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 بناء وتقنين مقياس الشخصية النرجسية لدى العبي كرة اليد المتقدمين
  رياض صيهود هاشم م.د     

 ميسانجامعة  - بدنية وعموم الرياضةكمية التربية ال   
 77/8/1074استالم البحث :

 77/77/1074قبول النشر :
 ممخص البحث

 ،دى العبي كرة اليد وتحديد مستوى الشخصية النرجسية لدى الالعبين يسعى البحث الحالي الى بناء مقياس الشخصية النرجسية ل   
اختيارهم اذ تم  1074-1073( العبا من الالعبين المشاركين في الدوري الممتاز بكرة اليد لمموسم 738وقد بمغت عينة البحث )

من صدق التحميل االحصائي لمفقرات وتم بناء مقياس الشخصية النرجسية عميهم بخصائص سيكومترية جيدة  ،بالطريقة العمدية 
الفرات الفردية  وبأسموببأسموبي المجموعتين المتطرفتين واالتساق الداخمي وتم التأكد من ثبات المقياس بطريقة االنصاف المنشقة 

 االستنتاجات التالية :وقد توصل الباحث الى ، والزوجية 
 .بٌ كرة انَذ انًشاركٍَ فٌ انذورً انًًتاز فٌ انعراق ( فقرة عهي الع22تى بُا يقَاش انشخصَت انُرجسَت بـ)-1

تى اكتشاف يستوٍاث عَُت انبحث فٌ انًقَاش يٍ خالل استخراج انذرجاث وانًستوٍاث انًعَارٍت نًقَاش انشخصَت انُرجسَت نذى -2

 العبٌ كرة انَذ .

 نهًقَاش . تًَس العبوا كرة انَذ بذرجاث يرتفعت فٌ انُرجسَت فضالً عٍ انذرجت انكهَت -3

Abstract  

Building and legalize personal scale of narcissism among handball players 

applicants  
Dr. Riad Sehood Hashim 

    The research seeks to current building measure narcissistic personality among handball players and 

determine the level of personal narcissism among the players, has reached the research sample (138) of 

the players from the players participating in the Premier League handball season from 2013 to 2014, as 

chosen way intentional, has been building scale Narcissistic Personality them good psychometric 

characteristics of sincerity statistical analysis of the two methods the two extremes vertebrae and 

internal consistency was sure of the stability of the scale in a manner fair to splinter and style 

Euphrates odd and even, the researcher has reached to the following conclusions:   

1- The measure of our narcissistic personality b (27) paragraph on the handball players participating in 

the Premier League in Iraq                                                       .                                  

2- levels are detected in the sample during the extraction of the scale of grades and levels standard 

measure of narcissistic personality among handball players                                           .  

3- Excellence handball players exert high degrees of narcissism as well as the total score of the scale.                                 
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 : التعريف بالبحث-1
 : مقدمة البحث واهميته1-1
ٌعد علم النفس من العلوم الرائدة والتً تعمل على تنمٌة    

م بدراسة عوامل حٌث ٌهتم هذا العلوتطوٌر الجانب الرٌاضً 
كثٌرة منها العوامل النفسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة والتً تؤثر 
فً تعلم المهارات الحركٌة من جهة والمساهمة فً تحقٌق 

وٌعد علم ، المستوٌات الرٌاضٌة وتقوٌم السلوك من جهة اخرى 
النفس الرٌاضً واحد من اهم العلوم المهمة التً تحتاج الى 

دد من المؤثرات الحٌوٌة حٌث ان العوامل البحث واالستنتاج لع
النفسٌة تشكل دور مهم ومؤثر فً االداء الرٌاضً حٌث ان 
النجاح والفشل فً الجانب الرٌاضً ٌعتمد على كثٌر من العوامل 
النفسٌة وٌتم تنمٌة هذه العوامل من خالل االعداد النفسً 
، الرٌاضً والذي اصبح مساٌرا لبقٌة االعدادات )البدنً 

الخططً( كما ان الخوض فً غمار دراسة االعداد ، مهاري ال
النفسً ٌستفٌد منه المدربون والالعبون لغرض تحقٌق 
، االنجازات الرٌاضٌة التً ٌطمح الٌها المدربون والالعبون 
ونظرا لالهتمام الواضح فً الوقت الراهن بالذات والجمالٌة 

الهتمام المبالغ الرٌاضٌة وهذا ا باإلنجازاتوالمنافسة واالنفراد 
فٌه ٌمكن ان ٌخلف عوامل تساعد على ظهور الشخصٌة 

 ءوسوتؤدي الى التفرد بالقرارات  االنرجسٌة وهذه بدوره
العالقات بٌن االفراد والتعصب والعدوانٌة والتً لها دور مباشر 
وسلبً على مستوى االداء وبالتالً صعوبة تقدٌم االنجازات 

النرجسٌة عند الرٌاضٌٌن من  وتنبع اهمٌة دراسة، الرٌاضٌة 
خالل ارتباطها بالصفات النفسٌة والعقلٌة مثل تقدٌر الذات 

وكما ان  ،والتوافق النفسً واالجتماعً والثقة بالنفس  واالبداع 
دراسة الحالة النفسٌة بشكل عام للرٌاضٌٌن  ٌساهم فً تحسٌن 

ً الت ةمجال االعداد النفسً وتعد كرة الٌد من االلعاب الرٌاضٌ
وذلك لسرعة االداء الحركً  خاصا   نفسٌا   تتطلب اعدادا  

واالحتكاك المباشر بٌن الالعبٌن وهذا ٌضع الالعب تحت ضغط 
ان من المتغٌرات النفسٌة التً درست فً المجال ، نفسً عال 

الرٌاضً هً النرجسٌة وما زالت محدودة فً هذا المجال ومن 
دراسة )عبد  الدراسات التً تبنت النرجسٌة فً موضوعها

( والتً توصلت الى ان النرجسٌة من 2005الناصر عبدالرحٌم 
وكذلك دراسة  ،لدى العبً كرة الطائرة  الشائعةالسمات النفسٌة 

( حٌث تمت Elman & Stuart 2003)إلمان وستٌوارت  
دراسة النرجسٌة عند العبً كرة القدم االمرٌكٌة وكرة السلة 

حٌث ، ٌن لأللعاب الرٌاضٌة والركبً اضافة الى غٌر الممارس
الدراسة ان أعلى درجة من النرجسٌة كانت عند  جائنتاظهرت 

اضافة الى مستوى النرجسٌة اعلى ، العبً كرة القدم االمرٌكٌة 
ولهذا ٌرى الباحث بانه  ، عند الرٌاضٌٌن مقارنة بغٌر الرٌاضٌٌن

