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 :إىلهدف البحث 
 بناء مقياس مسة الشخصية الرايضية االضطهادية لالعبني املتقدمني يف مركز مدينة املوصل -
املايعععتو  املر  عععس لايعععةة الشخصعععية الرايضعععية  إىلوضعععس مايعععتواير م ياىيعععة عمخععع  مقيعععاس ساوعععمل يقععع   بعععني املايعععتو  املعععنخ    -

 االضطهادية.
 ث.ه و طبي ة البحءمتج الوص مل ابألومخو  املايحمل ملالاملنه الباحثانم ااوتخد

ديعة امل تةعديف يف نألني عمخع  ييعس اعمعو   العبعا  ( 326هم )، والبعال  ععددكعز مدينعة املوصعلدمني يف مر تقعالعبني املث من الةس البحتن جمو ك 
 (.النوادي التخصصية)دية غري امل تةديف نألناء اثز مدينة املوصل ابوتكمر 
، (%38)وبنايعبة  العبعا  ( 660)، عينة البناء والبال  ععددها عينتني إىلث اييم عينة البح ق مت ،( العبني805)من  ثلبحكونت عينة ا و 

 (.%68)وبنايبة ( العبا  875)وعينة التطبيق البال  عددها 
ديععد )حتت إجععراءار البنععاء ضععةن، وقعد  البيععا ركععادايف عةععس   الباحثعانيععاس مسععة الشخصععية الرايضعية االضععطهادية العع ي  عععد  قواوعتخدم م

ةعاد اططعوار وارجعراءار ت،  ضعال ععن اعيعةلو ا األهترار كعل ب عد بصعوى قعيعاس، وصعياغة  قرار املقديد  ومخو  صياغة  حت، و قياس ب اد امل
( قعععرارل ارحصعععالمل لمخ يعععابلتحمخ)ل ثعععةت، وصعععدى البنعععاء املقيعععاسضعععةنة صعععدى ااتعععو  والصعععدى ال عععاهري لمخةتيعععاس واملقال مخةيعععة يف بنعععاء امل

 ثبار.ة إعاديف االختباى يف الق اوتخدام طريمت، و  اياى الداخمخمل، واالتضاد نيني املعتأبومخويب اجملةو 
، (نو وععكععاى  بري )لعععء لتععوا، وم ادلععة م امععل ايععاىيامل  االحنععراف، و تووععا ااايععايب، واملنععوا : املقتصععرر الووععالل ارحصععالية عمخعع يف حععني ا

 قياس، والنايبة املئوية.ووا ال رضمل لمخةت، وامل(ر)، واختباىالبايياباط  وم امل االى 
 عدد من االوتنتاجار همل: إىل الباحثانوصل   ثة البحيويف هنا
 ز مدينة املوصل.كدمني يف مر تقصية الرايضية االضطهادية لالعبني امللشخمسة ا مقياسبناء  إىل التوصل مت -
داء أللعن حعا زا ودا  عا و كعيد قعة من االضطهاد الن ايعمل ال عا  جبدى س تةيتعامة  يفز مدينة املوصل بصوى كدمني يف مر تقالالعبون امل -

 وال طاء يف اجملا  الرايضمل.
 مسة الشخصية الرايضية االضطهادية قياسمب ثنة البحياىية ل يمايتواير م  إىل التوصل مث -
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"Constructing a Measurement Scale for The Characteristic of 

Persecuted Sport Personality of Adult Players in The City of Mosul 
Lecturer Ahmad H. A. Attaee Prof. Dr. Theelam Younis Allawi 

Abstract 

The current study aimed at: 

- Constructing a measurement scale for the characteristic of the persecuted sport personality 

of the adult players in the city of Mosul 

- putting standard levels on a fifth scale ranging between low level and high level of the 

persecuted sport personality 

Both researchers used the descriptive method by means of survey style for its appropriateness to 

the nature of the study. The sample of the study consisted of the adult players in the center of the 

city of Mosul (623 players) distributed on all the official clubs in the center of the city of Mosul, 

except the unofficial clubs, which were excluded (specialized ones). 

The sample of the study consisted of (508) players which was then divided into two samples; the 

sample scale Constructing which consisted of (330) players with a percentage of (65%), and 

application sample which consisted of (178) players with a percentage of (35%). 

The scale of measuring the persecuted sport personality, which was edited by the researchers, as 

a means for collecting data. The procedures of Constructing the scale included (identifying the 

dimensions of the scale, identifying the method of formulating the items of the scale, formulating 

the items of each dimension with their initial form in addition to applying the scientific steps and 

the procedures in Constructing the scale which includes validity of the content, the vase validity of 

the scale, the validity of Constructing the scale which is represented in (the statistical analysis of 

the items) by means of two contrasted groups, internal consistency and the method of retesting for 

validity was also used). 

The statistical means were: the mean, Mode, standard deviation, the equation of coefficient of 

skewers of (Karl Pearson), Simple Correlation Coefficient, t-Test, the Hypothetical Mean of the 

scale and percentage. 

The researchers reached at the following findings: 

Constructing a scale for the characteristic of the persecuted personality of adult players in the 

center of the city of Mosul 

Generally adult players in the center of the city of Mosul have a degree of positive psychological 

persecution which may be an incentive and a motive for performance and giving in sport field 

Constructing certain standard levels for the sample of the study by means of the scale of 

measuring the characteristic of sport persecuted personality. 
Keywords: Characteristic of Snort Personality - Persecuted - Adult Players 

 بحثالب يفعرتال -1
 يتهحث وأمهبال ةمقدم 9-9

ب اايععععايف، منهععععا مععععا يتصععععل ابلتكنولوجيععععا، والطععععب، نععععايععععة املتنوعععععة يف  عععع  جو وىار ال مخةثععععرون حمةععععال ابلشععععجععععاء القععععرن الواحععععد وال 
ري معن الصع وابر ثع، وظهعوى كقيعد اايعايفهم يف   ايعرييف يف القعرن املاضعمل  عا يث اقار الك... وذلك عقب ارخواال صاالر، والصناعة

عمخع  كاهعل ال عرد ال عادي رييف ثعوط كغلقع  أبعبعاء وضع ،  عا ايعملني عصر القمخق والضغا الن ثطمخق عمخيه ب   الباح واالضطراابر ح  
 ةقععيف م هععا بطر يععكتوال راري غععتمخععك ال هعع   الضععغوط و  امععل مععس تالإذ ابر عمخيععه  ؛، وعمخعع  عععا ق الالعععب بصعع ة خاصععةبصعع ة عامععة

مخعف معن  عرد تختد قعاههعا جت رجاابتاالو  نعمخ  ال رد إال  ة قالضغوط الوا عنو  و  يفر ثغم من كية وعمخ  الر ، ومنها الضغوط الن ايةمقبول
ووعع مل يال يفري ه مشعع ععمععا ذكر  د ذلععكيععؤ ي، و ت امععل م هععاعمخعع  ال ععرد وال ة ععقيف إدىاك الضععغوط الوا يععةال رد ى هععر ال ععرو  د قععث يععح؛ آلخععر
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مخعك الضعغوط  هةعه ي ا الثع، وصن ا اثلتئا صابون ابالكين ي، وآخر ا ي ب ور تش ر ابليك الضغوط و يدى ب   األ راد   نإذ  (8990)
كون   ةنوعتامل  يةايف ااق، ومن املوا(277، 8990يوو مل، ال) ف واحدقا  مو جتاأل راد  رجاابتاو عو  تن، وهك ا يف م هاكيتبل 
  وف صعادم قعا ىد   عل ملو هنألنها يب  يةضة مر ل حالثمتال  ةي يطب ةجابت، وهمل اويةاملرض رابااال ةهيالشب عرا الب   ابأل ةجابتاو

ضعمل ويف يف يكعون ىد ال  عل ععر  مر دي عد يفحعراى   ولعدد م عاج   ناايعنر ر  جايعم ايتنةا يف ضاغا كةا هو ااا  حقىد   ل ملو 
  ععرا هم ي هعر عمخعت،  قعت ن ايعهيف الو  يةن ايع يةمرضع ةر معن حالعثعكعون  كياملقابعل يف ذلعك  انهعا  عتند مقاى يعنةا نر يح ملالن اي ةااال
ل ثععم ععرا ابأل ةجابتم االوععتحتع يتالع (املععر  قايعب)يضععمل ة ال عر  املر و  الن ايعمل هععمل حالعتئععا  الن ايعمل عمخع  املايععتااعاد واالك قالقمخع

 غعريكعون  ، ولكعن يةصعح رجاابت عد اوع ، وهعمل ة اططعريف مواجهاطوف  ةيف حال  وز ي خص عز  نا قد ةاألو  يف حال  واازن 
وععيف يف  ر  ةنوعععتامليععايف ف ااقععنععا ملواتمواجه يفنععا ويف غةععر  ن، الن ايععمل أبوععر  نايععاطععوف عمخعع  الك ةحالعع  وك آاثى ااععزن  عع  عنععدما  يةصععح

ه مععن كوهنععا  عراضعع    قعع   وح ألىجععميايععه عمخع  ا  وحععدود االضععطرا   إىلؤد  يعع يبععاك الن ايعمل العع  االى  رد مععن حععااليععدواخمخنعا ال د
ا اهن  ية قمو  راضطرااب تناك   ن و  ملن حوله ح  واألمل لصاحبها   و يقايبب الض و  ةممخحوظ ةف بدىجيكتال   يق، إذن همل يةمرض

خدام تواوعع ةئععي البيععريغ  يفون بضععروى يامل ععاعون الن ايعع ملوصععيالععداخمخمل، و  عطالععل الصععرا  تحتععقععس ي  ن إىلبصععاحبه  يؤد ععو  عنشععا الصععرا  
 ين عي، و (80 -8، 2002، ينا)الكنعالشع وى ابل جعز  ةل معن حالعيعقمخ  إىله يعوجتايعاعد هع ا اليلكعمل   ةو ا ت اد الن ايمل بصوى مارى 
ه حرم من  ن  و ةعدال  وون ناقاي  ه يف ومل يه حيس عمخقو   وه م مخوم  ن  ومقهوى ه مضطهد و نأب نااينرطهادي   وى ا االضري كتال
ذلعك  إىلومعا  (persecutory thinking) ي االضعطهادري كتدع  اليه ا  ةوعادل يةو اايتم يفبصوى  قطب ال و يف ايله يف اا قح

د قعو  مقبعو  و ت مبايعري كعتبقع  هع ا اليد قعو   عةهعا مكبو يبقيد قعو  ع عنهعا بشعكل صعرا د عيد قع يعةنا يف داخمخعه عدو ريثع د قع رقداتمن م 
 ةك  املش يةال قمخ يةكون ال ةمخي  ن ي االضطهادري كتكن لمخمي. إذ (2، 2000، صاحل)ه مصا  نوصف أبيا ههام وعند و  إىلحو  يت

  ن، و يضعا  ينيكون لد  األ راد ال اديالش وى ابالضطهاد   ن ىن مب ينيواأل راد ال اد يةاالضطهاد ية ابضطرا  الشخصنيلد  املصاب
وا قعا تكون مي  ند ومخوكه إما يدحتوى حاوم يف واألحداث من حوله له د اآلخرين هم ال رد لن ايه و  عيةضةن نو يت ي ال ري كته ا ال
وعواء يف الطعرف اآلخعر  مث الايواء يف طعرف والعال عر من النو ث ك ةالةا عمخ   واس الدىجق األ راد نيف بالتكون االخي قوا ت مغري م 

ة دىاوع ر عاد . و (203، 8999، نعزيال ) عمل ق واغعريد ير جتوواء هو اآلخر الال  ن مل كةا ق واغريد ير جت د الايواء الكامل ياملقابل و 
 يةالشخصعع  ععرا   ن ين عيوهع ا  ي االضععطهادري كعتال روجمعاال يةاالضعطهاد ية م ععاهر الشخصعنيبع قعةبوجعود عال( 2000، صعاحل)

 (Fingsteing, 1992& Van able) نت ن شع ةدىاوع ر كعد ني، يف حعي االضعطهادري كعتقس ضعةن ب عد ال  يةاالضطهاد
بعا يقر  ةعس تاجمل  ن إىل عاى   و ينيلعد  األ عخاا ال عاد يعةال كر  ريعا  ال ةمخو انعتيل ير ي وعر غعريا  جتعا إىلووس ي  نكن مياالضطهاد  نأب
كعز تةر ال ،ثعل الشعكم يةاضعطهاد رععايها نز ةعس ال عام لعدت ضعةن اجملحع و  ريف إحد  املناوبا يةاملشاعر االضطهاد  وشهد األ كاى ي

كععون حصععرا ابأل ععراد يالشعع وى ابالضععطهاد ال   ن ىنمب عع (Feinstein, 1996, 244)ر، كععبا ال ععداء، وال داليععة عمخعع  العع ا
 ية.االضطهاد ية ابضطرا  الشخصنياملصاب

ن ي العع نيعنععد الالعبعع ي االضععطهادري كععتو  التمايعع إىل ععرف تلمخ الباحثععانحايععب عمخععم  ةلععو ا  حم و البحععث ااععا  بوصعع ها  يععة  ميتأتو
ةعس قو  روالنزاععايف  عددتبايبب ااعرو  امل بةص  ربل ه ا ونواقمل قةس ال راتث عاش اجملي، حايضملةس الر تمن اجمل ةواو  ةحيمخون  ر ثمي

 ةئيوعع عيععةةاتاج راري غعع و  يصععادقتدهوى ا عع إىل عضععا و هعع   األ رد  دقعع، و ةمخععيطو  ردام وععنوا يوكعع لك بايععبب ااصععاى العع  رايلمخحععر 
عمخععع   ت كايعععنامل ومعععن مث قعععال را ناايعععنر اري كععع وال عععروف عمخععع   عضعععا و هععع   األ ت كايعععناث يعععح يةوالبشعععر  يعععةاملاد راقعععوهعععدى لمخطا

 ةف امل اجئعقعواملوا ةئيالايع عيعةةاتاالج راري غعتوضح ن ايه ب د الي ي االضطهادري كالت  ن إىل(  ري، ووتنياييبر )،  قد   اى يته خص
  ن رالج الدىاوعاتعب ع  ن تودلع (Bersten& Sever, 1993, 53- 62) يةاوعيوالاي يةصعادقتاال رل ااعرو  واأل معاثعم

د قع ةالضعاغط يفايع حعداث اا  ن ين عي. هع ا (8959، نا)الطحع نيف واهلعم لعد  الالعبعيو  ااتر س ماييقايف ثوال يصادتقاال نااارم
مخ ععون يف تخياأل ععراد  نأل يععةها أب ععكا  م ر ري  ايعع و  رهعع   الضععغوط واملشععكال ةملواجهعع يةبنععوا   كععاىا اضععطهاديت  نةععل األ ععراد عمخعع  حت
 ةوعاط واوع  و  يف ري كعتال عو يمعد   ع ةبحعث مل ر عيدىس و ي ع نر أبيجد يةهب   األم ا  موضوع ان، ل ا  تمخك الضغوطإدىاكهم ل ةقيطر 
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مخعك  ةا يوعع والواجههم من ه ا النو   يتال رل املشكاليمخحتص و يشخ    وذلك من خالنيابلالعب ةمخثةتمل واملقةس ال راتمن  رالح اجمل
د قعو  بعث يف الالععب   يتالع يةوالن ايع يعةبو   وال يعة ال عروف املادريو  عو  نيايعحتس يطت نايع ، حها ابلش وى ابالضطهاد يمواض ق مخ ت يتال
دوى حعو  الشعك وال عداء  ع ل   كاى الالععب جت يتب الليعن األوا يدا  ب  ةاملقبمخ يفةا يف املديووال يةاااليف اي اانيحايتوهج  كر  ل و 

اد اامخو  جياياعد عمخ  إي، و يةو اايتوم ةحيصح يفبصوى  قطب ال  نيناوالقو  ةال دال  ن صابه و  ا  ظمخة  و ي ا  ح  ن  وه مقهوى نقاد أبتواالع
 ,Mayer, 1977)ر ير  معاي عمخ  ما ري كتل الثمي رحل املشكال  نواجهنا ومبا   يتال ةاكة  و امل ةمخ تاملخ رمن املشكال ريلكث

 إىلالوصععو   ياالضعطهاد عالنعو  معن  ري  كعع  انايع نصع ب عمخع  يه نعج أبتنتنايعع  نقعود  ي املنطعق ان  عري كععتال ةةعقل  عمخع  ثعمي، بعل (6
يا من مشاعر حرىا نايبتا ومعيا وموضو ينالعق  ري  ك كون يخر آب نةن ايها والنجاح مقاى  يفاألخر  ابلقدى  ره واملشكال حمخو  ملشكال
 االضطهاد.

