدة  7
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 داذ  الوسط الرايضي

لستتتتتتتعادة عنتتتتتتتدما أكتتتتتتتون متتتتتتتا أشتتتتتتتعر اب 8
      تمياليت الالعبات

أحب اجناوسات واجهرجاانت الرايضية  9
      ألثا زقربين من الالعبات

أمتالتتتتك  فستتتتي عنتتتتدما يوجتتتتخ يل النقتتتتد  51
      من قب  مدرب  والالعبات

متتتتتتتتتتتتن الصتتتتتتتتتتتتعب أن أشتتتتتتتتتتتتعر ابألمتتتتتتتتتتتتن  55
      والطمؤ ينة حذب األايم

تمتتتتترد علتتتتتى القتتتتتيا متتلكتتتتين الرغبتتتتتة يف ال 52
      واجباد  الرايضية السائدة الن

التتتتتتتزم بتوجيهتتتتتتات متتتتتتدرب  واجستتتتتتئول   53
      الرايضي 

ال أ تتتادأل متتتن خيتتتالف قتتتوا   وأ ظمتتتة  51
      اللعب

أروج للاتتتتتتتائعات الرايضتتتتتتتية يف بعتتتتتتت   51
      األحيان

      كثاا ما أوذر عن التدريبات الرايضية 51
      ا ابصيوية والناا أشعر دائم 57

ألمتتتتتتن مببتتتتتتدأ الالمبتتتتتتاالة يف التتتتتتتدريبات  58
      واجناوسة

أشعر ابلع ز يف االعتمتاد علتى  فستي  59
      يف اجناوسات الصعبة

يتتتتتتزداد أدائتتتتتتي قتتتتتتوة كلمتتتتتتا تادت أليتتتتتتة  21
      اجناوسة

أشتتتتتعر ابلع تتتتتز عنتتتتتد ااتتتتتاذ قتتتتترار عتتتتتاب  25
      سةبع  اجواقف يف التدريب واجناو

أزتتتتتدرب جبهتتتتتد عتتتتتايل ولفتتتتترتات طويلتتتتتة  22
      دون اإلحساس ابلتعب

      ليس لدى اصماس الكايف يف التدريب 23
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الفاتتتت  اجتكتتتترر يف اجناوستتتتات جيعلتتتتين  21
      أشعر ابإلحبا 

زنتتتابين  تتوابت متتن الاتت ر واجلتت  عنتتد  21
      االشرتا  يف اجناوسة 

      دون حدفأحياان زكون زدريبايت ب 21

حتتتتتتتديف أن أكتتتتتتتون العبتتتتتتتة ماتتتتتتتهورة يف  27
      لعب  ويف أوا  مستوى رايضي

متتتتتن الستتتتته  علتتتتتي حتديتتتتتد أحتتتتتدايف يف  28
      التدريب

      أعيو يف عا  عدمي األلية ابلنسبة يل 29

جيتتتب علتتتى الالعبتتتة أن زتمستتتك دائمتتتا  31
      ابلقيا الرايضية

 أضتتتتتتتتتا  فستتتتتتتتتي أحتتتتتتتتتداوا يف التتتتتتتتتتدريب 35
      ألحاومل الو ومل إليها

      اجناوسات الرايضية حواية إتعة يل 32

أشتتتتتعر نن كتتتتت  شتتتتتيء لتتتتتخ يف قيمتتتتتة يف  33
      حذا الزمان إال اإل سان

ال أحتتتا بنتي تتة اجناوستتات التت  أشتتار   31
      ويها

ال زوجتتتتتتد معتتتتتتايا اجتماعيتتتتتتة واضتتتتتتحة  31
      ةكن االعتماد عليها يف الرايضة

 تتبح  اصيتتاة الرايضتتية التت  زستتودحا أ 31
      زوجخ الالعباتاجادايت حي ال  

ال أشتتتتتعر بقيمتتتتت  الرايضتتتتتية يف الفريتتتتتب  37
      وب  تمياليت الالعبات 

أشتتتتتتتعر أن حيتتتتتتتايت الرايضتتتتتتتية مت تتتتتتتددة  38
      دائما ومستعدة للمناوسات

إت متهيئتتتتتتتة  فستتتتتتتيا وبتتتتتتتد يا للمناوستتتتتتتة  39
      الرايضية

     ر أن مستتتتتتتتتتقبلي الرايضتتتتتتتتي غتتتتتتتتتا أشتتتتتتتتع 11
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 واضح

أن الطتتتتتتتترأل اجلتويتتتتتتتتة أستتتتتتتته  لتحقيتتتتتتتتب  15
      الن ال الرايضي 

من األوا  لالعبة أن زكون جريئة يف  12
      مواجهة اخلصا

      زفوقيأوا  اجناوسات ال  زظهر  13

لتتتتتتتد  القتتتتتتتدرة علتتتتتتتى حستتتتتتتا اجناوستتتتتتتة  11
      لصاصي

11 
زكتستتتتتتتتتتتبها الثقاوتتتتتتتتتتتة الرايضتتتتتتتتتتتية التتتتتتتتتتت  

الالعبتات زعمت  علتى حت  ماتتكالان 
 االجتماعية

     

الثقاوتتتتتة والرايضتتتتتة لتتتتتيس كتتتتت  شتتتتتيء يف  11
      اصياة

بعتتتتت  اجستتتتتئول  الرايضتتتتتي  واجتتتتتدرب   17
      جي وت على الكذب إلرضائها

استتتتتتتتتتتتتمتا ابلعالقتتتتتتتتتتتتات اجليتتتتتتتتتتتتدة متتتتتتتتتتتتا  18
      الالعبات الواضحات يف أوكارحن

االشتتتتتتتتتترتا  يف  أستتتتتتتتتتريت حتفتتتتتتتتتتزت علتتتتتتتتتتى 19
      اجناوسات الرايضية

حتقيقتتتتتتتتي ألداء حيتتتتتتترى والتتتتتتتد  علتتتتتتتى  11
      متميز يف اجناوسات
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