ٌجب وضع العناٌة الكافٌة فً دراسة الشخصٌة النرجسٌة لما لها 
 ،من اهمٌة فً اعداد الرٌاضٌٌن نفسٌا وخاصة فً لعبة كرة الٌد 
وبهذا جاء اهتمام الباحث بموضوع الشخصٌة النرجسٌة كونه 

تعوق  بانتشارهااحد الموضوعات السٌكولوجٌة المهمة والتً 
االنجازات الرٌاضٌة وٌأمل الباحث ان تكون هذه الدراسة بمثابة 

ٌاضً والذي ٌمكن ان ٌساهم اضافة الى التراث السٌكولوجً الر
وكذلك ٌمكن  ،اثراء المكتبة الخاصة بالعلوم النفسٌة الرٌاضٌة 

معرفة مدى شٌوع النرجسٌة لدى العبً كرة الٌد المتقدمٌن فً 
 .العراق 

 
 
 

 : مشكلة البحث1-2
من خالل اهتمام الباحث بلعبة كرة الٌد ونتٌجة التطور الذي    

مستوى  أفضلاولة الوصول الى ٌحصل فٌها نتٌجة المتابعة ومح
من االنجاز والتفرد فً مستوى االداء من قبل الالعبٌن لذا ٌجب 
االهتمام بشخصٌة الالعب كون ان الشخصٌة لها دور فعال فً 
سلوك وتصرفات الالعبٌن خالل الفترة التدرٌبٌة والمباراة وربما 

 دائموقدراتهم ومستوى  بأشكالهمٌنتاب بعض الالعبٌن الغرور 
اثناء المباراة وفً تعاملهم مع الكادر التدرٌبً مما حدى بالباحث 
الى دراسة هذه المشكلة من خالل بناء مقٌاس الشخصٌة 
النرجسٌة لدى العبً كرة الٌد المتقدمٌن. كذلك اطلع الباحث 
على الدراسات السابقة فً موضوع النرجسٌة وظهر ان اغلب 

لعام واما الدراسات هذه الدراسات كانت فً مجال علم النفس ا
التً تناولت النرجسٌة فً المجال الرٌاضً فهً محدودة جدا 

 ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة الحالٌة بالتساؤالت االتٌة :
ما مدى شٌوع النرجسٌة لدى العبً كرة الٌد المتقدمٌن فً -1

 العراق ؟
 ما هً مستوٌات الالعبٌن على مقٌاس النرجسٌة ؟-2
  اهداف البحث1-3
بناء مقٌاس الشخصٌة النرجسٌة لدى العبً كرة الٌد المتقدمٌن -1
. 
 تقنٌن مقٌاس النرجسٌة على العبً كرة الٌد المتقدمٌن .-2
  .ة لدى العبً كرة الٌد المتقدمٌنالتعرف على واقع النرجسٌ-3
 مجاالت البحث -1-4
كرة الٌد المتقدمٌن فً الدوري  العبو :المجال البشري-1

 2014-2013للموسم  العراقً الممتاز
 : قاعات االندٌة الرٌاضٌة  المجال المكاني-2
  11/3/2014الى  8/1/2014:الفترة من  المجال الزماني-3
      

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية: -3
استعمل الباحث المنهج الوصفً باألسلوب  :منهج البحث 3-1

  .سة الحالٌةمالءمته وطبٌعة الدراالمسحً الدراسات المعٌارٌة ل
تم تحدٌد مجتمع البحث وهم مجتمع وعينة البحث :  2- 3

العبً كرة الٌد للدرجة الممتازة والمشاركٌن فً الدور الممتاز 
( العبا ، كما 154م ، والبالغ عددهم )2014-2013للموسم 

( ولعدم حضور بعض الالعبٌن والبعض 1ٌظهر فً الجدول )
 االستمارات تم استبعادهم .منهم اجانب وكذلك عدم اكتمال بعض 
 ( 1جدول )

 ٌبٌن تفاصٌل مجتمع البحث
 العٌنة المجتمع المحافظة اسم النادي ت

 15 16 بغداد نادي الكرخ الرٌاضً 1

 13 15 بغداد نـادي الجٌش الرٌــاضً 2

 15 11 بغداد نـادي الشرطة الرٌــاضً 3

 16 16 البصرة نـادي نفط الجنوب الرٌــاضً 4

 ي نفط الوسط الرٌــاضًنـاد 5
النجف 
 االشرف

15 14 

 14 18 دٌالى نـادي دٌالى الرٌاضـً 6

 نـادي كربالء الرٌاضـً 1
كربالء 
 المقدسة

18 15 

 نادي صالح الدٌن 8
صالح 
 الدٌن

12 10 

 12 12 المثنى نادي السلمان الرٌاضً 9

1
0 

 نادي الكوفة الرٌاضً
النجف 
 االشرف

14 14 

 138 154 وعالــمــجــمـــــ
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 : االدوات ووسائل جمع المعلومات 3-3
 :االدوات  3-3-1
 ٌة كونها تتالئم مع طبٌعة البحث:استخدم الباحث االدوات التال   
االستمارات التً عرضت على مجموعة  -.مقٌاس النرجسٌة  -1

 . من الخبراء )االستبٌان(
 : وسائل جمع المعلومات3-3-2
 . الشبكة الدولٌة )االنترنت(-2    .المصادر والمراجع -1

 : إجراءات البحث الميدانية 3-4
 إجراءات بناء مقياس الشخصية النرجسية :3-4-1
تحقٌقا  للهدف االول وهو بناء مقٌاس الشخصٌة النرجسٌة    

 اعتمد الباحث الخطوات التالٌة :

 :إعداد فقرات مقياس الشخصية النرجسية  -3-4-1
والدراسات  ، صادر والمراجعقام الباحث بمراجعة الم   

السابقة  اذ ٌعد إعداد فقرات المقاٌٌس النفسٌة أهم خطوة فً 
، إذ تتوقف دقة المقٌاس فً قٌاس ما وضع من أجل قٌاسه  بنائها

،  (1)إلى حد كبٌر على دقة وتمثٌل فقراته للسمة المراد قٌاسها
لغرض الحصول على فقرات لمقٌاس الشخصٌة النرجسٌة  

ى التعرٌف النظري اعتمد الباحث فً صٌاغة فقرات وبناء  عل
المقٌاس لكً تكون كل فقرة من فقرات المقٌاس لها داللة 
سٌكولوجٌة تمثل فعال  المقٌاس ، اما المصادر التً استند علٌها 

  -فً الحصول على الفقرات الخاصة بالمقٌاس فهً:
مد اح-2 (2)أمال عبدالقادر جودة-1 : المقاييس ذات العالقة-أ

      (3)ٌونس محمود 
 : المصادر والمراجع الخاصة بعلم النفس -ب 
قام الباحث بمراجعة المصادر والمراجع الخاصة بعلم النفس    

العام والرٌاضً والتً تتضمن موضوع البحث لغرض جمع 
 المعلومات النظرٌة عن مواضٌع البحث قٌد الدراسة.