 . العيتةاملهةع يةضع ناصعر الرايحعد ال املوصعل  ةنعييف مركعز مد يعةدنأل د العبو ايو  ية الرايضيةبيف جما  ال   ا  ري خ  ب دا كبأياالضطهاد   ن
ث حضععوىهم يعع، مععن حقيععةال را ةضععايالشععبا  والر  يفةهععا و اى يق  يتالعع يةضععايالر  ةشععطنأليف جنععاح ا ةحيل يف الععدوى ال  ععا  هلعع   الشععر ثععة ت

ا يف ري ثك  تد جنحقالبحوث  تناذا كإ، و يةم الداخمخهتحاجا ع با إم و حاهتوهلم وطةو يناوب مس ميتمبا  ةشطنألس ه   ايهم عةتو اىو
مععا   نا إال يععابإجيا و يهبععا وععمخب ةبطعع املر  راري غععتال وامععل وامل تضععح و لالعععب و ا منهععا ينا ععي يتالعع ر مععن املشععكالريإلقععاء الضععوء عمخعع  كثعع

يف  قحقعتكعون  عاثال ملعا هعو ميد ال قةس ما تيف جم رحباطااو  ر ر  له من عقبايت وما ينااينريف النةو ا يفشخص من عوامل مؤثر ي
ايععععاعد يف ظهععععوى ب عععع   ، بععععل ةج مخهععععا منخ ضععععتلمخ ععععرد   يععععةو نامل  حؤثر يف الععععرو  عععع يةاالضععععطهاد يةضععععايالر  يةلشخصعععع. واآخععععرةععععس تجم

قعد . و (280، 2002، يعد بعو   يف )يف األوعر  يةاألوعر  روالصعراعا ريف األ معا كون وعببا  يتد  ثرها لمخةنز   ميد ق، و يةالبدن راالضطرااب
 ت يةعس  ضعتد معن   عراد اجمليعو  االضطهاد لعد  ال دتدين ماي خبصوا  رةاي مختالو  رح امن املال ةجمةوع يفخري األ ةنو يف اآل ربر  
ظعروف  ةيف م اعع ةمخي عد ووعياالضعطهاد  ةدىجع ةم ر ع  ن. يو يعاا ععمخع  املضعمل يف هع ا املوضعو  ةميعمعن ال ز  ر زاد الباحثان ةناعق إىل

 .ية البحثكةن  م ، ومن هنا حنو   ضل إىليرها طو  ال ةل و  ق طرالنيايحت، و يةوالايمخب يةابجيب ارنا، وكشف اعو ةمخ تال ةل املخ
 مشكلة البحث 9-3
خعر هع   آر و  و يعوعصعر الكومب يفوعصعر الع ى  قوعصعر القمخع ةله  هو عصر اآليا  ين  ي وصف هبا ه ا ال صر ال يتال رالن و  ر دد 

  معاري كعتمعن م عاهر الايعمخوك وال  هعريخع   د قعامل اصعر  ناايعنرا  ن، ذلعك يةالن اي رهو عصر االضطرااب ةمخها داللقس  يول رالن و 
اايعايف امل اصعريف وصع وبة املايعايريف معس متطمخباهتعا .  ضعال  يف  ععن وطعاري بع ه بقعدى معا هعو  عايكشف عن اطمخعل واالضعطرا  يف حي  نله 

عععدد يف داي   إىل د   يمل العع قععةععس ال رات ععر  لععه اجمل  يعععن الوضعس العع يععة االنععن ال ععروف االجتةاعيععة وال بويععة واالقتصععادية الصعع بة 
وجععد  ه ال  نععغم مععن ني، وعمخعع  الععر الالعبعع ةحيةععس ومنهععا  ععر تمععن  بنععاء اجمل ةواوعع  ةحيلععد   ععر  يععةبو   وال عيععةةاتواالج يةالن ايعع راملشععكال
 رب ع  م ععاهر اضععطرااب عو ي عع إىل ر  عاى  يععةاامخ رب عع  الدىاوعا  نإال يف  عددتامل رعععن هع   املشععكال ةوواضعح ةقععقيد رايإحصعال
 ني.عبلالالد   يةالشخص

معن هع   ني بشكل ممخحعو،، و  الالعبنيب يةشاى اضطرا  الشخصتنا رد م دالايا د إىلضا ي  بيةالغر  رالج ب   الدىاواتن ر اى  و 
 ية.االضطهاد يةاضطرا  الشخص راالضطرااب
 رام بدىاوعايعالق يفضعروى  إىلدعو يع، وهعو  معر يفدايا  العز جتع ابريايع ا هتواضعطرااب ية الن اينيمشاكل الالعب  ن الباحثاند جيقدم  ويف ضوء ما 

. هع ا معا جع   ية واضعطراهباالن ايع ةالصعح رمشعكال ة عينا حبجم وطبتم ر ايديف جل    من  عيةةاتواالج يةقا ثال راييف ضوء امل ط يةعمخة
بععني املتقععدمني يف ضععطهادية لالعبنععاء مقيععاس مسععة الشخصععية الرايضععية اال الباحثععان   عع، لعع ا اى ةهكعع ا مشععكمخ ةام بدىاوععيععلمخق الباحثععانبععا  تنا
ة االضعطهاد لعد  هنعاك خمخعال معا يف دىجع نحاياوعا معنهم أبإو  يتطعرى إليعه اعةيعس،  نع مهعم ميكعن كز مدينة املوصل وج مخه نعوايف ملوضعو مر 

 اعهععد البععدين غععري املععن م وغععري املخطععا لععه أتثععري وععمخا عمخعع   ؛  ععا  غععري مدىووععة ديععة ملععا يبععدو مععنهم مععن  صععر ار ووععمخوك و نألالعععا ا
ة االضعععطهاد لعععد  الالعبعععني دىجعععلدىاوعععة  نات مؤ عععرار لمخباحثعععنعععاى كمخهعععا وغريهعععا كهععع   األمعععو   ن ،ععععب املةعععاىس لمخنشعععاط الرايضعععملالال

ميكعن م ر عة  ة اضعطهاد الالعبعني واللبحعث حيعث ال يوجعد مقيعاس يقعيس دىجعر مشعكمخة ا، ومن هنعا بعر  املتقدمني يف مركز مدينة املوصل
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 .ة ه ا االضطهادمايتو  ومقداى ودىج
 البحث أهداف 9-2
ال ععروى يف  إىلملوصععل، والت ععرف مسععة الشخصععية الرايضععية االضععطهادية لالعبععني املتقععدمني يف مركععز مدينععة ابنععاء مقيععاس  8-6-8

 .الايةة لد  ال ينة
ايعععةة الشخصعععية الرايضعععية املايعععتو  املر  عععس ل إىلاىيعععة عمخععع  مقيعععاس يقععع   بعععني املايعععتو  املعععنخ   ير م ايوضعععس مايعععتو  8-6-2

 االضطهادية.
 بحثلا تاالجم 9-4

 .دية مركز مدينة املوصل نةدون يف تالالعبون املتقدمون امل  /اجملا  البشري 8-2-8
 .حايب   اليته ونة كال  ( 22 -88)أبعةاى 

 .2082/ 8/ 60ة ولغاي 2082/ 2/ 8من  ابتداء  / يناالزماجملا   8-2-2
 ةديف يف مركز مدينة املوصلتمقرار النوادي امل  /ينااجملا  املك 8-2-6
 تاملصطلحا ديدحت 5-9
 :persecutionطهاد ضاال 9-5-9
واضععطهد  بايععبب املعع هب والععدين  ،آذا  ،جععاى عمخيععه،  اضععطهد  ، قهععر يناالضععطهاد يف المخغععة ال ربيععة مععاخوذ مععن ضععهد الععيت   عع -

 (.283، 8953 ،املنجد)
ه  نعو  ،ناايعنرا ويةا  يةعا يت مخعق منهعا حبقعوىتهاك املبادئ الدوتوىية والناية و وة ظاملة وقاوه  اىوة الايمخطة  اى ني رف االضطهاد: أب

 ,Bad awe, A. Z)دينية   وواضطهادهم ألوبا  وياوية  آلخرينة اليت يمخحقها ظمخةا ب   األ راد ابيو نامل   واألضراى املادية 

1992, 310). 
 اآلخععرين نقععدار يععدوى م  ةهععا حععو   ععكوك ال ععرد أبت كععاىا وم  ه م هععوم عقمخععمل ون ايععمل يتضععةن نعع: أب(2000)عر ععه صععاحل  -

، 2000)صعاحل،  عر  لعه مه  نع  وصعابه   ا  ظمخةع  واعق بعه  ا  حي  نتآمرون عمخيه رااى األذ  به و  وى  أبيداء و ي هرون له ال 
82.) 

 :persecutory thinking التفكري االضطهادي 9-5-3
شعاط والن ،اىيعةيوالالم  ،وال عداء ،والشعك، ضعةنية  عدوى حعو  اايعز طدمعة الع ار  و كاىا صعرحية  عةمخية عقمخية ون ايية  تضةن  -

قس عمخ  طر عه يو  ،حد طر يه األ خاا األدىن مايتو   يه يقس عمخ   ،أيخ   كل ب د يف الشخصية ،ال مخم  وواايف  ،اادود
. ع وكعم ال وامعل املكونعة لعههتم عمخيعه بتبعاينهم  يةعا حيةمخونعه معن نعو ايتباين النعاس يف مايعتو يو  ،اآلخر األ خاا األعمخ  مايتو   يه

 (.82، 2000، صاحل)
 :paranoid personality Disorder االضطهادية الشخصية 9-5-2
ار قععويف ال ال ،إحبععاط يف اايععايف  وا الشخصععية الععيت  تةيععز ابااياوععية امل رطععة جتععا   ي  شععل هنعع: أب(8952)ي و اعر هععا ال  ةعع -

معن وقعالس ة وال مخعم لكعل معا حيعدث لعه نعاهرةد صيغة االضعطهاد واتريار مبال   يها   غ كاى الشخص حنو   ال امة حبيث  تجه 
دين عمخع  حيا عه و عؤونه تعععداء ظعاملني م  متعآمرون وىمبعا   وكالعدون    و وناعتيادية  يبدو األصدقاء واألهل والناس ال اديون مناؤ 

وه   الشعكوك العيت  ايعيطر عمخع    كعري ومواقعف وعمخوك الشعخص غالبعا معا  كعون  ،وم ايدين و اد ه وىاحته ، كرين حقوقه  و
 (.57 -59، 8952، يو اال  ة)هاما  و 

  وا حقعوديف  هنع ؤو  دوا  هم عمخ  و  آلخرينة اتم و ك اب دام ثقنا: (DSM, 1994) عر ها الدليل التشخيصمل وارحصالمل -
 .(A. P. A, 1994, 305) ينةغحايوديف و ضةر الض

ة ثقععم العععن عععد ،  ضععال  عد ا نععالهععا التععو ر واين عمخيةهععيبكععة مععن األ كععاى الععيت  ا حالععة مر هنعع: أب(Feinstein, 1994) عر هععا -
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 ععه  اإمكو  يفدى قععا حتععا مععن  هنععيععة و نا  ععا  عدو  ا هنععخععرون أبقععوم هبععا اآلي  ايععري األ  ععا  الععيت  إىلواصععل ابلنععاس والنزعععة توالشععك امل
(Feinstein, 1996, 244) 

ة ابلععن س ثقعال ظهعوى التعو ر وعععدم إىلضععمل يف التعدىيب واملنا ايعة  ععؤدي اي: حالعة مععن ارىابك العيت  صعيب الر اي  ن عر  الباحثععانف يعمعا   ر  
األعةععا  صعععحيحة  نالععن س والكعععادى ارداىي والتععدىيا أب عاد مععدىار هلععع   األ  ععا  مععن خعععال  إقنععا جيععيعععة إنامكإو  آلخععرينوالشععك اب

 ينتاهبا الشك. ةس والتد اجمليةا ية مس عادار و قالتوم
ضعية يف النعوادي ايشعطة الر نألقعدم املةعاىس لتالععب املال (املايعتجيب)ها يصل عمخحية اليت ه الدىجة الكمخي ن: يا  لإجرا الباحثانف يما   ر  

 مسة الشخصية الرايضية االضطهادية امل د هل ا الغر .اس يهم ل قرار مقتةديف يف مركز مدينة املوصل يف ضوء اوتجابتامل 
 بقةالسا تراسادري والنظإلطار الا -2
 نظريإلطار الا 3-9
 يتهاو م يةطهادضاال لشخصيةهوم ا م 2-8-8
صعععاحب هععع     نياديعععة ومعععس تة االعيعععنوععععة ععععن الشخصعععية الطبي تةيعععزيف واملتط املانعععألية هعععمل معععن االشخصعععية االضعععطهاد 2-8-2

ص لةعل معن ب ع  خصععاحيه نعن عر ععاديف أبيه معري  و نعأب ا  ضع يشعخص يه ال  نعه طبي عمل غعري نعشعخص أبيالشخصعية ال 
ه   الشخصعية ال ، و (26، 8957، )كةا ة و بصوىيف ممخحوظة عن غري  من الناس يزيد دىجيادية ما تالشخصية االع

 نشعع رون أبيمععا  ا  غالبععاآلخععرين و لمخشعع وى الشععك حععو   يععا  يمخععون طبي ميك العع ين ئععل و  صععف  انععإة و يعععقمخ ا   عراضععضععةن ت 
، هبع ا الايعياى ا  هامع و س ي، و ه   املشعاعر لعلهمهم من وىايون عمخثحديت  و ناهتهم ن ريف إذال  و امين رون إلي اآلخرين

، موقععععف غعععري طبي ععععمل يف الشخصعععيةتصععععل ببايعععاطة كةحي انعععإ، و تقعععاد بشعععديف وصععععرامةقعععد هعععع ا االعت يالشعععخص ال  نأل
هععام الععيت هععمل و ضععطرا   كععون األويف ااععاالر الشععديديف لال، (Stafford, 1990, 129)التحايععس مععن  ععملء 

را عععق االجتعععا  يهععع ا معععا يايعععبب لعععه مشعععكمخة خطعععرييف كةعععا تقعععد هبعععا الشعععخص و  يقعععدار ذار طبي عععة  عععكية تعبعععاىيف ععععن م 
ن عوذ    ورو عه ث  والف من   كاى مبال   يها وغري مايوغة عن  مية الشخص ال ا يعة تهام ال  ةة اليت   و  االضطهادي

يعععععععة يف ال صعععععععام االضعععععععطهادي، واضعععععععطراابر الشخصعععععععية ل و   وكعععععععون خاصعععععععية ابى يف يكعععععععن الت كعععععععري االضعععععععطهادي ميو 
، يعععنيوعععا طبي   ر االضعععطهادية كعععون األ عععخاا ذوي االضعععطراابي، وقعععد يعععة واألمعععرا  الن ايعععية  النالاالضعععطراابر او 

 .(World Wide, 2002, 1)رييف ثهام ك و كون لديهم ن ام يد ق  ولديهم بباياطة  ك 
الايعععععمخوك  إىلة ئعععععتبعععععا  الطبي عععععمل جتعععععا  التهديعععععد الكعععععامن يف البينالمعععععن ا  بعععععدي (Paranoia)االضعععععطهاد   نالدىاوعععععار  تضعععععولقعععععد ا   

 ااعععاالر الوميعععة ب عععدها الشعععيزو رينيا االضعععطهادية الكاممخعععة مثمعععن ( و الضعععطهاديةاضعععطرا  الشخصعععية ا)تقعععا  والشعععك نالاالضعععطهادي ا
وقعد  (Sperry, 1995, 154)هعام و األ إىلابال تقعاى  (Psychosis)صية االضطهادية ععن املعر  ال قمخعمل ةيز اضطرا  الشخيتو 

ب عدم   واوعيةةيعز بصعوىيف تبطعة و   مر   ععرا ا  هنعمعن امل يعد الن عر يف االضعطراابر االضعطهادية املختمخ عة عمخع   نني أبثالبعاحوجد ب ع  
أل كعاى االضعطهادية الشك و الشديف لين بدالالر التكراى و بايتال ي تغري و صل متاليت  وجد عمخ  طو  م آلخرينالشك ابثقة املنتشريف و ال

 ,Bernstein, 1993)لتوظيف قل اريار وااد ال ي  يه   ر غدىاكار ااايية و التري عمخ  االثس ابلتاقايةح لمخواية اليت  يها والدىج

ه ان  يناي  ال  و منها الشخص ينا يد قواليت  عقمخية شخيصمل ملشكمخة  عه نو  نعمخ   اي  دي، وقد مت الت امل مس االضطهاد  قمخ(62 -53
 يعاره نتيجعة لتعداخل م قعد بعني  راكيعب وعةمخ نعاالضعطهاد عمخع   إىلن عر يالع ي يل و كون هناك وبب كايف ل ر  م هعوم بعدي  نكن مي

