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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.                 

 جامعه بؽداد

 كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه للبنات

 

 

           

 التلوث النفسً وعاللته بدله إستمبال االرسال بكره الطائره   

 الثانٌه للطالبات المرحله                   

 

 لطالبهبحث تمدمت به ا                 

 اوهام زٌدان حطٌحط علوان                          

   

 الى لجنة  البحوث فً كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه للبنات جامعه بؽداد وهو           

 جزء من متطلبات نٌل شهاده البكالورٌوس                         

 

 بإشراف                                 

 ندٌم احمدد. مٌساء                       

 

 

 

                      ٕٕٔٓ                                      .                                    هٗٗٗٔ
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 الرحمن الرحٌمبسم هللا الرحمن                  

 

 

 

اِلَحاِت إِنَّا  إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ُُ ََْجَر َمْن ََْحَسَن لَ  " نُِضٌ  َعَمًلا

   

 صدق هللا العظٌم                      
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 الهداء                     

بسبب ولم ٌفرق بٌن الناس علئ كلمه سواء الئ الذي جمُ النسانٌه 

نورَ فكان هدئ والظًلم دل الضًلله وَبمومٌه جنس او لؽه او ال

 َلٌن ٌا رسول ٌا معلم..... وارسل رحمه لعالمٌن هادٌا ونورا مبٌنا 

 الطهار(وعلئ اهل بٌتن صلئ هللا علٌن الول)النسانٌه 

 

 ...البتول وفحل الفحولوزوج وابن عم الرسول الئ َسد هللا الؽالب 

 (المام علً بن ابً طالب)علٌه السًلم

 

،فأنت الحبٌب ..ابً العزٌزالئ صاحب الملب الكبٌر والوجه النصٌر

 وَلب المثالًالؽالً 

 

ولو ،فأنت المٌره ..امً العزٌزه الئ تاج الزمان وصدر الحنان

 أ،فأنت بلوسام جدٌرهكان لحب وسام

 

 طول مسٌرتً الدراسٌه.. وشدوا من عزٌمتًالئ من ساندونً 

 عزاءاخوتً واخواتً ال
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 الشكر والتمدٌر                   

 

 فً َساتذتً والمتنان والتمدٌر بالشكر َتمدم،  بالوفاء منً إٌمانا

 الدكتور الستاذه وخاصة الرٌاضٌة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة

 رهاصد ولسعة لٌمة مًلحظات منته َبد لما( احمد مٌساء ندٌم)

 بذلتها التً والستثنائٌة الكبٌرة والجهود البحث، عناء معً وتحملها

 لها كان لً لدمتها التً العلمٌة والتوجٌهات المٌمة والمًلحظات

 .البحث مستوى رفُ فً األثر بالػ
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 التلوث النفسً وعاللته بدله استمبال االرسال بكره الطائره

 

 اسم المشرفه                               اسم الباحثه                   

 

 مٌساء ندٌم احمد                      اوهام زٌدان حطٌط                     

 

 

 

 هدف دراسه البحث:

_التعرف على مستوى التلوث النفسً لطالبات المرحله الثانٌه فً كلٌه ١

 التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه للبنات.

لعالله بٌن التلوث النفسً وعاللته بدله إستمبال _التعرف على ا٢

 االرسال بكره الطائره.

 

استخدمت الباحثه المنهج الوصفً بلطرٌمه العمدٌه فً لٌاس التلوث 

النفسً لدى طالبات/ جامعه بغداد/كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه 

ات (طالبه بعد استبعاد الطالبات الغٌر مواضب٢٣للبنات وكان عددهم )

 (٢على الدوام وكان عددهم )
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 لائمه المحتوٌات 

 الصفحه الموضوع ت

 ٔ العنوان                      َ
 ٕ الٌه المرَنٌه                  ب
 ٖ الهداء                    ت
 ٗ الشكر والتمدٌر                    ث
 ٘ ملخص البحث 
 7_ٙ ٌاتلائمه المحتو                  ج
 8 الباب الول                    ٔ
 9 الممدمه واهمٌه البحث                   ٔ_ٔ

 ٓٔ مشكله البحث                   ٕ_ٔ

 ٓٔ اهداؾ البحث                   ٖ_ٔ

 ٓٔ فروض البحث                   ٗ_ٔ
 ٓٔ مجالت البحث                   ٘_ٔ

 ٔٔ الباب الثانً 
 ٕٔ الدراسات النظرٌه والدراسات المشابهه ٕ

 ٕٔ الدراسات النظرٌه ٕ_ٔ
 ٕٔ مفهوم التلوث النفسً ٕ_ٔ_ٔ
 ٖٔ التلوث النفسً فً المجال الرٌاضً ٕ_ٔ_ٕ
 ٗٔ النظرٌات التً تتعلك بالتلوث النفسً ٕ_ٔ_ٖ
 ٘ٔ بعض المفاهٌم التً تتعلك بالتلوث النفسً ٕ_ٔ_ٗ
 ٘ٔ ث النفسًمجالت التلو ٕ_ٔ_٘
 7ٔ_ٙٔ كره الطائره ٕ_ٔ_ٙ
 8ٔ مهاره إستمبال الرسال ٕ_ٔ_7
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 9ٔ الدراسات المشابهه ٕ_ٕ
 ٕٓ_9ٔ دراسه د.حٌدر عبد الرضا ٕ_ٕ_ٔ
الدراسات المشابهه والدراسات اوجه التشابه  ٕ_ٕ_ٕ