 تحديد أسلوب صياغة فقرات المقياس: 3-4-1-2
بعد جمع الفقرات لمقٌاس الشخصٌة النرجسٌة قام الباحث    

( كما 1( فقرة لمقٌاس الشخصٌة النرجسٌة ملحق )30بصٌاغة )
عمل الباحث بصٌاغة فقرات المقٌاس بلغة مناسبة وسهلة الفهم 
لعٌنة البحث كون إعداد فقرات المقٌاس بصورته األولٌة خطوة 

احث عند إعداد الصٌغة أساسٌة فً بناء المقٌاس وقد راعى الب
، 4،  3، 1األولٌة للمقٌاس تقسٌم الفقرات الى فقرات اٌجابٌة )

5 ،1 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،16 ،11 ،22 ،23 ،30 )
، 25، 24، 21، 20، 19، 18، 15، 8، 6، 2وفقرات سلبٌة )

( و من اجل تغطٌة الفقرات لجمٌع جوانب 29، 28، 21، 26
عد ان تم اعداد فقرات المقٌاس موضوع الشخصٌة النرجسٌة وب

عرض بصٌغته األولٌة على مجموعة من السادة الخبراء 
( لغرض تقوٌمها والحكم علٌهما من حٌث 2والمختصٌن ملحق)

صٌاغة الفقرات او صالحٌتها فً قٌاس وفً ضوء آراء الخبراء 
( فقرة 28و المختصٌن و مالحظاتهم و تعدٌالتهم فقد استبقٌت )

%( 10س والتً حصلت على نسبة مئوٌة  )من فقرات المقٌا

                                                      
، 1998، الكوٌتت، مكتبتة الفتالح، 3، طالقٌاس النفسًبد الرحمن، سعد: ع (1)

 440ص
النرجسٌة وعالقتها بالعصابٌة لدى عٌنة من طلبة : أمال عبد القادر جودة  (2)

مجلة الجامعة االسالمٌة للدراسات التربوٌة والنفسٌة ،جامعة  االقصى ،
 . 549، ص م2012، 2االقصى ،المجلد العشرون ،العدد

اثر برنامج ارشادي للتخفٌف من نرجسٌة : احمد ٌونس محمود البجاري (3)
،جامعة  مجلة ابحاث كلٌة التربٌة االساسٌةالطالب الشعراء فً كلٌة التربٌة ، 

 . 2012،  4، العدد11الموصل ،المجلد 

فأكثر ألن هذه النسبة تكون معٌارا  مقبوال  عند كثٌر من الباحثٌن 
إذ ٌتم فً ضوئه قبول الفقرة كدلٌل على أغلبٌة اآلراء تجاه 

كذلك للباحث الحق فً اختٌار النسبة التً ٌراها  ،موضوع معٌن 
 ،( 2لجدول )كما موضح فً ا ،(4)مناسبة عند اختٌاره للفقرات

وقد اقترح الباحث سلم التقدٌر)تنطبق علً دائما، تنطبق علً 
احٌانا، ال تنطبق علً( حٌث ٌكون اوزان بدائل االجاب عندما 

( وبالعكس عندما تكون الفقرة 1 ،2 ،3تكون الفقرة اٌجابٌة )
سلبٌة وطلب الباحث إبداء أي مالحظات ٌراها الُمحّكمون تزٌد 

 الة العلمٌة للمقٌاس.من أغناء وترصٌن الح
  (2جدول )

الخبراء حول صالحٌة فقرات  ألراء (2ٌبٌن نتائج اختبار)كا
 مقٌاس الشخصٌة النرجسٌة

 ارقام الفقرات

 عدد الخبراء
النسبة 
 المئوٌة

نوع 
 الموافقون الداللة

غٌر 
 الموافقٌن

1 ،2 ،4 ،1,8 ،
9 ،10 ،11 ،12 ،

13  ،15 ،16 ،
11 ،18  ،19  ،
21 ،22 ،23 ،
24 ،25 ،26, 

 تعتمد 100% 0 8

5 ،6 ،20 ،21 ،
28 ،29 ،30 

 تعتمد 81,5% 1 1

 ال تعتمد 31,5% 5 3 14، 3

حٌث اصبح عدد الفقرات التً حصلت على موافقة السادة 
 ، (3( فقرة ملحق )28الخبراء والمختصٌن على صالحٌة بلغ )

براء فٌما بلغ عدد الفقرات التً لم تحصل على موافقة السادة الخ
 (  .14 ، 3فقرتان لعدم صالحٌتها وهً )

 التجربة االستطالعية:3-4-4
 ( العبا  11قام الباحث بتطبٌق المقٌاس على عٌنة قوامها )   

 ٌمثلون نادي دجلة الرٌاضً وكان الهدف من ذلك هو : 
التأكد من وضوح تعلٌمات المقٌاس و فقراته لعٌنة البحث لدى -1

 . (√عالمة) العبً كرة الٌد وذلك بوضع
التعرف على ظروف تطبٌق المقٌاس وما ٌرافق ذلك من -2

 صعوبات. 

 التجربة الرئيسة:  3-4-5
التجربة الرئٌسة ٌوم االربعاء الموافق  بإجراءقام الباحث    
على  20/3/2014ولغاٌة ٌوم الخمٌس الموافق  12/2/2014

ة عٌنة البحث لغرض التحلٌل االحصائً للفقرات واستخراج القو
الفقرات الممٌزة واستبعاد  إلبقاءالتمٌٌزٌة لفقرات المقٌاس 

 الفقرات غٌر الممٌزة .