ت كععري واملشععاعر والايععمخوك  هععر بصععوىيف عامععة كععنةا منتشععر ومايععتةر لمخيل النععواحمل األخععر  لمخشخصععية ثععمخععه مثاالضععطهاد م  نالشخصععية و 
الطبي ععمل  إىلطععرف تكععن  شخيصععه عععد مععد  واوععس مععن األ ععراد مععن وععوء الوظي ععة املميهنععاك عنصععر نععوايف لعع لك الععنةا والعع ي الصععريح و 

 .(Fingsteing, 1996, 243) حبوضو 
 System Of)الت كعري  نمع ا  ن امع نااالضعطهاد كةعا لعو كع  ن، ىكعز عمخعن   صع يد البحعث  م الن ريعةء عمخعا، وعو معا مت اوت راضعه  ن

Thought)  لعيت  عؤدي ابلع ار ا ام، و كون منحا يف حنعو االهتةعكز عمخ  ال اري ة لمخت كري املر ظاملدىكار و  ايريار األحداث و  ن كو
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 .(Paranoid Schemaاملخطا االضطهادي ) ميف م هو  ا  دوى  (Self- Schema) يها املخططار امل ر ية 
 ويتةيز اضطرا  الشخصية االضطهادية مبا أييت:

و  ا  ومخوكهم قد يبعدوا مت اظةع  ن ر األ راد املصابني ابضطرا  الشخصية االضطهادية بقطبية يف صوىيف ذاهتم وابلرغم من شي ر/ال ا يفصوى 
 ,McWilliams, 1994الع ار القعادىيف عمخع  كعل  عمل )قمخبعون بعني الع ار ال عاجزيف واملكروهعة و يتم عرضعة لمخخجعل و  هنعإال  ا  متاججع

ون من اضطرا  الشخصية االضطهادية لصعد اطجعل ناالد اعار  نشا لد  األ راد ال ين ي   ن، (Stone, 1993) حق  ي، و (214
لون   زيععز و احيعع( و Beck, 1990, 46) وععوء امل اممخععة ىلإيت رضععون و م عمخعع  حععق هنععهم أبايعع  ن إىلوالشعع وى ابرذال  واأل ععراد ين ععرون 

هععم ميععالون م عمخعع  صععوا  و  هنععيف حععني  ان عمخعع  خطععيالنععاس اآلخععر  ني تقععدون أبو  اآلخععرينالقععويف عمخعع    اىوععة ال  قععديرهم لمخعع ار مععن خعع
 ,Kantov مخقععة اباقععوى )بون ولععس غععري عععادي ابلقضععااي املتايععكتييبععدو عمخععيهم الت ععب و  نتقععام ويواصععمخون صععراعهم بصععراى كبععري واللال

1992, 113- 119.) 
مخوهنم ايععتغوععوف ي اآلخععرين نون مععن اضععطرا  الشخصععية االضععطهادية أبنا  األ ععراد العع ين ي ععخععرين/ ي عع  اآل عععن الن ععر ةهععجو  -

و مل ح  ل اآلخرينمن قبل  ا  ري ثهينوا ك م قد هن رون أبش، وقد ياآلخرينء شغمخون بشكوك حو  وال، و هم يخيدعوهنم  ويؤذوهنم و 
ال   نالبعد هلعم معن غمخون، و تايع، و ماوعئون، خونم ممختعو  هنعالنعاس عمخع   إىلء األ عراد ين عر هعؤالا  عمخع  ذلعك و موضعوعي جيدوا دلعيال  

ايععيون ابضععطرا  الشخصععية االضععطهادية نرج املصععابني  ن. و (Beck,1990, 48- 49التةيععز )  وايععيطريف لخيضعع وا هلعع   ا
ر يف ال ةعععل عنعععدما   ةعععل ، كةعععا حتصعععل لعععديهم مشعععكال  معععن قبعععل النعععاسدف الكعععر م هععع هنعععم ي تقعععدون بطريقعععة معععا اهن ععع ا  وعععمخبي

م هنعأل اآلخعريندون يف ار صعاح ععن وعر دكع لك يع  ايعبة هلعم و ة  بدو عدالية ابلنيالشخصيار االضطهادية مس  خصيار ومخطو 
مؤ عععرار األوعععمخو  ي يعععني و س بعععه معععن األ عععراد الطبم ال أبايععع، قعععد   هعععر مسعععار االضعععطهاد لدىجعععة معععا يف قايعععمخوكال ا  خيعععا ون دالةععع

يف ظعععل الضعععغا   يف الشخصعععية يعععد  ا  كا يععع  ا  ةايعععايعععةار قعععد  شعععكل قل ا ا  معععا  كعععون الشخصعععية دقيقعععة جعععد ا  االضعععطهادي غالبععع
(Meissner, 1994, 220- 22 و ،)معا  ا  ضعدهم وهعم غالبع  ايعتخدمامل مخومعار وعوف   ناأل عراد املصعابني هبع ا معن   ن

 (A P A, 1994, 634حيت  ون ابمل مخومار اةاية ال ار )
 يةطهادضاال يةصخالش  طراضال يةاين ال رايالن ر  رياي   2-8-2
 (Psycho Analytic Theoriesايمل )ن ل اليحمختال رن راي 2-8-2-8

ثمخيععة كامنعة مععن ايعية منمعر امليعو  بععر    حيعة ج، يف ابدي األ(Akhtar, 1990، كةعا يع كر )(Freud, 1911)  رويعدىبعا 
وععن طريعق إوعقاط  سال كع إىلة املصاحبة يو ثنألالرغبار اثمخية و ية املاي( وهك ا  تحو  الرغبار اعنProjectionاروقاط ) خال 
خععر  يف  طععوى اضععطرا   عمخعع  عوامععل  ا  كععد  يضعع ، وقععد ا  يبععدو اهلععدف اابععو  يف األصععل اضععطهاداي ومكروهعع ا  النععا ج خاىجيعع  الكععر 

ثنعاء  واضح حنو األم يف  نا، وعدو مخية  ديديف البقاء عمخ  قيد اايايفابقة   خدار ولية، و  و ية ناالشخصية االضطهادية همل طبي ة عدو 
خصععالص   ن( Auhincloss And Weiss, 1992) يقع ح( و Akhtar, 1990ديبيعة )و مخعة التطوىيعة معا قبععل االحاملر 

جتنعععب   تععيح لمخ عععرد ، وهععع   التخعععيالرهععدافلايعععحري واملمخةعععوس ابألاط ابعع ر االى اضععطرا  الشخصعععية االضعععطهادية   كععز عمخععع  ختعععيال
 نااط مهةا كب شخصية االضطهادية عمخ  ه   التخيالر ابالى املصا  ابضطرا  ال إذا مل حيا ظ ال رد، و هدافثبار األف عدم و اخم

 عؤدي التضعحية اباعدود بعني  ا  ال ميكن حتةمخهعا بعني الع ار واهلعدف وعمخع  النقعي  ظعاهر  ثه خياطر ابملروى يف خديف عدم اك اانن  الثة
وي لمخغضعب معن نثعاايعبب االوعتخدام العد اعمل الببار اهلدف  ص ب يف التحقيعق ج ل ث إىلر واهلدف الضروىية هل   التخيال ال ار
 ايه.املصا  ابضطرا  الشخصية االضطهادية يف دالريف ىذيمخة مس ن  محاية حدود ال ار وهك ا يقس ال رد جل 

، (Kvaerin, 1905) واوععيةقععة األثلمخ ا  ه ي هععر ا تقععاى نععأب خصععية االضععطهاديةشن اضععطرا  الو خص من ععرون حتمخيمخيععون ن ايععييشعو 
ثيالر اهلعدف عمخع  طعو  آليعار التكعراى متثيالر ال ار و ق اااد بني متش، اوتةراىية ال(Eriksson, 1950بيت اهلوية )ثعاى   

ديف قععاكايععة لمخ م   ووععمخبية   ويه  عع، نتيجععة ماوو (Klein, 1932( )Akhtar, 1990اخل املر بطععة ) ...وععقاطملالت ععرف االو 
 ,Blum)ايععية واضععح يف االهتةععام ابلناحيععة اعن نا قععد  ومل  ععوععادي ماوععو  عع وذ   وديديف  ععر غععري واعيععة ديبيععة مععس ختععيالو اال
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1980, 345). 
 يةصالقات الشخالعيين و كو تاه الجتاال 3-9-3-3

شععاعر بناؤهععا لمخععد اع ضععد م ( هععو جمةوعععة مععن االوعع اجتيار الععيت متParanoiaالععزوى ) ن، أب(Colby,1977- 1981يععر  )
تواير عاليعة ال ميكعن حتةمخهعا ايم م رضون بصوىيف خاصة مل هن( يتم ا  ا  Paranoiaاأل راد املصابني ابلزوى )  نارحراج و اطجل و 

  ن نيت ميكويةا يف املواقف الس هلم قيةة والليلني و ما غري ك و  ا  م نوعهنذال  واطجل بصوىيف كبرييف  جتة من اعتقاد داخمخمل قوي أبلإل
 عععخاا ألم اهنععخص مععا آخععر ويؤكععدون أب ععم يمخومععون اهن ايعععهم  عع نوععاس  اهتععامهم عمخعع    ويكونععوا  يهععا خاضعع ني لمخضععحك عمخععيهم 

ا  جتععة يف  هنععحك يف املواقععف اايا يععة املهةععة و مخععة ابلضععثحيععايف املصععابني ابلععزوى متة  نوى هععو  عع، واال عع ا  األوععاس هلعع ا املنالضععحااي
ن التقععو  الايعخرية يععدى هلععم خععو هم معع  والععر   والنبعع   إىلتةر ايعع  رضععهم امل  نرحايععاس ابمليععو  االجتةاعيعة و الغالعب عععن التصععمخب وا

 (.Colby, 1977, 56- 57ال زلة االجتةاعية )  واء النقد إ  اااياوية امل رطة الايمخا و 

 (Hostility Theoryنظرية العداء ) 3-9-3-2
 إىلغععري الععواعمل ين ععو  وي ععزو  بععدال مععن ذلععك  ناال ععدو   و  هاد لععديهم دىجععة عاليععة مععن الكععر املصععابني ابالضععط  نريععة ال ععداء   ط نشعع 

قععل   )هععو، هععمل  كععرهين( وهعع   الصععيغة  تضععةن حتععوال إىلكرههععا( العع ي يتحععو    ،  كععر     هععو )و اال عع ا  األوععاس األو  اآلخععرين
 (Colby, 1977, 56مخية )ثية املايرية اعن ة ابلننمقاى 

 (Home static Theroy)ة الثبات املتجانس نظري 3-9-3-4
ري م مخعن غعي   ل ثعميو  نااال عز  إىلن ال ضعوي يايع   لالكعا  نهعمل   ع   و  ن ايعيةنس بني  رضعيار بيولوجيعة و املتجا الثباررية   ربا ن

نعه وهع ا االوعتنتاج ي يعد يهددو  اآلخعرين نأب ا  ري التهديعد يكعون املصعا  ابلعزوى اعتقعادا عامعايعولت  ا  كل هتديعدش  ناحالة من عدم اال ز 
 ,Colby، )شععل اطاصععةحععاالر ال   واعر شععالعع نب مععن امل  وعععدم الك ايععة  سو حيقععق األمععن وحيةععمل العع ار مععن حعع ناإليععه اال ععز 

1977, 56.) 
 بحثلاب تعلقةامل الدراسات 3-3

 (9111) يددراسة سع 3-3-9
 م ععععايري  صععععنيف ثعتةععععد الباحعععع ة بغععععداد و )حالععععة مرضععععية( لطمخبععععة جام عععع خصععععية االضععععطهاديةشبنععععاء مقيععععاس ال إىلهععععد ت الدىاوععععة 

(DSMIV, 1994يف )ي و اب ععاد ابلتايعع (  قععريف مو عععة عمخعع  وععب ة 83لععف املقيععاس مععن )أت  صععنيف االضععطراابر االضععطهادية و
 مععمل ابعتةععاد حمكععني ، ومت التحقععق مععن صععدى ااتععو  والصععدى التال(  قععرار لكععل ب ععد5مل لمخ قععرار( بواقععس )ل)ب ععد التحمخيععل ارحصععا

م امعل   نظهعر ( و G. H. Qية )ايعكولعدبر  لمخصعحة الن  مقياسو  (M. M. P. Iجه )و  ما مقياس مينيايوات املت دد األخاىجيني
( وهو 0665-) نا كينثا( وم امل االى باط مس ااك ال0608  )و يا عند مايتل( وهو دا  إحصا2360  بمخ  )و االى باط مس ااك األ

ل قعدىيف ثعرار م عال  ب ع  املؤ ابوتخراج صدى البنعاء لمخةقيعاس معن خع ثكةا قام الباح  يضا  ( 0608  )و ية عند مايتلبداللة إحصا
بطريقععة  نا كعع الثبععارااععك الععداخمخمل  ضععال عععن حايععا  ، و كمخيععة لمخةحععك اطعاىجمللر اى باطهععا ابلدىجععة ام ععامالالتةيععز و   قرا عه عمخعع 

ر حاياوعية  ع(  ضعال ععن التحقعق معن مؤ Hoyt( )0692بطريقة حتمخيل التباين ابوعتخدام م ادلعة هويعت )( و 0658إعاديف االختباى )
 (.0608  )و ية عند مايتلبداللة إحصا نااملقياس ال ي ك

ب اي حبينااينر، مو عني عمخ  االختصاصني ال مخةمل وا( طالب وطالبة200من دىجار ال ينة لطمخبة اعام ة اليت بمخغت ) ث وتنتج الباحو 
متووعا دىجععار   نري لمخةقيعاس و  عقعل معن املتووعا الن كل ععام شعجام عة بغعداد بمتووعا دىجعار طمخبعة   ن، بتها يف اجملتةعس األصعمخملنايع
 كعد معن متووعا  نااالختصاا ال مخةمل ك دىجارمتووا   ن، غري دىجار ال كوىخصية االضطهادية  عمخ  من متووا شيف ال ث را

 (.0608) بداللة إحصالية عند مايتو  و ينااينراالختصاا ا دىجار
 (3111دراسة صاحل ) 3-3-9
 قعريف منهعا  (83)الشخصية االضطهادية ضةن مقياس الت كري االضطهادي املتكون معن   عرا ه   الدىاوة م ر ة   هدافمن بني  ناك



 االضطهادية لالعبني........................... بناء مقياس مسة الشخصية الرايضية

00 

، حايععب مععن طمخبععة جام ععة بغععداد و طالبععة   طالبععا   (858)، أتل ععت عينععة البحععث مععن لقيععاس اضععطرا  الشخصععية االضععطهاديةعشععرين  قععريف 
بني م عاهر الشخصعية االضعطهادية وجمعاالر   ادر امل اعة ارحصالية بوجود عالقةالصدى ال اممخمل و  قرار ال شرين عن طريقصدى ال 

 ل عا وعتخرج الثبعار بطريقعة ا، و ة  قعس ضعةن ب عد الت كعري االضعطهاديالشخصعية االضعطهادي  ععرا   ن، وه ا يؤكد الت كري االضطهادي
نايبة  ناك( و قس ضةن املد  ال اململ و %663)الشخصية االضطهادية   عرا  نايبة من  توا ر  يهم  نر النتالج (، و  ظهر 0653) ناكو 
 ث. رلد  ا (%867)لد  ال كوى و( %869)ري اعنس تشاى ه ا االضطرا  عمخ  متغنا

 بحثراءات الإج -3
 بحثال منهج 6-8

   املايحمل ملالءمته و طبي ة البحث.مت اوتخدام املنهج الوص مل ابألومخو 
 بحث وعينتهتمع الجم 2-3
 بحثال تمعجم 2-3-9
معو عني عمخع   العبعا  ( 326)البعال  ععددهم املوصعل، و ةديف يف مركز مدينة تدية امل نأل تةل جمتةس البحث عمخ  الالعبني املتقدمني يف اا
 ( يبني ذلك8)، واملمخحق تةديفدية الرايضية امل نألا

 عينة البحث األساسية 2-3-3
ية مت ديعة التخصصعنألةديف يف مركز مدينة املوصل، ابوتثناء اتامل  دية الرايضيةنألالعبني من ييس ا (805)ا تةمخت عينة البحث عمخ  

ة حايب ما يرا  مناوعبا لتحقيعق هعدف م عني، ن راد ال ي خيتاى الباحث "  ني  ، عةديه، إذ مت اختياى عينة البحث بطريقة اوتب ادهم
، نعة بنعاءمن جمتةس البحعث ك ي (%38) ، ومت اختياى نايبة(67، 2008، )طشطوش "ل لك يتم اختياى األ راد لتحقيق مراد البحث