 :تحليل فقرات مقياس الشخصية النرجسية  3-4-6
القدرة التمييزية لفقرات مقياس الشخصية 3-4-7-1

 : النرجسية
وتعنً القدرة على التمٌٌز بٌن اإلفراد ذوي المستوٌات العلٌا    

 (5)الفقرةمستوٌات الدنٌا بالنسبة للسمة التً تقٌسها واإلفراد ذوي ال

 : ولغرض حساب معامل تمٌٌز الفقرات اتبع الباحث ما ٌأتً، 

                                                      
القٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة محمد حسن عالوي ونصر الدٌن رضوان ؛  (4)

،  1919، القاهرة ، دار الفكر العربً، 1ط  ، وعلم النفس الرٌاضً 
 . 366ص

)5( how, Mavrin E. Scales for measure ment of 
Attitudes New York: MC-Grow-Hill. 1974. 
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 ترتٌب الدرجات التً حصلت علٌها العٌنة على المقٌاس  تنازلٌا  من اعلً درجة إلى أدنا درجة . -1
وا على أعلى الدرجات لٌمثلوا الدرجة العلٌا ، واستقطاع نسبة %( من أفراد العٌنة من األعلى والذٌن حصل21استقطاع نسبة ) -2
%( من أفراد العٌنة من األسفل الذٌن حصلوا على ادنى الدرجات لٌمثلوا أفراد الدرجة الدنٌا ، إذ بلغ عدد أفراد المجموعة 21)

( ومٌهرنز ولٌهمان 1939اكدت ابحاث كٌلً ) اذ %( مناسبة21ذ تعد نسب)ا( العبا  ، بالعدد نفسه بالنسبة للمجموعة العلٌا 31الدنٌا)
 .(2)" تعطً اكبر حجم وتماٌز. %(21( على ان اعتماد نسبة )1913)
( لكل فقرة فً t-testوقد استعمل الباحث االختبار التائً )إٌجاد معامل تمٌٌز كل فقرة باستعمال إحدى الوسائل اإلحصائٌة ،-3

( على المقٌاس وهً قٌم دالة إحصائٌا  على مستوى داللة 14,613 -  5,203بٌن ) المجموعتٌن تظهر إن القٌم المحسوبة تتراوح
حٌث بلغت القٌمة  ،( أي أن جمٌع قٌم الفقرات الواقعة بٌن هذه القٌم ممٌزة 12( وتحت درجة حرٌة )0،05نسبة خطأ )

 ( ٌوضح ذلك.3( والجدول )1,658الجدولٌة)
 ( 3جدول )

 لمعٌاري للمجموعتٌن والقٌمة التائٌة المحسوبة والقدرة التمٌزٌة للمقٌاسٌبٌن الوسط الحسابً واالنحراف ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 معامل االتساق الداخلي: 3-4-7-2
 اس الكليعالقة ارتباط درجة الفقرة بدرجة المقي

تم استخدام معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس وقد تمتعت فقرات مقٌاس الشخصٌة النرجسٌة بدرجة ارتباط عالٌة مع 
 ( .4( وكما هو مبٌن فً جدول )22الدرجة الكلٌة باستثناء الفقرة )

 (4جدول )
 س الشخصٌة النرجسٌةٌبٌن معامل االرتباط بٌن درجة الفقرة والدرجة الكلٌة لمقٌا

تسلسل 
 الفقرة

قٌمة)ر( 
 المحسوبة

 تسلسل
 الفقرة

قٌمة)ر( 
 المحسوبة

 تسلسل
 الفقرة

 قٌمة)ر(
 المحسوبة 

تسلسل 
 الفقرة

 قٌمة)ر( 
 المحسوبة

1 0,554** 8 0,136** 15 0,663** 22 0,201 

2 0,510** 9 0,662** 16 0,581** 23 0,643** 

3 0,601** 10 0,893** 11 0,830** 24 0,593** 

4 0,165** 11 0,424** 18 0,383** 25 0,519** 

5 0,511** 12 0,631** 19 0,686** 26 0,199** 

6 0,165** 13 0,651** 20 0,108** 21 0,561** 

1 0,692** 14 0,110** 21 0,321** 28 0,515** 

                                                      
 .149، ص1980 ، القاهرة، دار الفكر العربً، 1، ط . القٌاس النفسً صفوت فرج (2)

تسلسل 
 الفقرة

 المجموعة العلٌا المجموعة الدنٌا
 نوع الداللة ( المحسوبةtقٌمة )

س  
 

س   ع±
 

 ع±
 معنوي 14,613 0,39106 28,108 0,41458 13,243 1
 معنوي 14,613 0,46331 22,913 0,45023 12,103 2
 معنوي 9,669 0,50523 24,595 0,49161 16,216 3
 معنوي 9,669 0,31368 21,622 0,50611 14,865 4
 معنوي 1,229 0,49161 23,184 0,48398 13,514 5
 معنوي 1,229 0,50523 24,595 0,45023 11,291 6
 معنوي 6,528 0,31368 21,622 0,49114 15,946 1
 معنوي 6,528 0,50523 25,405 0,50523 14,595 8
 معنوي 9,055 0,46331 21,021 0,46331 11,021 9
 معنوي 9,055 0,49161 23,184 0,49114 15,946 10
 معنوي 6,559 0,50523 25,405 0,48398 13,514 11
 معنوي 6,559 0,39106 21,892 0,49114 15,946 12
 معنوي 5,541 0,49161 26,216 0,45023 11,291 13
 معنوي 5,541 0,41458 23,243 0,41134 11,838 14
 معنوي 9,204 0,39106 21,892 0,50523 15,405 15
 معنوي 9,204 0,46331 22,913 0,49114 14,054 16
 معنوي 9,282 0,49114 24,054 0,41458 13,243 11
 معنوي 9,282 0,50611 24,865 0,50225 14,324 18
 نويمع 6,814 0,41458 26,151 0,49161 16,216 19
 معنوي 6,814 0,49161 26,216 0,46331 11,021 20
 معنوي 10,339 0,43496 21,568 0,45023 11,291 21
 معنوي 10,339 0,41458 26,151 0,50523 14,595 22
 معنوي 5,68 0,50523 25,405 0,49161 13,184 23
 معنوي 5,68 0,49161 26,216 0,46331 12,913 24
 معنوي 8,138 0,50523 24,595 0,41134 12,162 25
 معنوي 8,138 0,41458 23,243 0,50523 14,595 26
 معنوي 5,203 0,45023 22,103 0,48398 13,514 21
 معنوي 5,203 0,50611 24,865 0,41134 12,162 28
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 : الخصائص السيكومترية للمقياس 3-4-8
 : صدق المقياس 3-4-8-1
دق المعلومات المتضمنة فً المقٌاس ٌعنً إمكانٌة تلك إن ص   

 (1)األداة على قٌاس الصفة او الهدف الذي صممت من اجله
وتكون األداة صادقة إذا كان بمقدارها ان تقٌس الشًء الذي 

 . (2)وضعت من اجل قٌاسه

 : Descriptive Validityأوالً :  الصدق الظاهري 
للصدق الظاهر لمقٌاس  وحصل الباحث على مؤشرات جٌدة   

الشخصٌة النرجسٌة من خالل ما قرره الخبراء والمختصون فً 
مجال علم النفس العام والرٌاضً ، من إن فقرات المقٌاس قادرة 

 على قٌاس السمة المراد قٌاسها .