 إىلقاععديف عامعة  ضعبا نايععبة  قايعيم عينعة البحععث   وون مطمخععق ناه ال يوجعد قع نععحعظ نععة  طبيعق، ومعن املالوعتخدم القايعم البعاقمل ك ياو 
مععن  ، مت اوععتخدامها يفنععة البحععث حبايععب طبي ععة البحععثهنععاك  قاوععيم خمتمخ ععة ل ي نإ، إذ بنععاء وعينععة  طبيععق عمخعع  هعع ا األوععاسعينععة 

البعاحثني   ن"، وااصعمخة (82، 2008 ،يةعمللن )او ،(63، 8975، هللاعبد )الدىاوار والبحوث الايابقة يف ه ا اجملا  منها دىاوة 
 عد ععدد معن البعاحثني نعة، ولكعمل ياي  إحصعالمل حيعدد ااجعم املناوعب لمخ ي  ووعاس عمخةعمل  ا عمخع  نعواالختصاصيني مل يض وا حدا م ي

مخو  البحعوث الع ي يريعد ة  مخك الدىاوار العيت  ايعتخدم ن عس  وعيف حتديد حجم عينة البحث خاص وجدر  نابلدىاوار الايابقة 
 (، وكةا أييت:272، 2080)ممخحم،  "اوتخدامها الباحثان

 عينة البناء 2-3-3-9
الختيعاى  ثنعاء ايف  ، وقعد ىوععمل(%38)ةديف وميثمخون نايعبة تدية مدينة املوصل امل  نيف  متقدما   العبا   (660)ا تةمخت عينة البناء عمخ  

 (80)، وذلععك لكععمل متثععل عينععة البنععاء جمتةععس البحععث متثععيال صععادقا، إذ مت اختيععاى (هناحمخععة ال ةريععة، وال  اليععة الععيت مياىوععو ، واملر )النععادي
بنعاء العبعا رجعراء صعدى ال (200)، وراء التجعاى  االوعتطالعية لمخةقيعاس، ومت اوعتب ادهم معن عينعة البحعثمن عينة البنعاء رجع العبا  

، ومت الوعععتخراج م امععل الثبعععار، واوعععتب دوا كععع لك معععن عينعععة البحعععث العبعععا  ( 20و)، ( )عينعععة التةييعععز(رحصعععالمل لمخ قعععرار)التحمخيععل ا
 م ارجابة عن ييس  قرار املقياس.ل د العبا   (87)، ول دم ااصو  عمخ  اوتةاىاهتم العبا   (26)اوتب اد 

 عينة التطبيق 2-3-3-3
معن عينعة البحعث، بوصعف  (%68)، وميثمخون نايبة تةديفدية مدينة املوصل امل  نيف  متقدما   العبا   (875)عمخ   ا تةمخت عينة التطبيق

 مسة الشخصية الرايضية االضطهادية.   طبيق مقياس  مخك النايبة  ثمخة جملتةس البحث، لغر   ن
 حثبال ةأدا 2-2

م بنعاء ، إذ يعتقيعاسببنعاء هع ا امل الباحثعانمركز مدينة املوصل، قام دية  نيف  املتقدمنيضطهاد الن ايمل لالعبني لال مقياسن را ل دم وجود 
  و، املنشوىيف يف املراجس والدوىاير ال مخةية املتخصصة غري مناوبة لمخبيئعة اامخيعة املقاييسعندما  كون االختباىار و " املقاييساالختباىار و 
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" ةو دوار جديديف لالوت اديف منها يف البيئة اامخيع وواللكاى   ابتالقياس املتاحة، وال ةل عمخ وواللر  طوي إىلعندما  كون هناك حاجة 
 لياية همل:متر أبىبس مراحل ى  مقياسي  ة بناء عةمخي  ن إىل (Allen and yen)شري ي، إذ (238، 2003، ناضو )ى 

 وذلك بتحديد األب اد اليت  غطمل  قرا ه. ةقياسالتخطيا لمخ -
 صياغة  قرار كل ب د. -
 . ثمخة جملتةس البحث طبيق ال قرار عمخ  عينة  -
 (.Allen and yen, 1979, 118- 119) قياسل ل قرار املإجراء حتمخي -
 حتديد أبعاد املقياس 2-2-9

، (8999يد )دىاوعة وع )منهعا  يد البحعث،ق عواألطر الن رية والدىاوار الايابقة اطاصة ابملوضو  ثدبيار البحو  مراج ة   من خال
  ن"والدىاوععار واملصععادى،  املصععادى ال مخةيععة، وب ععد حتمخيععل حمتععو   مخععك البحععوثارطععالع عمخعع   ضععال عمخعع   (،2000)ودىاوععة صععاحل 
ععن  خعر   ضعال  س ملكو ر الايةة وعالقتهعا بايعةار  و و ن  هم يالايةة ىمبا ياياعد يف  كو  دىاوار يف موضوعوال ثمراج ة البحو 

 واوعيةب عاد البحعث األ  ععن د  ع ليايةاد ى ب   (8(، ول لك مت حتديد )72، 2002، ناالنبه" )ف  امل م صل هلااملاياعديف يف   ري
 همل:

 (.صملخالش)  ايتطهاد الاالض ٭
 زمالء.طهاد الاض ٭
 .ةساضطهاد عادار و قاليد اجملت ٭
 (.األورياالضطهاد ال المخمل ) ٭
 ايتدى ارداىي وال ىطهاد الكاداض ٭
يعة يف جمعا  ال مخعوم ال بو  )*(االختصعاايف و ععدد معن الايعاديف ذوي اطعد  إىلوجعه  مغمخق وم تعوح ناعال  عمخ   كل اوتبي عرضت األب اد  مث

 ي حو  مد  صعالحية األب عاد بداء الر إ، وطمخب هدف الدىاوة إىل اى  يه  ،  اس والتقو يضية وجما  القاي، وال مخوم الر والن ايية وارداىية
، لمخةوضععوع قيععد البحععثيرونععه مناوععبا خععر (  ي ب ععد آإضععا ة  ول   ععدي  وحعع ف   )، مععن خععالالبحععث ناو نععهععا ل تعععال  ومععد  مالءم 

، مس يت ق االختباى وم ردا ه مس املاديف ال مخةية، وذلك ح  تب واملناهجل الكيم حتمخ"يته  ن إىل (الغريب)شري ي، إذ بني ذلكي( 2)واملمخحق 
، الغريعب) "هاتضس معن موضعوعار وااكعم عمخع  معد  صعالحيي  يةا و  ، ربداء الر االختباىغطيها اطداء يف املاديف ال مخةية اليت ياوتشاىيف 
اد ومالءمتهعا حية األب ع( عمخع  صعال%800 -%50)ه قعد حصعل ا  عاى بنايعبة  نعب د حتمخيل آىاء الاياديف اطداء  بعني (، و 308، 8958

                                                 
  مساء الاياديف ذوي اطديف واالختصاا )*(

 اعام ة الكمخية االختصاا االوم
 املوصل ال بية الرايضية عمخم الن س الرايضمل  . د  ظم  اكر الواتى
 املوصل ال بية القياس والتقو   . د  وامة حامد حمةد

 املوصل ال بية الرايضية عمخم الن س الرايضمل حمةد حيىي . م. د  هري 
 املوصل ال بية األواوية  القياس والتقو   . م. د و د  اضل عبد القادى

 املوصل ال بية األواوية عمخم الن س الرايضمل  . م. د م يوف حنتوش
 املوصل رايضيةال بية ال القياس والتقو   . م. د وبهان حمةود الزهريي 

 املايتنصرية ال بية عمخم الن س ال بوي  . م. د كامل عبد ااةيد
 املوصل ال بية لمخبنار عمخم الن س الرايضمل  . م. د نداس يونس    مراد
 املوصل ال بية الرايضية عمخم الن س الرايضمل م. د ىا س إدىيس عبد الغ وى
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 وطبي ة جمتةس البحث.
 ب صياغة فقرات املقياسأسلو حتديد  2-2-3
، اكثعر الطرالعق اوعتخدام معن  (ر)ليكعر قعة إذ   عد طري"، )ليكعرر( املطعوىوعمخو  يف إععداد ال قعرار وصعياغتها عمخع    الباحثانعتةد ا

مووعع ، " )دار الععيت يتضععةنها املقيععاستععوي عمخعع  ووععالل متكععن مععن قيععاس دىجععة املوا قععة ابلنايععبة لكععل وحععديف مععن الوحععا حتهنععو تةيععز أب
لمخةايععتجيب  قععرار ويطمخععب منععه ، إذ يقععدم (Multiple Choice)الختيععاى مععن مت ععدد ( وهععمل  ععبيهة أبوععمخو  ا28، 8958
 خمتمخ ة. نا   و بته ابختياى بديل واحد من بني بدالل عديف هلا جاحتديد إ

 بعدقرات كل غة فصيا 2-2-3-9
إذ متععت صععياغة عععدد مععن ال قععرار عمخعع  و ععق  ب ععاد املقيععاس ومبععا  ليععة لمخةقيععاس،و ب ععد حتديععد األب ععاد لمخةقيععاس  طمخععب إعععداد الصععيغة األ

العواىديف يف البحعوث والدىاوعار ال مخةيعة حعو   وعاليب بنعاء املقعاييس، يتالءم وطبي ة جمتةس البحث، من خال  االعتةاد عمخ  األوس 
، ومعن خعال  الايعابقة ذار ال القعة مبجعا  البحعثدبيعار البحعوث، والدىاوعار وب ع  املقعاييس ملصادى ال مخةيعة، و عمخ  ا و ارطالع
( يبعني 6)ادهم معن عينعة البحعث، واملمخحعق ، ومت اوعتب ينة البحعث معو عني بطريقعة عشعواليةمن ع العبا   (80)إىل م توح نا وجيه اوتبي

يقععوم بتصععنيف االوععتجاابر مث  ة عمخعع  ال ئععة املايععتهد ة،  عةمخععه بطععرح  وععئمخة م توحععيبععد  نة نععدايف قيععاس مسععة م ي ميكععن ملطععوى "، ذلععك
ا  هنعععمخعع   ال و  ال قععريف (، ينصععح بطععرح57، 2002، ناالنبهعع" )يايععة املكونععة لمخايععةة املنععوي قياوععهاوحتمخيمخهععا، ومععن مث يشععتق األب ععاد الرل

خطعععاء هعععؤالء  ا عععتقاى املةوهعععار و طويرهعععا معععن خعععال  حصعععر وحتمخيعععل  إىلمث يصعععاى  ،ح( عمخععع  جمةوععععة معععن املةتحنعععنيم تعععو )وعععؤا  
، يي هععا (  قععريف80)ليععة مععن و تها األإعععداد وصععياغة  قععرار املقيععاس بصععيغ إىل، وهبعع ا مت التوصععل (57، 2002، ناالنبهعع)املةتحنععني 

بق ب عاد املقيعاس اطةايعة الايععارار ارجيابيعة مو ععة عمخع   البحعث ال يتحةعل ال قع موضعوع نأل ،(%800)ة  قعرار وعمخبية  شعكل نايعب
 اد وصياغة  قرار املقياس ما أييت:، وقد ىوعمل يف إعدحتديدها

 املمخل. إىلال  كون ال قريف طويمخة  ؤدي   ن -
 (862، 8959و ريف، م  بو عال) كون ال قريف قابمخة لت ايري واحد   ن -
 .يف  حد  ب اد املقياس ومر بطة م هال قر   قيس  ن -
 (97، 8990، )كاظم كون ال قريف بصيغة املتكمخم   ن -
 ىلو األ عيةاالستطال بةر جالت 2-2-3-3

 (ضعةن عينعة البنعاء)معن  العبعا  ( 80)  إىل، موجعه (6املمخحق م توح  يه ساية  وئمخة ) نالمخحصو  عمخ   قرار املقياس مت  و يس اوتبي
حععث ومت اوععتب ادهم مععن ، ميثمخععون جمتةععس البكععز مدينععة املوصععل وبطريقععة عشععواليةةععديف لالعبععني املتقععدمني يف مر تمععو عني عمخعع  النععوادي امل 

 عينة البحث.
 صدق املقياس 2-2-2
الع ي حيقعق الوظي عة  املقيعاس( يف بنعاء املقعاييس، واملقيعاس الع ي يتصعف ابلصعدى هعو "الايعايكوم ية)حد اطصالص الصدى هو   نإ

 .عد صدى ااتو  والصدى ال اهري من صدى املقياس الباحثان(، وقد حتقق 680، 2003، ناو ض)ى  جمخهااليت وضس من  
 الصدق الظاهري 2-2-2-9

عمخعع  عععدد مععن الايععاديف ذوي اطعععديف  ضعععهاليععة، مت عر و أل(  قعععريف وصععياغتها وإعععدادها بصععوىهتا ا80) لبالغععةاب ععد إعععداد  قععرار املقيععاس 
، لغعععر   قوميهعععا وااكعععم عمخععع  معععد  القيعععاس والتقعععو ، وجمعععا  والن ايعععية، وال مخعععوم الرايضعععيةال بويعععة يف جمعععا  ال مخعععوم  )*(االختصعععااو 

                                                 
  مساء الاياديف ذوي اطديف واالختصاا )*(

 اعام ة الكمخية االختصاا وماال
 املوصل ال بية الرايضية عمخم الن س الرايضمل  . د  ظم  اكر الواتى
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إضعا ة ععدد معن   و ععاديف صعياغة   وحع ف )ر املناوعبة معن خعال  لت عديالاجعراء إ، و الحيتها ومالءمتها لمخب د ال ي خصصت لعهص
جابععة إضععا ة وحتديععد الايععمخم البععديل لإل  و، حععةة املق  رجابععحية بععدالل ا،  ضععال عععن ذكععر صععال(، ومبععا يععتالءم و جمتةععس البحععثال قععرار

 يبععني ذلععك، إذ يشععري (2)رجععراء ووععيمخة مناوععبة لمختاكععد مععن صععدى املقيععاس، و املمخحععق االعع ي يرونععه مناوععبا لمخةقيععاس، إذ ي ععد هعع ا 
الختباى،  عذذا  قعر ي يقيايه االختباى صادقا ب د عرضه عمخ  عدد من املختصني واطداء يف اجملا  ال اد ن   نميكن "ه  ن ( إىلعويس)

 (88، 8999، " )عععويسالعتةععاد عمخعع  حكععم اطععداءميكععن لمخباحععث ا، هعع ا االختبععاى يقععيس الايععمخوك العع ي وضععس لقياوععه  ناطععداء 
وهعع ا ارجععراء ميثععل ووععيمخة مععن  (،Ferguson, 1981, 104) "وميكععن اعتةععاد صععدى ااكةععني نوعععا مععن الصععدى ال ععاهري"

(، وب ععععد حتمخيععععل اوععععتجاابر 82، 8958، )عيايععععويبنععععاء املقععععاييس الن ايععععية ويايععععة  ابلصععععدى ال ععععاهري ووععععالل إجيععععاد الصععععدى يف 
حية  قععرار املقيععاس، إذ مت ة املئويععة ال  ععاى اطععداء حععو  صععالح ععار الايععاديف اطععداء مت اوععتخراج صععدى اطععداء مععن خععال  النايععبومال

 إىل (خعرون)بمخوم و آ، إذ يشري   ديل ب   ال قرارو قد مت ح ف و  آىاء اطداء، اكثر من  (%78) قبو  ال قرار اليت    ق عمخيها
 (%78)ر بنايعبة ال  قعل ععن يعة إجعراء الت عديالنامكصل عمخع  نايعبة    عاى لمخخعداء يف صعالحية ال قعرار وإحي  نعمخ  الباحث "ه  ن

 ( يبني ذلك.8) ، واعدو  ىقم(823، 8956ع من الصدى" )بمخوم وآخرون، اكثر من  قديرار اطداء يف ه ا النو 
 ((1اجلدول رقم ))

 يبني نسبة أتفاق اخلرباء على فقرات مقياس مسة الشخصية الرايضية االضطهادية املقرتحة
ىقم 
 ال قريف

اضطهاد عادار  اضطهاد الزمالء االضطهاد ال ايت
 و قاليد اجملتةس

اضطهاد الكادى  االضطهاد ال المخمل
 التدىيا

عدد 
 اطداء

النايبة 
 املئوية

النايبة  اطداء عدد
 املئوية

عدد 
 اطداء

النايبة 
 املئوية

عدد 
 اطداء

النايبة 
 املئوية

عدد 
 اطداء

النايبة 
 املئوية

8 86 800
% 

82 98% 82 98% 86 800% 82 98% 

2 86 800
% 

80 77% 80 77% 86 800% 80 77% 

6 82 98% 86 800% 82 98% 80 77% 82 98% 

                                                                                                                                                                            

 املوصل ال بية القياس والتقو   . د  وامة حامد حمةد
 املوصل ال بية الرايضية عمخم الن س الرايضمل حمةد حيىي . م. د  هري 

 املوصل ال بية األواوية  القياس والتقو   . م. د و د  اضل عبد القادى
 املوصل ال بية األواوية عمخم الن س الرايضمل  . م. د م يوف حنتوش

 املوصل ال بية الرايضية القياس والتقو   . م. د وبهان حمةود الزهريي 
 املايتنصرية ال بية عمخم الن س ال بوي  . م. د كامل عبد ااةيد

 املوصل ال بية لمخبنار  س الرايضملعمخم الن  . م. د نداس يونس    مراد
 املوصل ال بية الرايضية عمخم الن س الرايضمل م. د ىا س إدىيس عبد الغ وى

 املوصل ال بية الرايضية عمخم الن س الرايضمل م. وليد ذنون يونس
 املوصل ال بية الرايضية عمخم الن س الرايضمل م. حمةود مطر

 املوصل  بية الرايضيةال القياس والتقو  م. عمخمل حايني طبيل
 املوصل ال بية الرايضية القياس والتقو  م.  راس حمةود عمخمل
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2 88 52% 88 52% 88 52% 88 52% 80 77% 
8 82 98% 80 77% 80 77% 86 800% 88 52% 
3 80 77% 80 77% 82 98% 80 77% 82 98% 
7 88 52% 82 98% 82 98% 82 98% 80 77% 
5 82 98% 82 98% 88 52% 82 98% 82 98% 
9 82 98% 86 800% 88 52% 88 52% 88 52% 
80 80 77% 88 52% 80 77% 88 52%   
88      80 77%   

رجعراء يكعون ععدد نايعبة اال  عاى املقبولعة واملقعرىيف، وهبع ا اا يي عا حصعمخت عمخع  هنعأله مل يتم ح ف  ي  قعريف  ن: (8من اعدو  ىقم ) يتبني
راء التجربعععة ، مت االعتةعععاد عمخيهعععا يف عةمخيعععة إجععع(8(  قعععريف، كةعععا مبعععني يف املمخحعععق )80 قعععرار مقيعععاس الشخصعععية الرايضعععية االضعععطهادية )

 ، والتحمخيل ارحصالمل لمخ قرار.االوتطالعية لمخةقياس
 صدق احملتوى 2-2-2-3

ويطمخق عمخيه الصدى حبكم الت ريف،  االهتةعام األواوعمل  يعه ينصعب عمخع  كعل ب عد معن  ب عاد املقيعاس ومعد  احتوالعه عمخع   قعرار مناوعبة 
معن خععال     دايف البحععثوقعد حتقععق هع ا الصعدى يف، (603، 8950،  عرجوكع لك التصعةيم املنطقععمل ل قعرار كعل ب ععد ومعد   غطيتعه لععه )

ختبععاى ي تةععد "صععدى ااتععو  لال  ن إىلااكععيم( ) ريشعع، إذ يرار كععل ب ععد، وكعع لك  صععنيف  قععح م هععوم كععل ب ععد مععن  ب ععاد املقيععاس وضععي
ذا ايعا و نايال صعادقا ومتجثعها متب العيت يقيايعنعااعو االختبعاى اتعواير عناصعر ، و كع لك املواقعف و يعل يعة متثنامكعمخ  مد  إ  واويةبصوىيف 

صعدى ااتعو   إىله قعد  وصعمخوا  نع نثعا( وي تقعد الباح26، 2002ااكعيم، " )الختبعاىلتحقيق اهلدف ال ي وضعس معن  جمخعه ا م نوية عالية
 عتةعد عمخع  التحمخيعل وهعو  وعاس عةمخيعة منطقيعة   تةعد عمخع  االجتهعاد   نب عد "صعياغة  قرا عه عد إطالعه وحتديد  و  ري ه  ب اد املقياس و 

 (.83، 8959، ندايك وهيجن" )ثوى الشخصمل
 قياس( للمثانية)ال يةطالعة االستجربتال 2-2-4

ب ععد إعععداد الت مخيةععار اطاصععة بععه بصععوىهتا ثععر اجمليععب بععنةا كععل ب ععد مععن األب ععاد، و واليا لتجنععب أتشععب ععد  و يععس  قععرار املقيععاس  و ي ععا ع
ايعمخبيار للمخوقعوف عمخع  ا ثالوعتطالعية  عدىيب عمخةيعا لمخباحعا  عد التجربعة "إذ  ( العبعا  80، مت  طبيق املقياس عمخ  عينة قوامهعا )ليةو األ
اء التجربة االوعتطالعية الغر  من إجر  نا، وك(807، 8990، يو )املندال "الختباىار لت اديهااناء إجراء ث جيابيار اليت  قابمخه يف وار

 ما أييت:
 مد  وضوح ال قرار ودىجة اوتجابتهم هلا. -
 التاكد من مد  وضوح   مخيةار املقياس. -
 ارجابة عن التاياؤالر واالوت اياىار. -
 إعداد الصوىيف النهالية لمخ قرار. -
 .الباحثانالايمخبيار اليت قد  صادف مل وقار و  شخيص ا -
 ارجابة لمخةقياس.ل لةة بدالمد  مال -
 ارجابة عمخ  املقياس.الوقت ال ي يايتغرقه املختد يف ارجابة و احتايا   من  -

جابعة ععن  قعرار ، وقد بمخ  م عد  الوقعت لإل ي غةو  حو   قرار املقياسة عدم وجود الوتطالعيار نتيجة التجربة  ظهر وقد 
 ( دقيقة88)مب د  ( دقيقة و 20 -80)املقياس بني 

 ت(قرافي للئل اإلحصايحلتالبناء )الصدق  2-2-5
 ععتمخخص طريقععة ، و ينععةمسععة م   وضععمل الصععدى التكععويين، ويقصععد بععه مععد  قيععاس االختبععاى لتكععوين  ر   وايععة   يضععا بصععدى امل هععوم يو 



 االضطهادية لالعبني........................... بناء مقياس مسة الشخصية الرايضية

73 

، وميثععل البنععاء مسععة (863 -868، 2002، آخععرونال ععاهر و ). ينععةإجيععاد  يف حتديععد األب ععاد الععيت يتكععون منهععا امل هععوم طبقععا لن ريععة م 
مت ، إذ (689، 2080، )ممخحععميايععتد  عمخيهععا مععن الايععمخوكيار املر بطععة هبععا  انععإ، و ح تهععاخاصععية ال ميكععن مال  وصعع ة   ووععيكولوجية 

 لبناء أبومخوبني:الكشف عن صدى ا
مععن مواصعع ار املقيععاس ( Discrimination Powerدى امل ععرديف عععن طريععق حايععا  قععويف التةييععز لمخ قععرار )اد صععجيععإ -

ة مر   عة معن بني األ راد ال ين يتةت ون بدىج عمخ  الت ريق حالختباى املق  "قدىيف ا مل ل قرا ه مل ر ةلرحصاااعيد إجراء التحمخيل 
 القعععدىيف معععن  حيعععة  خعععر "  وة منخ ضعععة معععن ن عععس الايعععةة بعععني األ عععراد الععع ين يتةت عععون بدىجعععالقعععدىيف معععن  حيعععة و   والايعععةة 

قعدىيف ال قعريف   ن، و  وعمخو  اجملةعوعتني املتضعاد ني، إذ مت إجياد خاصعية التةييعز لكعل  قعريف ابوعتخدام (222، 2003، ناضو )ى 
 .املؤ رار الدالة عمخ  صدى املقياس ، مند ال ا ، و ذوي االضطهاد الواط عمخ  التةييز بني األ راد ذوي االضطها

  و (Internal Consistency)إجياد قويف االى باط بني ال قرار والدىجة الكمخية لمخةقياس، اال ايعاى العداخمخمل لمخةقيعاس  -
 الباحثان، ومت أتكد (653، 8999، " )عوديفية لصدى البناءلق مؤ رار إحصالإذ   د ه   الطرا"، ياية  بصدى ال قرار

  اياى الداخمخمل ابآليت: طريقة االين، و  اى الداخمخمل واطاىجملمن صدى االختب
 املقياس.  واط ال قرار مس ب ضها الب   داخل االختباى ب مد  اى  -
 باط كل  قريف مس املقياس ككل. مد  اى  -
، ناضعو )ى س ال قعرار ناالتحقق من مد  اال اياى  يةا بني ال قرار لكون اال اياى يتاثر خبطا حمتو  ال قرار وخطا عدم جت -

2003 ،868.) 
، 8999ابهععمل، " )ااصععو  عمخعع   قععدير لصععدقه التكععويين إىلايععه نام امععل جت  و ،ؤدي  حععص اال ايععاى الععداخمخمل لمخةقيععاسإذ يعع"

ايععا يف  قرا عععه حبيععث  قعععيس كععل  قعععريف الب عععد نايقعععدم لنععا مقياوعععا متج"هععع ا األوععمخو    ن، إذ ، ومت اوععتخراج م امعععل اال ايععاى(68
 ،(808، 8990، " )كععاظم،  ضععال عععن قدى ععه عمخعع  إبععرا  العع ابا بععني  قععرار املقيععاسوكمل ن ايععه العع ي يقيايععه املقيععاس ككععلالايععمخ

 ة يف التحقق من صدى بناء املقياس.مل املايتخدملو يةا أييت وصف ألواليب التحمخيل ارحصا
 فتنيطر تامل أو تنيادتضامل عتنيمو ب اجملأسلو  2-2-5-9

، مسععة الشخصععية الرايضععية االضععطهاديةةععوعتني املتضععاد ني لمخكشععف عععن ال قععرار املةيععزيف يف بنععاء مقيععاس وععمخو  اجمل مت اوععتخدام 
ر الايععابقة اطاصععة ببنععاء دبيععار البحععوث وب عع  الدىاوععامبراج ععة   الباحثععان، قععام ل ال قععرارنععة املناوععبة لتحمخيععيولتحديععد حجععم ال 

( 60ت )نعا عراد عينعة التةييعز  باينعت  ك عدد   نظ ح، لو (78، 2003، لملالطا) ،(86، 2008، )طبيل، منها دىاوة املقاييس
جل إجراء دىاوعة حتمخيعل ال قعرار  قاعديف عامة  ضبا ااد األدىن ل دد املةتحنني من   وون مطمخق ناال يوجد ق"ه  ن، إذ  ردا  اكثر

وبشععكل عععام "، (280، 2002، ناالنبهعع" )نايععبيا مععن امل حوصععني كبععريا    حتمخيععل ال قععرار يتطمخععب عععددا    نبععل هنععاك ا  ععاى عمخعع  
، ناالنبهع" )دىن مثا  عدد ال قرار كحد  عشريف  إىلعدد املةتحنني بني ساية  حو اي    ن (Nunnally, 1978) يوصمل ننا 

، مت العبعععا  ( 200)، عمخععع  عينعععة التةييعععز البعععال  قوامهعععا (2)ليعععة كةعععا يف املمخحعععق و ، إذ مت  طبيعععق املقيعععاس بصعععوى ه األ(280، 2002
املةتحنني  ر يبعا  نا ليعا  دىجار، ولتحقيق ذلك نر ب  خ  جمةوعتني متطر تني منها، و يتنيو اجمةوعتني متاي إىلة ن راد ال ي قاييم  "
م امل متييز ال قعريف يكعون   ن، عمخ  اعتباى (623، 2080، " )ممخحميتنيو اجمةوعتني متاي إىلمث نقايةها  (األدىن إىلمن األعمخ  )

ال مخيا  دىجارمن ال (%27)ر نايبة (، إذ اختري 893، 2002، ناالنبهاوتخدام ه   النايبة" )راىا يف حالة كثر اوتقحاياوا و 
م دىجعاهتت  بعى   نب عد " العبعا (82)، وقعد  ضعةنت كعل جمةوععة يا لتةثال اجملةوعتني املتطر تنيالدن دىجارمن ال (%27)ونايبة 

ااتايععبة الختبععاى داللععة ال ععروى بععني متووععطار )ر(  ختبععاى، واعتةععدر قيةععة ا ضععوء إجععاابهتم عععن  قععرار املقيععاس ر يبععا  نا ليععا يف
 ( يبني ذلك.2)، واعدو  ىقم لدنيا لكل  قريف من  قرار املقياسإجاابر اجملةوعتني ال مخيا وا
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 (2اجلدول رقم )
 يبني نتائج االختبار التائي حلساب التمييز

ىقم 
 ال قريف

م امل 
 التةييز

داللة 
 ال روى

ىقم 
 ال قريف

م امل 
 زالتةيي

داللة 
 ال روى

ىقم 
 ال قريف

م امل 
 التةييز

داللة 
 ال روى

ىقم 
 ال قريف

م امل 
 التةييز

داللة 
 ال روى

 م نوي 666 20 م نوي 6689 27 م نوي 26277 82 م نوي 26928 8
 م نوي 2622 28 م نوي 2627 25 م نوي 86572 88 غري م نوي 8683 2
 م نوي 86589 22 م نوي 26668 29 م نوي 86928 83 م نوي 86389 6
 م نوي 26882 26 م نوي 86378 60 م نوي 26268 87 م نوي 6688 2
 م نوي 6623 22 م نوي 2688 68 م نوي 6658 85 غري م نوي 8603 8
 م نوي 26226 28 م نوي 2625 62 م نوي 2688 89 م نوي 66322 3
غري  863 20 م نوي 2622 7

 م نوي
غري  86858 23 م نوي 6632 66

 م نوي
غري  862 62 م نوي 2626 28 م نوي 8659 5

 م نوي
 م نوي 2662 27

 م نوي 2655 25 م نوي 268 68 م نوي 2698 22 غري م نوي 86207 9
غري  86833 63 م نوي 26678 26 غري م نوي 86063 80

 م نوي
 م نوي 86958 29

غري  8636 22 غري م نوي 8680 88
 م نوي

غري  8632 80 م نوي 8633 67
 م نوي

    م نوي 2667 65 م نوي 269 28 م نوي 66278 82
    م نوي 2688 69 م نوي 26522 23 م نوي 66798 86

 (283، 8952( )الراوي، 86385(، قيةة )ر( اعدولية  اياوي )803( و مام دىجة )0608) م نوي عند مايتو  م نوية
معام دىجعة قيةعة )ر( اعدوليعة   إىل( وعنعد الرجعوع 26678 -86063 )القيم التاليعة ل قعرار املقيعاس  قعر  بعني  ن: (2يبني اعدو  ىقم )

ييزيعة، مت ثبتعت قعدىيف مت (  قعريف 69)  نيف ضوء ذلك يتضعح (، و 86385ي )و اا  اي هن( جند 0608) ، و مام مايتو  م نوية(803حرية )
،  قعد ( اعدوليعةر)ااتايعبة  قعل معن قيةعة  (ر)قيةعة   ن، ومبا يةة )ر( ااتايبة مس قيةتها اعدوليةة قنمقاى  االوتدال  عمخيها من خال 

، 88)، وال قعرار ينامعن الب عد الثع( 8) ، وال قعريف و معن الب عد األ( 6، 5، 80) ة التةييعز. وهعمل ال قعرار يا ضع هنعأل قريف  (88)مت ح ف 
 ( من الب د اطامس.8، 2، 2)من الب د الرابس، وال قرار  (2، 8، 7

 ليق الداخساتالاأسلوب معامل  2-2-5-3
"بصعدى اال ايعاى ايعة  ، ويالعبعا  ( 200)نة التةييعز ن ايعها البالغعة يالكمخية لمخةقياس ل  لدىجةة كل  قريف ابباط دىج مت إجياد م امل اى 

" الكمخيععة لمخةقيععاس الدىجععة، بععاط بععني امل ععرديف واجملةععوع الكمخععمل لألب ععاد العداخمخمل لمخةقيععاس، إذ يععتم قياوععه مععن خععال  حايععا  م امععل االى 
 ( يبني ذلك.6). واعدو  ىقم ( لتحقيق ذلكوون)بري اط الباييا ب الى (، وقد مت اوتخدام م امل ا35، 2008، ) رحار

 
 
 



 االضطهادية لالعبني........................... بناء مقياس مسة الشخصية الرايضية

74 

 (3) ماجلدول رق
 يداخلساق التالام أسلوب اتباط بني الفقرات والدرجة الكلية ابستخدالر ابني معامل ي