 : ثانيا : صدق البناء
تم التحقق من صدق البناء من خالل استعمال المجموعتٌن    

 ق الداخلً .الطرفٌتٌن واالتسا

 : Reliabilityثبات المقياس  3-4-8-2
 من الطرائق اإلحصائٌة لتعٌٌن معامل الثبات:    

 اوالً طريقة التجزئة النصفية:
لغرض إٌجاد معامل ثبات المقٌاس تم اعتماد طرٌقة التجزئة 
النصفٌة وقد تم االعتماد على البٌانات التً حصل علٌها الباحث 

حٌث بلغ الوسط  ( العبا  138لبالغة )من افراد عٌنة البحث ا
( فقرة 21(  لفقرات المقٌاس البالغة )58,840الحسابً )

( . وقد قام الباحث بتجزئة  8,114وبانحراف معٌاري قدره )
( 14فقرات المقٌاس الى نصفٌن االول ٌضم الفقرات الفردٌة)

( فقرة ، وقد قام الباحث 13فقرة  والثانً ٌضم الفقرات الزوجٌة)
فقرة الى النصف الثانً باستخدام الوسط المرجح للفقرة  افةبإض

( فقرة ، ثم تم استخراج معامل االرتباط 14لٌكون كل نصف )
 بٌن مجموع درجات النصفٌن باستعمال معامل االرتباط البسٌط

 (spss)بٌرسون( بواسطة الحقٌبة اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة)
ذ أن معامل االرتباط ( ، إ0,815إذ بلغ معامل االرتباط) ،

ثبات كامل  إلجراءالمستخرج ٌعنً الثبات لنصف المقٌاس فقط و
بروان  –االختبار لهذا المقٌاس تم استخدام معادلة سبٌرمان 

Spearman Brown  ، كأساس إلٌجاد معامل ثبات المقٌاس
بروان حٌث بلغ معامل   –بعدها تم حساب معادلة سبٌرمان

ٌُعدُّ معامل 0,898االرتباط ) ( وهو مؤشر ثبات عال  حٌث 
 . (1) (0.61الثبات جٌدا ، إذا كانت قٌمته ال تقل عن )

 : معادلة الفا كرونباخ :ثانياً 
تم استخراج الثبات بهذه الطرٌقة من خالل تطبٌق معادلة    

( العب 138الفاكرونباخ على أفراد عٌنة البحث البالغة )
( اذ تبٌن أن قٌمة معامل spssباستخدام الحقٌبة االحصائٌة )

 ( وهو مؤشر ثبات عال .0,813الثبات تساوي )

 الخطأ المعياري للمقياس: 3-4-8-3
 تم استخراج الخطأ المعٌاري على وفق المعادلة االتٌة:   

 11ث - 1ع خ =  ع ت                   
 

                                                      
) 1) Lsaac. And Michacl , W. Hand book in Research and 

Evaluation , 2nd .ed. eits publishers in psychology and 

education , 4th .ed. New York : mc craw – Hill book 

company . 1981. p120. 

(2) Guilford, d.p.8 frucher , fundamental statistixs in 

psychology and Education. 5th.ed.New York: b1973. p.470. 

,  دار األيم 1, طانقَاش وانتقوٍى فٌ انعًهَت انتذرٍسَتحًذ سهًَاٌ عودة. ( أ3)

 .154,ص2002نهُشر انتوزٍع, األردٌ, 

( 2,802غت درجة الخطأ المعٌاري )وبتطبٌق المعادلة السابقة بل
فً حٌن بلغت ،  باستخدام معامل الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة

 ،( باستخدام طرٌقة الفا كرونباخ 3,121درجة الخطأ المعٌاري )
( فقرة 21وبذلك أصبح المقٌاس بصٌغته النهائٌة ٌتكون من )

هذا  ( وبناء  على ذلك فان الدرجة الحقٌقٌة للعٌنة على3ملحق )
المقٌاس هً الدرجة التً ٌحصل علٌها الفرد + درجة الخطأ 

 المعٌاري .

 :الموضوعية  3-4-8-4
الموضوعٌة هً عدم تأثر االختبار بتغٌٌر المحكمٌن وان    

ٌعطً االختبار النتائج نفسها بغض النظر بمن ٌقٌم االختبار وهذا 
فً  ٌعنً استبعاد الحكم الذاتً بل انه كلما زادت الموضوعٌة

، وبما ان المقٌاس ٌحتوي على مفتاح (2)التحكٌم قلت الذاتٌة
 . التصحٌح فأنه ٌعد موضوعٌا  

 : تصحيح المقياس 3-5
( فقرة تم تحدٌدها فً ضوء 21ٌتكون مقٌاس النرجسٌة  من )   

وكل فقرة لها ثالثة بدائل ، نتائج تمٌز الفقرات واالتساق الداخلً 
( أما الفقرات 1-2-3) الدرجات اإلٌجابٌة. وقد أعطٌت الفقرات 

والدرجة العلٌا للمقٌاس ، ( 3-2-1السلبٌة فقد أعطٌت الدرجات )
 ( .21( واما الدرجة الدنٌا )81)

 : الوسائل اإلحصائية 3-6
 :  استخدم الباحث الوسائل اإلحصائٌة اآلتٌة   
 -4الوسط الفرضً -3الوسط الحسابً  -2المئوٌة   النسبة -1

 معامل االرتباط البسٌط )بٌرسون(         -5اري  االنحراف المعٌ
معامل االلتواء  -1( للعٌنات المستقلة t-testاالختبار التائً ) -6
الدرجة المعٌارٌة التائٌة   -9( معامل ارتباط )سبٌرمان براون -8
وقد تم ذلك  ،مربع كاي   -11المستوٌات المعٌارٌة   -10

 . (SPSS – V.20باستخدام برنامج )

 : عرض النتائج ومناقشتها-4
بعد أن حقق الباحث هدف البحث فً بناء مقٌاس الشخصٌة    

النرجسٌة ومن اجل الوصول إلى هدف البحث الثانً وهو 
التعرف على النرجسٌة لدى العبً أندٌة الدرجة الممتازة بكرة 

( الذي ٌبٌن اسم النادي 5الٌد فً العراق، وتم عرض جدول )
 النحراف المعٌاري .والوسط الحسابً وا

 (5جدول )
 ٌبٌن المعالم االحصائٌة لنتائج مقٌاس النرجسٌة لالعبً كرة الٌد

 المعالم االحصائٌة
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 3,13146 63,9333 نادي الكرخ الرٌاضً

 6,88644 48,3846 نـادي الجٌش الرٌــاضً

 3,13146 63,9333 نـادي الشرطة الرٌــاضً

 1,65942 50,5000 ـادي نفط الجنوب الرٌــاضًن

 3,65023 64,3511 نـادي نفط الوسط الرٌــاضً

 1,01059 49,0114 نـادي دٌالى الرٌاضـً

 4,41858 63,6661 نـادي كربالء الرٌاضـً

 3,91112 45,4000 نادي صالح الدٌن

 3,18594 63,1661 نادي السلمان الرٌاضً

 9,80945 53,0114 نادي الكوفة الرٌاضً

 
 