ىقم 
 ال قريف

م امل 
 االى باط

داللة 
 ال روى

ىقم 
 ال قريف

م امل 
 االى باط

 داللة
 ال روى

ىقم 
 ال قريف

م امل 
 االى باط

داللة 
 ال روى

ىقم 
 ال قريف

م امل 
 االى باط

 داللة
 ال روى

 م نوي 06898 20 م نوي 06695 27 م نوي 06672 82 م نوي 06273 8
 م نوي 06633 28 م نوي 06289 25 م نوي 0629 88   2
غري  06838 22 م نوي 06232 29 م نوي 06372 83 م نوي 0688 6

 يم نو 
غري  06829 87 م نوي 0667 2

 م نوي
 م نوي 0626 26 م نوي 06286 60

غري  06028 68 م نوي 06229 85   8
 م نوي

 م نوي 06652 22

 م نوي 0629 28 م نوي 06326 62 م نوي 06292 89 م نوي 06899 3
   23 م نوي 06688 66   20 م نوي 06859 7
 م نوي 06825 27   62 م نوي 0689 28 م نوي 0658 5
 م نوي 06558 25 م نوي 06886 68 م نوي 0622 22   9
 م نوي 06293 29   63 م نوي 06289 26   80
   80 م نوي 06897 67   22   88
    م نوي 06628 65 م نوي 06370 28 م نوي 06227 82
    م نوي 06228 69 م نوي 06209 23 م نوي 06278 86

 (236، 8952( )الراوي، 06838(، قيةة )ى( اعدولية  اياوي )895و مام دىجة حرية )  (0608)م نوي عند مايتو  م نوية
ع (، وعنعد الرجعو 06558 -06028   بعني ) قع ةقيعاسة لمخيعوالدىجعة الكمخ قيعاسرار املقعاط بعني   بعيم م امعل االى قع  نبعني  يف ضوء ذلعك 

ي و  ايععععاة يععععيةععععة )ى( اعدولق  ن( جنععععد 0608) يععععةم نو تو  ايعععع مععععام م، و (895اط عنععععد دىجععععة حريععععة ) بعععع  داللععععة م امععععل االى و اجععععد إىل
تهعععا يةقبة معععس تايعععيةعععة )ى( ااقة نعععاى قهعععا معععن خعععال  ميعمخ ال  االوعععتدمتة، يعععايعععها معععس الدىجعععة الكمخنابتعععت جتث ريف قععع(  63)  نو  (،06838)

نايعها معس الدىجعة الكمخيعة، اار مل  ثبعت جتقعر ا  هنعألرار (  قع6 حع ف )يعة، متيةعة )ى( اعدولقل معن  قعبة تايعيةعة )ى( ااق  ن، ومبا اعدولية
مل لل ارحصعايعحمختة اليعيعة ب عد عةمخله النها بصعوى  قيعاسصعبح املي. وهبع ا ينثعا( من الب د ال2، 9) قراتن، ال  و ( من الب د األ7ريف )وهمل ال ق

 (3، كةا مبني يف املمخحق )قريف(  63ه مؤلف من )ا ر قل 
 اسقيامل ثبات 2-2-1
اال ايعاى   وايعجام نالا"، "جمخهاه االختباى ال اهريف اليت وضس من  اال اياى ال ي يقيس ب  و نالدقة وار قمد  ا إىلالثبار يشري   ن"

(، ولغععر  892، 8992، يو اعععوديف وممخكعع" )ااقيقيععة لمخ ععرد عمخعع  الايععةة الععيت يقيايععها االختبععاى مععةالدقععة يف  قععدير ال ال"، "جليف النتععا
 ريقة إعاديف االختباى()ط: الباحثانوتخدم ااصو  عمخ  ثبار املقياس ا
الثبععار يف هعع   الطريقععة   ن ىن، مب عع خمتمخ تععني ابلنايععبة لوقععت التطبيععقا بتطبيععق االختبععاى مععر نيب   اططععا املععر  ايععتخدم هعع   الطريقععة لتقععو 

يعاس بطريقعة لمخةقة الثبعار حبايعا  دىجع الباحثعان. قعام اى يف املقيعاس يف    عني  منيتعنياالختبع دىجعاريايتخدم امل اينة الزمنيعة لتايعجيل 
، كتطبيعق تةعديفدية مدينة املوصعل امل  نيف  متقدما   العبا   (20)، إذ مت  طبيق املقياس عمخ  عينة مؤل ة من  طبيق االختباى وإعاديف  طبيقه
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عمخع    و وعبوعني معن موععد التطبيعق األيعة ب عد معروى  نعيد  طبيعق املقيعاس معريف اث ، و ناء ومت اوتب ادهم من عينة البحث  من عينة الب و 
، وب ععد يععس االوععتةاىار مت (828، 2002، " )ال ععاهر وآخععرونيومععا (20 -80)املععديف عععاديف بععني االختبععاىين  حو ا عع  " ة ن ايععهانععال ي

يا  ععا ( وهععو دا  إحصععال0658ي )و اااتايععبة  ايعع (،   هععرر قيةععة )ى(ونوععبري )اط البايععيا بعع ليا ابوععتخدام م امععل االى م اعتهععا إحصععا
 عمخ  ثبار املقياس. يد 

 صف املقياس وتصحيحهو  2-2-0
س صعادقة واثبتعة  عو ري  دايف قيعا إىل، يهعدف دية مركز مدينعة املوصعل نمقياس مسة الشخصية الرايضية االضطهادية لالعبني املتقدمني يف 

، (  ب ععادسايععة) ، مو عععة عمخعع (  قععريف63)يععة مععن ل، أتلععف املقيععاس بصععوى ه النهالقيععاس مايععتو  ودىجععة الشخصععية الرايضععية االضععطهادية
، ،  دىا ا،  حيعع)دالةععا، غالبععار اطةاوععمل بععة  نا ليععا عمخعع  مقيععاس ليكععر    سايععة بععدالل مر و ععتم ارجابععة عمخعع   قععرار املقيععاس مععن خععال

الكمخيععة ال مخيععا لمخةقيععاس هععمل  الدىجععةة، و كععون ( دىجعع8، 2 ،6، 2، 8)ييععس ال قععرار وععمخبية و  طعع   نألاثبتععة  نا  و ، و كععون األ(بععدا 
 ( يبني ذلك3)ة واملمخحق ( دىج63)الكمخية الدنيا لمخةقياس  همل  الدىجةما  ، ( دىجة850)
 التطبيق النهائي ملقياس الشخصية الرايضية االضطهادية 2-4

جابعة ععن املقيعاس، ومت  عرح طريقعة ارجابعة ععن بعت لإل، ودون حتديعد وقعت اث( العبعا  875مت  طبيق املقياس عمخع  عينعة التطبيعق البالغعة )
جابعة عمخع  ييعس  قعرار املقيعاس ، ومت التاكيعد عمخعيهم لإلريف وحتت البعديل الع ي  عرا  مناوعبا(  مام كل  ق√)مة املقياس، وذلك بوضس عال

، ( اوععتةاىيف826، إذ مت ااصععو  عمخعع  )ايععه، مث مت يععس املقيععاس مععن املختععدينارجابععة  كععون عمخعع  املقيععاس ن   ن، عمخةععا ةنععابكععل دقععة و م
 ( اوتةاىيف مل يتم ااصو  عمخيها.5، و) دم  صحيحها( اوتةاىار ل27واوتب در )

 يةالوسائل اإلحصائ 2-5
 امل ياىي االحنراف -، املنوا  -ايب، اياملتووا اا -
 وون()بري اييا  م امل االى باط الب -، وون()كاى  بري  م ادلة م امل االلتواء  -
 (.272 -808، 8999، )ر( )التكرييت وال بيدي اختباى -
 (.823، 8995، يو املتووا ال رضمل )عال -
 .(90 -55، 2008، ناخر نايبة املئوية )عةر وآال -
 ض النتائج ومناقشتهاعر -4

ديعععة مركعععز مدينعععة  نضعععية االضعععطهادية لالعبعععني املتقعععدمني يف اوعععة ببنعععاء مقيعععاس مسعععة الشخصعععية الرايهععع   الدى  معععن خعععال  نقعععام الباحثعععا
 ث.  من البحو ، وب لك حتقق اهلدف األخال  إجراءار خاصة ببناء املقياس، وقد مت ذلك من املوصل

 يةطهادضية االضايالر  يةصة الشخس مسعينة البحث ملقيا ض نتائجعر  4-9
الع ي مت  طبيقعه عمخع  عينعة التطبيعق، مت التاكعد معن و  ة الشخصية الرايضية االضطهادية،مس مقياسحية من صال نأتكد الباحثا  نب د 
وعون(، ومنحعىن التو يعس الطبي عمل كعاى  بري دلة م امعل االلتعواء )م ا( عن طريق تد م التو يس طبي مل )  نو  ثنة البحل ي قياسلةة املمال

 .( ببني ذلك2م ))االعتدا (، واعدو  ىق
 (4اجلدول )

 يبني املتوسط الفرضي واملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واملنوال ومعامل االلتواء إلجاابت عينة البحث
 امل امل ارحصالية

 املقياس
وحديف  ال ينة

 القياس
املتووا 
 ااايايب

االحنراف 
 امل ياىي

م امل  املنوا 
 االلتواء

 النتيجة

مسة الشخصية الرايضية 
 االضطهادية

 طبي مل* 0627- 827 8262 82663 دىجة 875
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 (.203 -202، 8950( )االطرقجمل، 8)± بنيلمخ ينة إذا وقس م امل االلتواء * ي د االلتواء طبي يا، واالختباىار ماللةة 
 مايتو  ال روى يف مسة الشخصية الرايضعية االضعطهادية لعد  عينعة البحعث، قعام الباحثعان بجيعاد املتووعا ال رضعمل لمخةقيعاس، وألجل  قو 

نعة الع ي ومقاىنته ابملتووا ااايعايب لعديهم، ووعوف يصعنف االضعطهاد إىل اضعطهاد ععا ، واضعطهاد واطع ، عمخع   وعاس  ن متووعا ال ي
م نوية هو اضطهاد ععا ،  يةعا متثعل القيةعة غعري امل نويعة اضعطهاد ضعةن حعدود املتووعا ال رضعمل،  ياس بصوىيفةقي وى املتووا ال رضمل لمخ

 ( يبني ذلك.8دىن من املتووا ال رضمل  تةثل اضطهاد واط ، واعدو  ىقم ) ما القيم األ
 (5) رقم اجلدول

 س مسة الشخصية الرايضية االضطهاديةيبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري واملتوسط الفرضي لعينة البحث يف مقيا
 امل امل ارحصالية

 املقياس
املتووا  ال ينة

 ااايايب
االحنراف 
 امل ياىي

املتووا 
 ال رضمل

قيةة )ر( 
 ااتايبة

 *83675 805 8262 82663 875 مسة الشخصية الرايضية االضطهادية
 (283، 8952( )الراوي، 86328ر( اعدولية )(، قيةة )877(، و مام دىجة حرية )0608) *م نوي عند مايتو  م نوية

ضعية ايمسعة الشخصعية الر  مقيعاسعمخع   قعرار  ثووا ااايايب رجاابر عينعة البحعقيةة املت  ن: (8م )قبني من اعدو  ى يف ضوء ذلك يت
ينععة، واملتووععا  ال دىجععارة ال ععروى بععني متووععا يعع، وعنععد اختبععاى م نو (8262)  دى يععاىي قععراف م حنعع، واب(82663د بمخعع  )قععاالضععطهادية 

 ةيو ن، عند مايتو  م (83675)ااتايبة  (ر)نة واحديف بمخغت قيةة ي، وابوتخدام االختباى التالمل ل (805)البال   )*(ضمل لمخةقياسال ر 
 نوي لصاحل عينة البحث.ال رى م   ن،  ا يد  عمخ  (86328)ولية البالغة ( اعدر)كد من قيةة  ، وهمل (0608)
 ةاالضطهادي ةالرايضية الشخصية البحث يف مقياس مس ةينة لنتالج ع ياىي  املايتواير املعر  2-2

ث، نعة البحعبوضعس مايعتواير م ياىيعة ل ي نثعاام الباحقعالعدىجار اطعام  ث، ونتيجة ل دم وضوح العرؤاي معن خعال البح هدافاوتكةاال أل
نعععاء موضعععوعية يف  ثر ثععع مخهعععا  كلعععه داللعععة  عععا جيايعععتواير يف   ايعععري العععدىجار اطعععام و  طيهعععا م عععىن  ايعععاعد هععع   امل  ن"، لغعععر   قوميهعععا

 (، وكةا أييت:802، 8997، " )اعوادية التقو ياوتخدامها يف عةمخ
 (6م )رقول اجلد

يبني املستوايت املعيارية وعدد الالعبني املتقدمني يف أندية مركز مدينة املوصل والنسبة املئوية لعينة البحث يف مقياس مسة الشخصية 
 ضطهاديةاالالرايضية 

 النايبة املئوية عدد الالعبني املايتو  امل ياىي الدىجة اطام
 %5699 83 جيد جدا  اقل 97
 %83629 29 جيد 880 -95
 %29628 82 متووا 826 -888
 %23693 25 مقبو  882 -822
 %88650 28 ض يف 828 -867
 %3678 82 ض يف جدا  اكثر 865
 %800 875 8262ع= ± 82663ّس= 

                                                 
(  قعريف، و كعون ارجابعة عمخيعه عمخع  و عق مقيعاس ساوعمل التعدىج، ومبعا  ن املتووعا ال رضعمل= جمةعوع  و ان 63املتووا ال رضمل لمخةقيعاس: املقيعاس يتكعون معن ) )*(

 دىجة. 805= 8÷ 63× 8+ 2+ 6+ 2+ 8( إذن: املتووا ال رضمل= 823، 8995)عالوي،  عدد البدالل÷ عدد ال قرار× البدالل
(، )الشعععيخو، 869 -865، 8959إذ إن هنعععاك ال ديعععد معععن الدىاوعععار والبحعععوث يف جمعععاالر مت عععدديف اعتةعععدر عمخععع  املتووعععا ال رضعععمل لمختقعععو  منهعععا )ععععوديف، 

8997 ،88.) 
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 يت: ما أي( يتبني3عدو  ىقم )ومن ا
ايععبة نوب (  كععراى،29)   )جيععد(  قععد حصععل عمخعع تو ايعع(  مععا امل%5699ايععبة مئويععة )ن(  كععراى، وب83عمخعع  ) تو  )جيععد جععدا(ايععحصععل امل
( 25تو  مقبععو  عمخععع  )(، وحصععل املايعع%29628ايععبة مئويععة )ن(  كععراى، وب82تو  )متووععا( عمخعع  )ايعع، وحصععل امل(%83629مئويععة )
  )ضعع يف (، وحصععل املايععتو %88650ايععبة مئويععة )ن(  كععراى، وب28  )ضعع يف( عمخعع  )(، وحصععل املايععتو 23693ة مئويععة )ايععبن كععراى وب

دية مركز مدينة املوصعل،  نمتقدم يف  ( العبا  875، وذلك من جمةوع ال ينة املتكونة من)(%3678ايبة مئوية )ن(  كراى، وب82جدا( عمخ )
 .(%800بة املئوية )وميثمخون الناي

 ياتوصاجات والتتنتاالس -5
 تنتاجاتاالس 5-9

 .دية مركز مدينة املوصل نضية االضطهادية لالعبني املتقدمني يف ايمت التوصل لبناء مقياس مسة الشخصية الر  -
 .مايتواير م ياىية ل ينة البحث مبقياس مسة الشخصية الرايضية االضطهادية إىلمت التوصل  -

 ياتوصالت 5-3
 مة الضغا ومنس االضطهاد الرايضمل.و االعبني عمخ  مقوضس الدامج املناوبة لمخنوادي لتدىيب ال -
ا ه عمخعع  جمةععل  كاوععنا، و االضععطهاديةضععية اد مقيععاس مسععة الشخصععية الرايال ةععل عمخعع   نشععيا عةمخيععة البحععث ال مخةععمل يف  ب عع -

 عين ضمل ال ةمخمل الناجح، وااا  عة عمخيعه، وحتايعني  دالعه الاين ذلك خمخق الر . واهلدف مضمل ودىجة االضطهاد  يهايال ةل الر 
 .و طوير وإجياد الايبل ال الجية لالضطهاد

ديععة ااا  ععار  ن ال ئععار األخععر  يف مدينععة املوصععل و قنينععه عمخعع  االضععطهاد لالعععا ةتخدام املقيععاس امل ععد يف قيععاس دىجععاوعع -
 ال راقية األخر .

 راملصاد
، جممخععة  غععريارالقتععه بععب   املتوي وعنثععا. االحعع اى الن ايععمل لععد  عينععة مععن م مخةععمل الت مخععيم ال(2002) ، خضععر خميةععر بععو  يععد .8

 اي.، جام ة دمشق، ووى (2(، ال دد )82)، اجملمخد كمخية ال بية
 .، داى الطمخي ة لمخطباعة والنشر، بريور8، ط لل التطبيقية يف الطرى ارحصالية. الووا(8950)، حمةد عمخمل االطرقجمل .2
، داى ال مخعععم لمخطباععععة 2، ط قاهتعععا ال بويعععةروى ال رديعععة و طبي. ال ععع(8959) ،  ديعععة حمةعععوديف عععر ىجعععاء حمةعععد و  ، بعععو ععععالم .6

 يت.، الكو والنشر
 ر ال مخةية بني الن رية والتطبيق، مركز الكتا  لمخنشر، القاهريف.امل امال .(8999)حايني   مل، مصطابهمل .2
يين،  ريععععة حمةععععد  مععععني امل ععععيت وآخععععرون، داى .  قيععععيم   مخععععيم الطالععععب التجةي ععععمل والتكععععو (8956)خععععرون بمخععععوم، بنيععععامني وآ .8

 ، القاهريف.هيلماكرو 
ايضعية، داى الكتعب ال بيعة الر  ر ارحصالية يف حبعوث. التطبيقا(8999)، حاين حمةد عبد بيدي، وديس ايوني وال التكرييت .3

 لمخطباعة والنشر، جام ة املوصل.
ين وعبعد   يف عمخعم العن س وال بيعة،  ريعة عبعد هللا  يعد الكعيال. القيعاس والتقعو (8959)، إليزابيعث نعدايك، ىوبعرر وهعيجنوى ث .7

 .ناعةالرمحن عدس، مركز الكتا  األىدين، 
ضعية جام عة اي  كمخيعة ال بيعة الر . بناء بطاىية اختباى املهاىار اهلجوميعة بكعريف اليعد لطعال(8997)عبد الكر  قاوم  اعوادي، .5

 ايضية، جام ة املوصل، كمخية ال بية الر ة دكتوىا  غري منشوىيفحوصل،  طرو امل
ىيف الت مخعععيم ال عععا  والبحعععث ، و اايضعععمل. االختبعععاىار والقيعععاس وارحصعععاء يف اجملعععا  الر (2002)، عمخعععمل وعععمخوم جعععواد ااكعععيم .9

 ال مخةمل، جام ة القادوية، داى الطيف لمخطباعة، القادوية.
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 ارحصاء، مديرية مطب ة اعام ة، جام ة املوصل إىل. املدخل (8952)خا س حمةود  ي،و االر  .80
، ، مركععز الكتععا  لمخنشععر8، ط ايضععيةالقيععاس يف ال بيععة البدنيععة والر  إىل. املععدخل (2003)، حمةععد نصععر الععدين ناضععو ى  .88

 مصر، القاهريف.
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 طروحععة دكتععوىا  غععري منشععوى ، كمخيععة  ،ط الشخصععيةانععتععه أبق. الت كععري االضععطهادي وعال(2000صععاحل، قاوععم حايععني ) .82

 دا ، جام ة بغداد.اآل
ضععا الععوظي مل لععد   عضععاء اهليئععار   املهععاىار القياديععة يف ضععوء الر .  قععو (2003)يععد ح و ينععة حايععني عمخععمل ثب، الطععالمل .88

 ايضية، جام ة املوصل.، كمخية ال بية الر حة دكتوىا  غري منشوىيف،  طرو دية املنطقة الشةالية نارداىية واملدىبني يف 
مخععث اهلجععوممل وعالقتععه ابلعع كاء لالعععا طططععمل يف الثنععاء اختبععاى الت كععري ا. ب(2008)محععد طبيععل، عمخععمل حايععني حمةععد   .83

 ايضية، جام ة املوصل.، كمخية ال بية الر املةتا  بكريف القدم، ىوالة ماجايتري غري منشوىيف الدىجة
واملايعتو  ة ئالديعة ابلتنشعنعاء وكعل معن االجتاهعار الو . دىاوة ال القعة بعني القمخعق عنعد األب(8959)، حمةد خالد ناالطح .87

 جام ة األماىار ال ربية. ،ال دد الايادس، الاينة الايادوة ، جممخة ال بية،قتصادي لألوريفاالجتةاعمل واال
 نا، عة(.  واويار امل اينة ارحصالية، داى الشروى لمخنشر2008)حمةد  نا، ومخيةطشطوش .85
 يس لمخنشر والتو  ، الداى ال مخةية والدولية8، ط بادئ القياس والتقو  يف ال بية. م(2002) حمةد، وآخرون ايكر ال اهر،    .89

 .نا، عةوداى الثقا ة لمخنشر والتو يس
وعععالة ماجايعععتري غعععري ، ى يعععاس لمختكيعععف االجتةعععاعمل لطمخبعععة املرحمخعععة ارعداديعععة. بنعععاء مق(8975)،  يصعععل نعععواف عبعععد هللا .20

 منشوىيف، كمخية ال بية، جام ة بغداد.
 (. الطب الن ايمل، داى اارية، بغداد.8952)، إبراهيم كاظم يو اال  ة .28
 ، داى امل اىف لمخطباعة والنشر، القاهريف.6، ط ايضمل. مدخل عمخم الن س الر (8995)ةد حاين ، حميو عال .22
 .، القاهريف، داى ال كر ال ريب2، ط ايضية. ارحصاء الت مخيةمل يف ال بية البدنية والر (2008) نا، وآخر عةر .26
 التو يس، اىبد، الكويت.داى األمل لمخنشر و  -ىلو الطب ة األ ،(. ن راير الشخصية8999، عبد ااةيد )ال نزي .22
منشوى يف جممخة  ث، حبثريف  يهاية وال وامل املؤ ر املدىو ا(. اجتاهار امل مخةني حنو االمتح8959) نامحد ومخية ، عوديف .28

(، 2، ال ععدد )(8، اجملمخععد )ية واالجتةاعيععة، عةععاديف البحععث ال مخةععمل والدىاوععار ال مخيععاناايععنر، ومخايععمخة ال مخععوم اث الريمععوك حبععا
 ك، اىبد، األىدن.جام ة الريمو 

ية، ط ناايععنرال مخةععمل يف ال بيععة وال مخععوم ا ث.  واوععيار البحعع(8992،  تحععمل حايععني )يو اوممخكعع نامحععد وععمخيةعععوديف،   .23
  لمختو يس، األىدن.ينا، مكتبة الكت8
 .نا، عةس والتقو  يف ال ةمخية التدىيايية، جام ة الريموك. القيا(8999) نامحد ومخية ، عوديف .27
 ريف.، القاهداى ال كر ال ريب لمخطباعة والنشر، (. دليل البحث ال مخةمل8999د )محيس، خري الدين عمخمل  عو  .25
 س وال بية، داى امل ر ة اعام ية، القاهريف.. القياس والتجريب يف عمخم الن (8958ن حمةد )عيايوي، عبد الرمح .29
 .ريفمخو املصرية، القاهجنأل، مكتبة االتقو  والقياس الن ايمل وال بوي. (8958، ىمزية )الغريب .60
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 .، مركز الكتا  لمخنشر، القاهريف8، ط (. القياس امل ريف الرايضمل2008، ليمخ  الاييد ) رحار .62
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 لندن. -ىلو ، الطب ة األ(.  صام ال قل8957، عمخمل )كةا  .68
مخة الوالدية، ىوعالة ماجايعتري قني وعالقته أبواليب امل ام. الت كري االضطهادي عند املراه(2002حيدى ال م ) ،يناالكن .63

 . د، جام ة بغداد/ ابن ى ة ال بيةيمخ، كغري منشوىيف
، املايععرييف لمخنشععر والتو يععس والطباعععة، داى 3س، ط يف ال بيععة وعمخععم الععن  ث. منععاهج البحعع(2080، وععاممل حمةععد )ممخحععم .67

 ، األىدن.ناعة
 ور.، بري شرى، املكتبة الشرقية. داى امل(8953) م.املنجد يف المخغة األعال .65
 س الت مخيم ال ا ، بغداد.، مطاب ل ا  القو التدىيبية ل  الية  س. األو(8990، قاوم حاين وآخرون )يو املندال .69
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 (2امللحق )

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية

 يةطهادة الشخصية الرايضية االضاس مسقيم  ادب  الحيةاء حو  صد اط يفاء الايادآى اوتبيان يبني 
 اا م ........................حضريف الدكتوى

 ب د التحية:
 ."املوصل دينةم  ندية مركز بني املتقدمني يفلالع يةطهادضاال ضيةايالر  يةصخالش ةاس مس"بناء مقياملوووم  ثيف النية إجراء البح

باط يف اايايف، ويف ال القار إح  ول ا الشخصية اليت  تةيز ابااياوية امل رطة جتا   ي  شهنأب: "ويقصد ابلشخصية الرايضية االضطهادية
تياديعة س اعاللعه معن وقع ة وال مخعم لكعل معا حيعدثنعاهال امة حبيث  تجعه   كعاى الرايضعمل حنعو  غعريار مبعال   يهعا   تةعد صعيغة االضعطهاد وار

 كعرين حقوقعه،   ودين عمخع  حيا عه و عؤونه  ععداء ظعاملني م تعن وىمبا تآمريم  ودين الك   واؤين  يبدو األصدقاء واألهل والناس ال اديون من
، 8952، يو ا. )ال  ةعهاما" و ضمل غالبا ما  كون لشكوك اليت  اييطر عمخ    كري ومواقف ومخوك الراي، وه   اوم ايدين و اد ه وىاحته

59- 57) 
اءيف األب عاد رج    ضعمخكم بقعر بوية والن ايية، وال مخوم الرايضية، والقياس والتقو ، ي جما  ال مخوم ال  وبص تكم من ذوي اطديف واالختصاا يف

ث، واملصعععادى  مخقعععة ابلبحعععث، والدىاوعععار الايعععابقة املتدبيعععار البحعععو  ، والعععيت مت اختياىهعععا وحتديعععدها معععن خعععال  ارطعععالع عمخععع  املر قعععة طيعععا
 ي حعععو  معععد  بعععداء العععر إ،  ضعععال ععععن يعععة مايعععح هلعععاجعععراء عةمخة، وإلمخشخصعععية الرايضعععية االضعععطهادي  عععدديف، وب ععع  الت ري عععار املتال مخةيعععة
 ث.البح ناها ل نو الءمت، ومتهاحيصال

 تقديرمس الشكر وال
 التوقيس:

 المخقب ال مخةمل:
 الكمخية:
 التاىييف:

 الباحثان

 
 يصمخح ب د الت ديل ال يصمخح يصمخح األب اد ر
ب د: االضطهاد ال ايت  .8

 )الشخصمل(.
   

واااياوية لتقوميار ونقد اآلخرين ونقص الت اطف م هم، ويتةيز هؤالء املضطربون   وى الرايضمل ابل  ةة 
وذكالهم، ويتوق ون من اآلخرين  ن يمخح وهم ابهتةام خاا ح  دون إجنا  بتضخيم ذواهتم وإجنا اهتم 

 مناوب.
 البديل املق ح

    ب د: اضطهاد الزمالء. .2
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ال ايت إىل الت اعل مس اآلخرين،  ي ص وبة حتقيق التوا ق والتوا ن مس عدم اوت داد الرايضمل اطروج من التقوقس 
هؤالء بصوىيف طيبة  ت ق و وق اهتم منه. من خال  اروراف يف اجملاممخة اليت  صل إىل الن س واآلخرين. لكمل يرا  

 حد الن اى  و اوتجداء ىضا اآلخرين وطمخب االوتحايان االجتةاعمل.
 البديل املق ح:

ضطهاد عادار و قاليد ب د: ا .6
 اجملتةس.

   

  امل الرايضمل مس الواقس كةا هو يواجهه عمخ  حقيقته مدىك حدود إمكانيا ه،   ند جتاو  ه   اادود يؤدي 
املثل ال ي ال حقيقة له، وإذا عر  عن الواقس ال ي ي يا  يه انغمخق عن ذا ه إىل الوقوع حتت ظل األوهام  و 

 ال يت ق مس التقاليد والقيم واالحنراف االجتةاعية )مب ىن عدم جماىا ه   راد اجملتةس(.وعطل طاقته. وظهوى مب هر 
 البديل املق ح:

    ب د: االضطهاد ال المخمل )األوري(. .2
إحاياس الرايضمل ابلتشاؤم وض ف الثقة يف املايتقبل مس عالمخته، والشك يف إن عالمخته ووف  ايتغمخه و غرى به، 

اليت  بديها عالمخته همل جمرد واجهة  ال ة، عمخ   ثر ينتابه الش وى ابلشكو  والت مر و ن  كريف االوتقامة 
 واالمت ا  واالوتياء، والش وى ابلتصمخب واعةود يف الت كري.

 البديل املق ح:
داىي رب د: اضطهاد الكادى ا .8

 والتدىيا.
   

مل م ها بطرى ممختوية من  جل حتقيق ص وبة حاين الت امل مس  مالء ال ةل بايبب وجود املنا اية والت ا
األهداف ال ا ية، من خال   غمخيب املصمخحة ال ا ية عمخ  املصمخحة ال امة، ه ا ابرضا ة إىل وجود الصراعار 

 مس الزمالء وعدم  قبل  مالء ال ةل. ل دم   وى  بوجود عدالة متوا نة ومتاياوية بني اعةيس.
 البديل املق ح

 م حو :يرج  بيان ى يك مالح ة:
)يصعمخح، ال ، وحتعت البعديل الع ي  عرا  مناوعبا لمخب عد (  مام كل ب عد√)، وذلك بوضس عالمة  اد  عال بحية األمد  صال -

 .حإضا ة البديل املق    و،   ديل الب د  وح ف ال  ، من خ(، يصمخح ب د الت ديليصمخح
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (3امللحق )
 جامعة املوصل

 ةكلية الرتبية الرايضي
 اوتبيان م توح لمخ ينة لمخغر  ااصو  عمخ   قرار املقياس

 عزيزي الالعب
 حتية طيبة:
ينععة ديععة مركععز مد نمني يف تقععدمسععة الشخصععية الرايضععية االضععطهادية لالعبععني امل مقيععاسبنععاء "إجععراء البحععت املووععوم  نثععايععروم الباح

 ".املوصل
 ىجعو  .ديعة يف مدينعة املوصعلنألحعد الععا اابعتبعاىك   ،الة عمخع  ذلعكلايمخوكية الدجل الت رف من وجهة ن ركم عمخ  ال واهر اومن  



 االضطهادية لالعبني........................... بناء مقياس مسة الشخصية الرايضية

13 

 عمخ  األوئمخة التالية مس التقدير.الت ضل ابرجابة 
 (؟اآلخرين  صوىك كيف يتم اضطهاد الزميل )يف .8
* 
 ما همل األموى من وجهة ن رك اليت جت ل الالعب يش ر ابالضطهاد ال ايت )الشخصمل(؟ .2
* 
 يك و ؤثر عمخ  عمخةية التدىيب والمخ ب من قبل )املدى ، إداىيف النادي، الزمالء؟ما  هم الضغوط اليت  قس عمخ .6
* 
 كيف يؤثر عةمخك الرايضمل عمخ  عالقتك مس ن ايك واآلخرين؟ .2
* 
 ما همل ال واهر الايمخوكية الدالة عمخ  االضطهاد ال المخمل؟ .8
* 

  اكرين   اونكم م نا
 الباحثان

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 (4امللحق )

 لجامعة املوص
 كلية الرتبية الرايضية

 ية االضطهاديةضمسة الشخصية الراي مقياسحية  قرار الىاء الاياديف اطداء حو  صآ نااوتبي
 اا محضريف الدكتوى........................ 