 

                                                      
,  انقَدداش وانتقددوٍى فددٌ انتربَددت انبذََددت وانرٍا ددَت( يحًددذ حددبحٌ حسدداٍََ. 4)

 .   202, ص 1995, دار انفكر انعربٌ, انقاهرة  ,  3ط ، 1ج
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 :الدرجات المعيارية للمقياس   3-6
 بعد ما تبقى من فقرات للمقٌاس من خالل اجراءات البناء. ( العبا  138والتً تبلغ ) هانفسوقد اعتمد الباحث على استجابات العٌنة   

 (6جدول )
 ٌد )دوري الممتاز(ٌبٌن الدرجات الخام الرتب المئٌنٌة لمقٌاس الشخصٌة النرجسٌة لالعبً كرة ال 

الرتب 
 المئٌنٌة

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعٌارٌة

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعٌارٌة

الدرجة 
 الخام

الدرجة 
 المعٌارٌة

الدرجة 
 الخام

100 81 15 61,5 50 54 25 40,5 

99 80,46 14 66,96 49 53,46 24 39,96 

98 19,92 13 66,42 48 52,92 23 39,42 

91 19,38 12 65,88 41 52,38 22 38,88 

96 18,84 11 65,34 46 51,84 21 38,34 

95 18,3 10 64,8 45 51,3 20 31,8 

94 11,16 69 64,26 44 50,16 19 31,26 

93 11,22 68 63,12 43 50,22 18 36,12 

92 16,18 61 63,18 42 49,68 11 36,18 

91 16,14 66 62,64 41 49,14 16 35,64 

90 15,6 65 62,1 40 48,6 15 35,1 

89 15,06 64 61,56 39 48,06 14 34,56 

88 14,52 63 61,02 38 41,52 13 34,02 

81 13,98 62 60,48 31 46,98 12 33,48 

86 13,44 61 59,94 36 46,44 11 32,94 

85 12,9 60 59,4 35 45,9 10 32,4 

84 12,36 59 58,86 34 45,36 9 31,86 

83 11,82 58 58,32 33 44,82 8 31,32 

82 11,28 51 51,18 32 44,28 1 30,18 

81 10,14 56 51,24 31 43,14 6 30,24 

80 10,2 55 56,1 30 43,2 5 29,1 

19 69,66 54 56,16 29 42,66 4 29,16 

18 69,12 53 55,62 28 42,12 3 28,62 

11 68,58 52 55,08 21 41,58 2 28,08 

16 68,04 51 54,54 26 41,04 1 21,54 

0,54=  100÷   54 ------------- 54=  21 – 81 المدى  0 27 

 : وضع المستويات المعيارية لمقياس الشخصية النرجسية 3-7
 ( .1( مستوٌات للمقٌاس قٌد الدراسة  لالعبً كرة الٌد وكما موضح فً جدول )5اختار الباحث )   

 (1جدول )
 الخام والنسب المثالٌة  ونسبها المئوٌة لمقٌاس الشخصٌة النرجسٌة ٌبٌن المستوٌات والدرجات المعٌارٌة والدرجات

 النسبة المئوٌة% عدد االفراد الدرجات الخام الدرجات المعٌارٌة النسبة المثالٌة المستوٌات

 %1,91 11 81-10,14 100-81 4,862 عالً جدا

 %21,01 29 -60,48 80-61 24,522 عالً

 %33,33 46 -50,22 60-41 40,962 متوسط

 %28,26 39 - 39,96 40-21 24,522 منخفض

 %9,42 13 - 29,1 20-1 4,862 منخض جدا

 (8جدول )                                                         
 ( المحسوبة والجدولٌة لمقٌاس النرجسٌةtٌبٌن الوسط الحسابً والفرضً واالنحراف المعٌاري وقٌمة) 

 
 المقٌاس

الوسط 
 لحسابًا

االنحراف 
 المعٌاري

الوسط 
 الفرضً

مستوى  لعٌنة واحدة t-testاختبار
 الداللة

 الداللة
 الجدولٌة المحسوبة

مقٌاس الشخصٌة 
 النرجسٌة

 معنوي 0.000 1,98 3.666 54 8,114 58,840

( نرى ان هذه النتٌجة توضح ان 8من خالل مالحظة جدول )   
من النرجسٌة تزٌد عن المعدل  العبً كرة الٌد ٌمتلكون نسبة

وذلك كونهم من الالعبٌن المتقدمٌن وهم النخبة من الالعبٌن 
اضافة الى ان الالعبٌن فً الدوري الممتاز هم ٌمتلكون تضخم 
غٌر عادي فً مفهوم الذات والذي ٌعتبر احد اهم مظاهر 
الشخصٌة النرجسٌة ،وتؤكد )انا فروٌد(ان االنانٌة واشباع الحاجة 

دافع الجوهري وراء أي فعل ولذلك فان الصراع ٌنشأ بٌن هً ال
القوى الداخلٌة التً توجه نحو اشباع ذاتً غٌر سوي من جانب 

"والبد من ، (1)ومتطلبات البٌئة االجتماعٌة المتمثلة باالنا العلٌا 
االشارة الى ان الكثٌر من االشخاص ٌظهرون سمات قد تعد 

 الصفات غٌر مرنة وغٌر  اال انها عندما تصبح هذه ،نرجسٌة 

                                                      
(1)Sharbany ,Ruth & Daniel bar-tal .Theories of the 

development of altruism :review ,comparison and 

integration,1982,p55.  
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متوافقة ومستمرة وتسبب ضعفا كبٌرا فً االداء او كربا ذاتٌا 
 وقد اتفقت نتائج ،  (1)تشكل اضطرابا للشخصٌة النرجسٌة  فأنها

حٌث كانت  (2) (دراسة )االتروشًالدراسة الحالٌة مع نتائج 
كون درجة اعلى قلٌال نتائج دراسته بان طلبة الجامعة اغلبهم ٌمتل

من متوسط المجتمع فً الشخصٌة النرجسٌة اما الدراسة الحالٌة 
فقد اظهرت بان متوسط عٌنة البحث كان اعلى بقلٌل من 

 المتوسط الفرضً  .

 : االستنتاجات والتوصيات-5
 : االستنتاجات5-1
ان العبً كرة الٌد المتقدمٌن لدٌهم مستوى اعلى من المتوسط  -1

 .الشخصٌة النرجسٌة الفرضً فً 
 وجود مستوٌات مختلفة من الالعبٌن فً مستوى النرجسٌة -2
لداللة على الحالة الصحٌة الشخصٌة النرجسٌة مؤشر ل-3

  .لالعب

 التوصيات:5-2
 استخدام مقٌاس الشخصٌة النرجسٌة من قبل المدربٌن للكشف-1

عن مستوى العبٌهم لمعرفة درجة النرجسٌة التً  الدوري
 مع الالعب بشكل علمً مدروس .للتعامل 

االهتمام باإلعداد النفسً لالعبٌن فً مجرٌات الوحدة  -2
 والمهاري والخططً . التدرٌبٌة جنبا  إلى جنب مع اإلعداد البدنً

ٌمكن بالمناقشة الواعٌة مع الالعبٌن أن ٌعمل المدرب  -3
 الرٌاضً على تقلٌل درجة النرجسٌة واالنانٌة لدى الالعبٌن 

داة بحث موضوعٌة من قبل أفادة من المقٌاس الحالً كاال -4
 الباحثٌن واستخدامها فً بحوثهم ودراساتهم.

 

 ( 1ملحق)
 م/ استطالع رأي الخبراء

ٌروم الباحث القٌام بدراسة علمٌة حول )بناء مقٌاس الشخصٌة    
النرجسٌة لالعبً كرة الٌد المتقدمٌن( ونظرا  لما تتمتعون به من 

آرائكم   بأبداءلمٌة فً هذا المجال. ٌرجى تفضلكم خبرة ودراٌة ع
 بقراءة االستبانة وإبداء آرائكم فٌما ٌلً: 

هل الفقرات صالحة ام غٌر صالحة او تحتاج إلى أي  -1
 تعدٌل؟ اقترح ما ترونه من فقرات آخرى مناسبة. 

 صالحٌة سلم التقدٌر، وإذا لم ٌكن كذلك فما هو السلم البدٌل؟  -2
 

 شاكرٌن تعاونكم معنا خدمة للبحث العلمً

  اسم الخبٌر: 
 اللقب العلمً: 

التارٌخ:

                                                      
(1) American psychiatric Association .Diagnostic and 

statistcal manual of mental disorders 

,Washington:APA,1994,p661   

 و2004, يصذر سبك ركرِ :عًاد ابراهَى االتروشٌ (2)

 تصلح الفقرة ت
ال 
 تصلح

   اتوقع فوز فرٌقً هو نتٌجة وجودي معهم 1

2 
اعتقد ان زمالئً الالعبٌن ٌحسدونً لمهارتً 

 العالٌة فً لعبة كرة الٌد
  

3 
احب الالعب الذي تكون مستوى مهاراته 

 قرٌبة من مستواي
  

   امتلك بنٌة جسمٌة جذابة 4

   العب كرة ٌد ممٌز ألكوندت اشعر بانً ول 5

   احسد كل العب متمٌز 6

   لدي موهبة فائقة فً االداء 1

8 
عادة ال اكترث الى مستوى اداء االخرٌن مهما 

 ٌكن
  

9 
اشعر ان ما اقدمه فً المباراة هو اكثر اهمٌة 

 من انجازات االخرٌن
  

   اشعر انً افضل العب كرة ٌد 10

   وقف عند انجاز معٌناشعر ان طموحً لن ٌت 11

   اجد وقت طوٌال لالعجاب بشخص ما 12

   ابحث عن التمٌز والشهرة فً انجازاتً 13

   ارغب بالتباهً امام زمالئً 14

15 
اعتقد ان زمالئً ال ٌمكنهم الوصول الى 

 مستوى ادائً المهاري
  

   اهتم كثٌرا بما اقدمه من انجازات 16

   ام االخرٌناحب ان اكون موضع اهتم 11

   بزعجنً كثٌرا عدم اهتمام االخرٌن بشخصٌتً 18

   اشعر انً اكثر كفاءة من االخرٌن 19

   اشعر بانً افضل الموجودٌن بٌن زمالئً 20

21 
استخدم كلمة )أنا ( كثٌرا عند الحدٌث مع 

 زمالئً 
  

   اشعر بانً ناجح بكل شًء فً حٌاتً 22

   قدوة لهم اشعر بان زمالئً ٌتخذونً 23

   احاول استغالل زمالئً بشتى الطرق  24

   اكره الذي ٌعارضنً 25

26 
اشعر ان االخرٌن ٌفتقدون لما امتلك من 

 قدرات 
  

   انا معجب بجسمً وشكلً الخارجً كثٌرا 21

   اتباها دائما بقدراتً المهارٌة والبدنٌة 28

29 
صحة من افكار  أكثراعتبر افكاري هً 

 االخرٌن
  

   احب التفاخر امام الالعبٌن االخرٌن 30
 تنطبق
 علً
 دائما

 تنطبق علً
 احٌانا

 

ال تنطبق 
 علً

 ال ٌصلح     ٌصلح

 السلم المقترح    
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 (2ملحق )
 قائمة السادة الخبراء الذي تم توزٌع االستبٌان علٌهم 

  مكان العملمكان العمل  االختصاصاالختصاص  اسم الخبيراسم الخبير  تت
 كمية التربية الرياضية/جامعة البصرةكمية التربية الرياضية/جامعة البصرة عمم النفس الرياضيعمم النفس الرياضي  جبار الضمدجبار الضمد  أ.د عبد الستارأ.د عبد الستار 7
 كمية التربية الرياضية/جامعة البصرةكمية التربية الرياضية/جامعة البصرة عمم النفس الرياضيعمم النفس الرياضي  أ.د عبد الكاظم جميل حسانأ.د عبد الكاظم جميل حسان 1
  كمية التربية الرياضية/جامعة تكريتكمية التربية الرياضية/جامعة تكريت  عمم النفس الرياضيعمم النفس الرياضي  أ.د عبدالودود احمد خطاب أ.د عبدالودود احمد خطاب  3
  كمية التربية الرياضية/جامعة البصرةكمية التربية الرياضية/جامعة البصرة  فس الرياضيفس الرياضيعمم النعمم الن  أ.م.د أحمد كاظم فهدأ.م.د أحمد كاظم فهد 4
  كمية التربية الرياضية/جامعة القادسيةكمية التربية الرياضية/جامعة القادسية  عمم النفس الرياضيعمم النفس الرياضي  أ.م.د عمي حسين هاشم أ.م.د عمي حسين هاشم  5
  كمية التربية الرياضية /جامعة ميسانكمية التربية الرياضية /جامعة ميسان  عمم النفس الرياضي عمم النفس الرياضي   أ.م.د رحيم حمو عمي الزبيديأ.م.د رحيم حمو عمي الزبيدي 6
  رياضية /جامعة ميسانرياضية /جامعة ميسانكمية التربية الكمية التربية ال  عمم النفسعمم النفس  م.د ماجد رحيمة جبرم.د ماجد رحيمة جبر 7
  كمية التربية الرياضية/جامعة القادسيةكمية التربية الرياضية/جامعة القادسية  عمم النفس الرياضيعمم النفس الرياضي  م.د حيدر مهدي سممانم.د حيدر مهدي سممان 8