 حتية طيبة:
 ."املوصل ز مدينةمركندية    يفنيدماملتق نيبلالع يةطهادضاال ايضيةالر  يةصة الشخاس مس"بناء مقيالبحث املوووم  ءإجرا الباحثانيروم 

ويف  ،إحبعععاط يف اايعععايف  وي  شععل    ا الشخصععية العععيت  تةيعععز ابااياوععية امل رطعععة جتعععاهنعععأبية: "طهادضعععاال ايضععيةالر  ابلشخصعععية ويقصععد
حيععدث لععه مععن لكععل مععا مخععم ة وال نععاهال القععار ال امععة حبيععث  تجععه   كععاى الرايضععمل حنععو  غععريار مبععال   يهععا   تةععد صععيغة االضععطهاد وار

  وعداء ظاملني م تدين عمخ  حيا ه و ؤونه  متآمرين وىمبا   ودين كال   واؤين صدقاء واألهل والناس ال اديون مناعتيادية  يبدو األس وقال
. "هامعا و يطر عمخع    كعري ومواقعف وعمخوك الرايضعمل غالبعا معا  كعون   الشعكوك العيت  ايع، وهع  كرين حقوقه، وم ايدين و اد ه وىاحتعه

 (57 -59، 8952، يو ا ة)ال 
، الرايضعية وجمعا  القيعاس والتقعو  ، ويف جما  ال مخوم ال بوية والن ايية وال مخومسملا  تةت ون به من خديف ودىاية عمخةية يف بناء املقايي ا  ون ر 

 نا وجيععه اوععتبي  خععال، والععيت مت ااصععو  عمخيهععا مععن م كاحععد اطععداء لمخحكععم عمخعع  مععد  صععالحية ال قععرار املر قععة طيععا قععد مت اختيععاىك
 س، والدىاوععار واملقععايين ريععة، واألطععر الم تععوح ل ينععة عشععوالية خمتععاىيف مععن جمتةععس البحععث،  ضععال عععن ارطععالع عمخعع  املصععادى ال مخةيععة

 وارجابة عمخ  ما أييت نا، ىاجني   ضمخكم بقراءيف االوتبيايابقة اطاصة ابملوضوع قيد البحثال
الت عديل معن خعال  ،  صعمخح ب عد قعريف ) صعمخح، ال  صعمخحلمخ  ا  مناوعب  ل الع ي  عرا، وحتعت البعديل  قعريفك مام   (√مة )وضس عال -

 إضا ة عدد من ال قرار(.  وعاديف صياغة إ  و)ح ف 
 لةة ال قريف لمخب د ال ي وض ت ألجمخه.مد  مال -
 ن او و  طع  هلعا األ، ا (بعدا ،  ،  دى    ا،  حيعغالبعا ،لةعال )دال( بعدا8، عمخ  و عق )حية بدالل ارجابة ل قرار املقياسمد  صال -

 ال تصلح تصلح
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 ( عمخ  التوا  لمخ قرار.8، 2، 6، 2، 8)
 ا قة  ةا هو الايمخم البديل بر يكم؟ ذا مل حتصل املو وإ
 

 التوقيس:
 المخقب ال مخةمل:
 االختصاا:

 اعام ة والكمخية:
 التاىييف:

 الباحثان

  اكرين   اونكم ال مخةمل املباىك
  وال: ب د االضطهاد ال ايت )الشخصمل(.

  صمخح ب د الت ديل ال  صمخح  صمخح رال قرا ر
     واعد اآلخرين حب ى. 8
نتابين الشك يف قدىيت عمخ  ي 2

 مواصمخة النجاح يف حيايت الرايضية
   

   اخر بن ايمل وارجنا ار اليت  6
 حققتها  مام اآلخرين دوما.

   

 حس ابازن دالةا ح  عندما  2
   و .

   

 حب  ن  عةل من ردا )يف  8
 ب( وبدون مراقبة من  حد.التدىي

   

 حس  ن اايايف   رضين لمخخيبار  3
  كثر  ا   طيين من الاي اديف.

   

  كر كثريا يف ماضيمل الرايضمل  7
 مهةا كان.

   

 مين يف حيايت الرايضية الشك يال 5
 من  ي  ملء.

   

انتقد ن ايمل دالةا و قمخل من  9
 قدىها.

   

     دىا ما يوا ق   مخمل قو . 80
 نيا: ب د اضطهاد الزمالء.اث

  صمخح ب د الت ديل ال  صمخح  صمخح ال قرار ر
لدي الرغبة ابلشجاى دالةا مس  8

  ماللمل.
   

   يصاحبين ال شل عندما يشج ين  2
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  ماللمل.
ال   وقس  ن هناك حاين نية يف  6

 الت امل مس اآلخرين يف املمخ ب.
   

    ا ل يف عالقايت الرايضية  2
 ابآلخرين.

   

ال يوجد  ميل يف ال ريق  ميل إليه  8
   ال.

   

 ختيل مناظر مرعبة عند   رضمل  3
 ملوقف ضاغا يف ال ريق.

   

 جد ص وبة يف مصاحبة  ماللمل  7
 الرايضيني.

   

   ر ابلت اوة ألين  خص  5
 من ز  عن ى اقمل.

   

   ر  ين عمخ  غري و اى مس من  9
 الزمالء(. -حو  )املدى 

   

ال  حب االختالط ابآلخرين  80
 ح  يف المخ ب.

   

 اثلثا: ب د اضطهاد عادار و قاليد اجملتةس.
  صمخح ب د الت ديل ال  صمخح  صمخح ال قرار ر
عادار اجملتةس و قاليد   قيدين  8

 يف المخ ب.
   

ال التزم ابل ادار ااةيديف والن ا ة  2
 داخل الاياحة.

   

 النزاهة م دومة لد   ماللمل يف 6
 الت امل م مل.

   

عندما  ى  صديقمل خيالف  2
 د ال  اب .يال ادار والتقال

   

 شجيس اعةهوى يؤثر عمخ   8
  ركيزي.

   

اهتم  ميمخمل ابلايرقة وهو برئ  3
 منها.

   

عالقايت االجتةاعية ابآلخرين  7
 ومنها الرايضية عالقار وطحية.

   

      ر ابلضجر عند  كمخم اآلخرين  5



 االضطهادية لالعبني........................... بناء مقياس مسة الشخصية الرايضية

15 

 نخ  (.بصور خا ت )م
اعتقد  ن الدولة متتمخك ممخف  يه  9

 م مخومار عين.
   

     نق  ال هد مس  ماللمل. 80
 ىاب ا: ب د اضطهاد الكادى ارداىي والتدىيا

  صمخح ب د الت ديل ال  صمخح  صمخح ال قرار ر
ؤثر عمخ   قدىيف املدى  الضيقة  8

 إجنا ايت.
   

 دعو لمختةرد ضد قواعد و ن ةة  2
 المخ بة.

   

املدى  ال مينح  را متكا ئة  6
 عةيس الالعبني.

   

يصيبين املمخل عندما  ى  ن س  2
 الوجو  يف التدىيب يوميا.

   

املدى  ي كر ابلنتيجة وال يهةه  8
 األضراى.

   

  ك يف  ي  مر  و  صرف من  3
قبل املدى  والزمالء ح  و ن  

 كان باييا

   

  ك يف ماياعديف  ماللمل   يف  7
 التدىيب.

   

م مخومار املدى  حتتاج إىل  طوير  5
 و دىيب دالةا.

   

 قمخق عند حصو   خطاء يف  9
  دىيا.

   

يد  ين الشك إىل التوقف عن  80
 المخ ب.

   

ال حيق لمخةدى   وجيه النصيحة  88
.  

   

 خامايا: ب د االضطهاد ال المخمل )األوري(.
 يل صمخح ب د الت د ال  صمخح  صمخح ال قرار ر
انزعج عندما خيتمخف   راد عالمخيت  8

 عين يف القيم واآلىاء.
   

    ؤمن أبن ىضا عالمخيت غاية ال  2
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  دىك.
عندما ميدحين   راد  وريت يف  6

المخ ب  انين   ك يف صدى 
 نواايهم.

   

كل ما  صابين من  شل يف  2
 مايرييت الرايضية وببه عالمخيت.

   

ال  ممخك غر ة خاصة يب يف  8
 نز .امل

   

اىاتح من وجودي مس ن ايمل  3
  قا و عد  وريت من الغرابء.

   

 لوم ن ايمل عمخ   موى اق  تها  7
 وابقا مس عالمخيت.

   

      ايبب يف خالف يف عالمخيت. 5
 كبت مشاعري يف املنز  بد   9

 من إظهاىها.
   

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 (5امللحق )

 جامعة املوصل
 ضيةكلية الرتبية الراي

 يبني مقياس )مسة الشخصية الرايضية االضطهادية( بصوى ه األولية
 الالعب عزيزي

 حتية طيبة:
، وذلعك بوضعس ا هر قرج    ضمخك ابرجابة عمخ   ي ،ثانعد  الباحوال ي   (،ة الشخصية الرايضية االضطهادية)مس مقياسديك نضس بني ي

ة خدمععة لمخبحععث نععامبكععل دقععة و  قيععاسرار املرجعع  ارجابععة عمخعع  ييععس  قععيا، وععبحتععت البععديل العع ي  ععرا  منا، و قععريفمععام كععل    (√) عالمععة
 ن ايه. قياسارجابة  كون عمخ  كراوة امل  ن، عمخةا ال مخةمل

 ا نكم م نو ا ين   اكر 
 النادي:

 ة اليت متاىوها:بالمخ 
 ال ةر:
 التاىييف:

 الباحثان

 
 
 

  بدا  دىا  حيا  غالبا دالةا ال قرار ر
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       ى. واعد اآلخرين حب 8
      لدي الرغبة ابلشجاى مس  ماللمل. 2
      عادار اجملتةس و قاليد   قيدين يف المخ ب. 6
      قدىيف املدى  الضيقة  ؤثر عمخ  إجنا ايت. 2
       نزعج عندما يتحدث   راد عالمخيت عين يف القيم واآلىاء. 8
ينتابين الشك يف قدىيت عمخ  مواصمخة النجاح يف حيايت  3

 الرايضية.
     

      ما يشج ين  ماللمل.عنديصاحبين ال شل  7
  بدا  دىا  حيا  غالبا دالةا ال قرار ر
      ال ادار ااةيديف والن ا ة داخل الاياحة  قيدين. 5
       دعو لمختةرد ضد قواعد و ن ةة المخ بة. 9
       ؤمن أبن ىضا عالمخيت غاية ال  دىك. 80
      وارجنا ار اليت حققتها  مام اآلخرين دوما .   اخر بن ايمل  88
ال   وقس  ن هناك حاين نية يف الت امل مس اآلخرين يف  82

 املمخ ب.
     

      النزاهة م دومة لد   ماللمل يف الت امل م مل. 86
      املدى  ال مينح  را متكا ئة عةيس الالعبني. 82
 انين   ك يف صدى  عندما ميدحين   راد  وريت يف المخ ب 88

 نواايهم.
     

       حس ابازن دالةا ح  عندما   و . 83
          ا ل يف عالقايت الرايضية ابآلخرين. 87
      عندما  ى  صديقمل خيالف قواعد و ن ةة المخ بة ال  اب . 85
      يصيبين املمخل عندما  ى  ن س الوجو  يف التدىيب يوميا . 89
      مايرييت الرايضية وببه عالمخيت. يفصابين من  شل كل ما   20
 حب  ن  عةل من ردا )يف التدىيب( وبدون مراقبة من  28

  حد.
     

      ال يوجد  ميل يف ال ريق  ميل إليه   ال. 22
       شجيس اعةهوى يؤثر عمخ   ركيزي. 26
      املدى  ي كر ابلنتيجة وال يهةه األضراى. 22
       ممخك غر ة يف منز  خاصة يب. ال 28
 حس  ن اايايف   رضين لمخخيبار  كثر  ا   طيين من  23

 الاي اديف.
     

       ختيل مناظر مرعبة عند   رضمل ملوقف ضاغا يف ال ريق. 27
      اهتم  ميمخمل ابلايرقة وهو برئ منها. 25
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  ك يف  ي  صرف من قبل املدى  والزمالء مهةا كان  29
 ا  باييط

     

      واعد  وريت من الغرابء. لوحدياىاتح من وجودي  60
        كر كثريا يف ماضيمل الرايضمل مهةا كان. 68
       جد ص وبة يف مصاحبة  ماللمل الرايضيني. 62
عالقايت االجتةاعية ابآلخرين ومنها الرايضية عالقار  66

 وطحية.
     

      تدىيب.  ك يف ماياعديف  ماللمل   يف ال 62
       لوم ن ايمل عمخ   موى اق  تها مس عالمخيت وابقا . 68
      الشك يال مين يف حيايت الرايضية من  ي  ملء. 63
   ر ابلت اوة ألين  خص  حب االن زا  عن  67

 ى اقمل.
     

كمخم اآلخرين بصور ت   ر ابلضجر عندما ي 65
 منخ  .

     

طوير و دىيب م مخومار املدى  حباجة إىل   69
 دالةا .

     

 حب  ن  كون وبب يف حصو  خالف  20
 ل المخيت.

     

       نتقد ن ايمل دالةا و قمخل من قدىها. 28
   ر  ين عمخ  غري و اى مس من حو   22

 الزمالء(. -)املدى 
     

      د  ن الدولة متتمخك ممخف  يه م مخومار عين.قاعت 26
       دىيا. اقمخق عند حصو   خطاء يف 22
      اكبت مشاعري يف املنز  بد  من إظهاىها. 28
      دىا ما يوا ق   مخمل قو .  23
ال  حب االختالط ابآلخرين ح   27

 يف المخ ب.
     

      انق  ال هد مس  ماللمل. 25
  ين الشك إىل التوقف عن يد 29

 المخ ب.
     

      ال حيق لمخةدى   وجيه النصيحة  . 80
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 (6امللحق )

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية

 يبني مقياس )مسة الشخصية الرايضية االضطهادية( بصوى ه النهالية
 عزيزي الالعب

 حتية طيبة:
(  معام كعل √ المعة )، وذلعك بوضعس عيرج    ضمخك ابرجابة عمخ   قرا عه ،مسة الشخصية الرايضية االضطهادية(نضس بني يديك مقياس )

جابععة  كععون عمخعع  كراوععة ار  ن، عمخةععا ةنععا، يرجعع  ارجابععة عمخعع  ييععس  قععرار املقيععاس بكععل دقععة و مالعع ي  ععرا  مناوععبا ، وحتععت البععديل قععريف
 املقياس ن ايه.

 ا نكم م نو ا ن  ي اكر 
 النادي:

 المخ بة اليت متاىوها:
 ال ةر:
 التاىييف:

 الباحثان

 
  بدا  دىا   حيا غالبا دالةا ال قرار ر
       واعد اآلخرين حب ى. 8
      عادار اجملتةس و قاليد   قيدين يف المخ ب. 2
      قدىيف املدى  الضيقة  ؤثر عمخ  إجنا ايت. 2
ينتابين الشك يف قدىيت عمخ  مواصمخة النجاح يف حيايت  2

 الرايضية.
     

      يصاحبين ال شل عندما يشج ين  ماللمل. 8
      ااةيديف والن ا ة داخل الاياحة  قيدين. ال ادار 3
ال   وقس  ن هناك حاين نية يف الت امل مس اآلخرين يف  7

 املمخ ب.
     

      النزاهة م دومة لد   ماللمل يف الت امل م مل. 5
      املدى  ال مينح  را متكا ئة عةيس الالعبني. 9
 ك يف صدى عندما ميدحين   راد  وريت يف المخ ب  انين   80

 نواايهم.
     

       حس ابازن دالةا ح  عندما   و . 88
      قمل خيالف قواعد و ن ةة المخ بة ال  اب .ديعندما  ى  ص 82
      يصيبين املمخل عندما  ى  ن س الوجو  يف التدىيب يوميا . 86
      حب  ن  عةل من ردا )يف التدىيب( وبدون مراقبة من  82
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  حد.
       يوجد  ميل يف ال ريق  ميل إليه   ال.ال 88
       شجيس اعةهوى يؤثر عمخ   ركيزي. 83
      ال  ممخك غر ة يف منز  خاصة يب. 87
 حس  ن اايايف   رضين لمخخيبار  كثر  ا   طيين من  85

 الاي اديف.
     

       ختيل مناظر مرعبة عند   رضمل ملوقف ضاغا يف ال ريق. 89
      م  ميمخمل ابلايرقة وهو برئ منها.اهت 20
  ك يف  ي  صرف من قبل املدى  والزمالء مهةا كان  28

 باييطا  
     

      اىاتح من وجودي لوحدي واعد  وريت من الغرابء. 22
       جد ص وبة يف مصاحبة  ماللمل الرايضيني. 26
عالقايت االجتةاعية ابآلخرين ومنها الرايضية عالقار  22

 حية.وط
     

       لوم ن ايمل عمخ   موى اق  تها مس عالمخيت وابقا . 28
   ر ابلت اوة ألين  خص  حب االن زا  عن  23

 ى اقمل.
     

كمخم اآلخرين بصور ت   ر ابلضجر عندما ي 27
 منخ  .

     

م مخومار املدى  حباجة إىل  طوير و دىيب  25
 دالةا .

     

خالف   حب  ن  كون وبب يف حصو  29
 ل المخيت.

     

       نتقد ن ايمل دالةا و قمخل من قدىها. 60
      د  ن الدولة متتمخك ممخف  يه م مخومار عين.قاعت 68
      اقمخق عند حصو   خطاء يف  دىيا. 62
      اكبت مشاعري يف املنز  بد  من إظهاىها. 66
ال  حب االختالط ابآلخرين ح   62

 يف المخ ب.
     

      نق  ال هد مس  ماللمل.ا 68
  ين الشك إىل التوقف عن يد 63

 المخ ب.
     

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