 (3ملحق)
  عزٌزي الالعب ...عزٌزي الالعب ...    
أدناه فقرات لمقٌاس تقدٌر الذات ٌرجو الباحث منكم قراءتها بعناٌة واإلجابة عنها بدقة فهً تمثل بعض المواقف التً تصادفك أثناء أدناه فقرات لمقٌاس تقدٌر الذات ٌرجو الباحث منكم قراءتها بعناٌة واإلجابة عنها بدقة فهً تمثل بعض المواقف التً تصادفك أثناء       
  ك الرٌاضٌة :ك الرٌاضٌة :حٌاتحٌات

                                 ال تنطبق علً( وحسب ما ٌنطبق علٌك.  ال تنطبق علً( وحسب ما ٌنطبق علٌك.    ،،  تنطبق علً احٌانا  تنطبق علً احٌانا    ،،  ( تحت إحدى الكلمات )تنطبق علً دائما  ( تحت إحدى الكلمات )تنطبق علً دائما  التأشٌر بعالمة )التأشٌر بعالمة )
 مع فائق الشكر والتقدٌر 

 ٌرجى اإلجابة عن المعلومات اآلتٌة   
                                                                :             عدد سنوات العمر التدرٌبً 

 التولد : ٌوم :       الشهر :       السنة :                                                  
 :                 التحصٌل الدراسً

 اسم النادي :                        
 التوقٌع :

 الباحث                                                                                                                            
 رٌاض صٌهود هاشم                                                                                                                     

 

 الفقرة ت
تنطبق علً تنطبق علً 

 دائمادائما
تنطبق علً تنطبق علً 

 احٌانااحٌانا
ال تنطبق ال تنطبق 

 علًعلً

    اتوقع فوز فرٌقً هو نتٌجة وجودي معهم 1

    اعتقد ان زمالئً الالعبٌن ٌحسدونً لمهارتً العالٌة فً لعبة كرة الٌد 2

    امتلك بنٌة جسمٌة جذابة 3

    العب كرة ٌد ممٌز ألكوناشعر بانً ولدت  4

    احسد كل العب متمٌز 5

    لدي موهبة فائقة فً االداء 6

    عادة ال اكترث الى مستوى اداء االخرٌن مهما ٌكن 1

    اشعر ان ما اقدمه فً المباراة هو اكثر اهمٌة من انجازات االخرٌن 8

    اشعر انً افضل العب كرة ٌد 9

    اشعر ان طموحً لن ٌتوقف عند انجاز معٌن 10

    بشخص ما لإلعجاباجد وقت طوٌال  11

    ابحث عن التمٌز والشهرة فً انجازاتً 12

    اعتقد ان زمالئً ال ٌمكنهم الوصول الى مستوى ادائً المهاري 13

    اهتم كثٌرا بما اقدمه من انجازات 14

    احب ان اكون موضع اهتمام االخرٌن 15

    بزعجنً كثٌرا عدم اهتمام االخرٌن بشخصٌتً 16

    اكثر كفاءة من االخرٌناشعر انً  11

    اشعر بانً افضل الموجودٌن بٌن زمالئً 18

    استخدم كلمة )أنا ( كثٌرا عند الحدٌث مع زمالئً 19

    اشعر بانً ناجح بكل شًء فً حٌاتً 20

    اشعر بان زمالئً ٌتخذونً قدوة لهم 21

    احاول استغالل زمالئً بشتى الطرق 23

    رضنًاكره الذي ٌعا 22

    اشعر ان االخرٌن ٌفتقدون لما امتلك من قدرات 24

    انا معجب بجسمً وشكلً الخارجً كثٌرا 25

    اتباها دائما بقدراتً المهارٌة والبدنٌة 26

    اعتبر افكاري هً اكثر صحة من افكار االخرٌن 21

    احب التفاخر امام الالعبٌن االخرٌن 28
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 (4ملحق)
 صٌة النرجسٌة بصٌغته النهائٌةمقٌاس الشخ 

 الفقرة ت
تنطبق علً تنطبق علً 

 دائمادائما
تنطبق علً تنطبق علً 

 احٌانااحٌانا
ال تنطبق ال تنطبق 

 علًعلً

    اتوقع فوز فرٌقً هو نتٌجة وجودي معهم 1

    اعتقد ان زمالئً الالعبٌن ٌحسدونً لمهارتً العالٌة فً لعبة كرة الٌد 2

    امتلك بنٌة جسمٌة جذابة 3

    كرة ٌد ممٌزالعب  ألكوناشعر بانً ولدت  4

    احسد كل العب متمٌز 5

    لدي موهبة فائقة فً االداء 6

    عادة ال اكترث الى مستوى اداء االخرٌن مهما ٌكن 1

    اشعر ان ما اقدمه فً المباراة هو اكثر اهمٌة من انجازات االخرٌن 8

    اشعر انً افضل العب كرة ٌد 9

    نجاز معٌناشعر ان طموحً لن ٌتوقف عند ا 10

    بشخص ما لألعجاباجد وقت طوٌال  11

    ابحث عن التمٌز والشهرة فً انجازاتً 12

    اعتقد ان زمالئً ال ٌمكنهم الوصول الى مستوى ادائً المهاري 13

    اهتم كثٌرا بما اقدمه من انجازات 14

    احب ان اكون موضع اهتمام االخرٌن 15

    هتمام االخرٌن بشخصٌتًبزعجنً كثٌرا عدم ا 16

    اشعر انً اكثر كفاءة من االخرٌن 11

    اشعر بانً افضل الموجودٌن بٌن زمالئً 18

    استخدم كلمة )أنا ( كثٌرا عند الحدٌث مع زمالئً 19

    اشعر بانً ناجح بكل شًء فً حٌاتً 20

    اشعر بان زمالئً ٌتخذونً قدوة لهم 21

    زمالئً بشتى الطرقاحاول استغالل  22

    اشعر ان االخرٌن ٌفتقدون لما امتلك من قدرات 23

    انا معجب بجسمً وشكلً الخارجً كثٌرا 24

    اتباها دائما بقدراتً المهارٌة والبدنٌة 25

    اعتبر افكاري هً اكثر صحة من افكار االخرٌن 26

    احب التفاخر امام الالعبٌن االخرٌن 21
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