 الحالٌه
ٕٓ 

 ٕٔ الباب الثالث ٣
 ٕٕ منهج البحث ٖ_ٔ
 ٕٕ مجتمُ البحث وعٌنته ٖ_ٕ
ائل والجهزه والدوات المستخدمه الوس ٖ_ٖ

 بالحبث
ٕٕ 

 ٕٕ المستخدمه  والدوات الجهزه ٖ_ٖ_ٔ
 ٖٕ تحدٌد مماٌس التلوث النفسً ٗ_ٖ
 ٕٗ التجربه الستطًلعٌه ٘_ٖ
 ٕٗ السس العلمٌه للممٌاس المن النفسً ٙ_ٖ

 ٕٗ التجربه الرئٌسٌه 7_ٖ
 ٕٗ الوسائل الحصائٌه 8_٣
 ٕٙ_ٕ٘ المصادر 
  المًلحك 
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 الباب االول              

 

 _تعرٌف البحث

 

 _الممدمة وأهمٌة البحث. ١_١

 

 _مشكلة البحث. ٢_١

 

 _اهداف البحث.٣_١

 

 _فروض البحث.٤_١

 

 _مجاالت البحث٥_١
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 ممدمه واهمٌه البحث-١-١

 
بهدؾ الترفٌه َو لواعد متفك علٌها بموجب  مهارهجسدي َو الرٌاضه عباره عن مجهود 

،وٌشهد العالم تطورا انفرادهااو واختًلؾ األهداؾ من حٌث اجتماعها َو الثمه بالنفس المنافسه 

واضحا كبٌر فً مجال الرٌاضً نتٌجة نمو المعرفة العلمٌة واعتماد على مختلؾ العلوم 

جال التً تشهد تمدما واضح على مستوى والستفادة من النتائج الدراسات واألبحاث فً هذا الم

النجازات الرلمٌة  ٌمكن من خًللها استثمار المكانٌات الفنٌة والبدنٌة للرٌاضٌٌن كافة ما 

جعلهم ٌحممون انجاز اعلى  . وٌعتبر علم النفس هو علم ٌهتم بدراسة تأثٌر العوامل النفسٌة فً 

تؤثر على النشاط الرٌاضً ٌعتبر الهدؾ من  األداء الرٌاضً باإلضافة الى دراسة العوامل التً

دراسة علم النفس الرٌاضً هً محاولة لكتشاؾ العوامل التً تؤثر فً الشخصٌة الرٌاضٌة 

لتعزٌز وتحسٌن األداء الرٌاضً الى الفضل ودائما ما نجد َن األشخاص الرٌاضٌٌن ناجحٌن 

 هم ولدٌهم ثمة عالٌة فً انفسهم .ومتمٌزٌن فً عًللتهم مُ الخرٌٌن ومحبوبٌن من لبل جماهٌر

وتعد لعبه كره الطائره من اللعاب الرٌاضٌه التً شهدت تطورا.اذ َصبحت فً العدٌد من دول 

 محدد.العالم تحتل المراتب األولى من حٌث ممارستها.وان لعبه كره الطائره لٌس لها ولت 

سلوكٌات  ن مصادر التلوث كثٌرة ومتنوعة وهذه المصادر تتعرض وتروج إلىا

وثمافات ٌضفً علٌها عنصر المعاصرة والحداثة وكل ما ٌثٌر إعجاب المتعجبٌن 

 وخاصة فئة الشباب منهم ،

حٌث تتجلى اهمٌه البحث على مدى العًلله بٌن التلوث النفسً وعًللته بدله إستمبال 

 الثانٌه.لدى طالبات المرحله الرسال بكره الطائره 
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 _مشكله البحث٢_١

ٌعود وخاصه لعبه كره الطائره شهدته مختلؾ اللعاب الرٌاضٌه العلمً الكبٌر التً إن التطور 

وطرائك التدرٌب من اتباع األسلوب العلمً السلٌم فً مجال الرٌاضً  العاملٌنإلى استفاده 

 الحدٌثه من َجل تحمٌك األهداؾ التً ٌسعون إلٌها.

ًل عن ذلن ٌعود الهدؾ األساس فً كره الطائره هو محاوله تسجٌل َكثر عدد من النماط من فض

خًلل مهاره إستمبال الرسال وفً نفس الولت محاوله منُ الفرٌك اآلخر من الحصول على 

الساسٌه فً كره الطائره وهذا ما دفُ الباحثون إلى  المهارات النماط ولهذا ٌعد الرسال من َهم 

 وتكمنفً َحد العوامل والمؤثرات الداخلٌه التً لها عًلله بشكل فعال فً دله الرسال  البحث

                                         

فً َداء مهاره كره الطائره  للطالباتبالنسبه التلوث النفسً  معرفه عًلله مشكله البحث فً  

 وخاصه مهاره إستمبال الرسال.

 

 

 _هدف البحث٣_١

 

فً كلٌه التربٌه البدنٌه  الثانٌهالتلوث النفسً لدى طالبات المرحله  على مستوىالتعرؾ _ٔ

 وعلوم الرٌاضه للبنات

  ودله الستمبال بكره الطائره_التعرؾ على العًلله بٌن التلوث النفسً ٕ

 

 _فروض البحث٤_١

تربٌه البدنٌه وعلوم ودله الستمبال لدى طالبات كلٌه البٌن التلوث النفسً هنان عًلله معنوٌه 

 .الرٌاضه للبنات بكره الطائره 

 

 _مجاالت البحث٥_١

 :طالبات كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه للبنات_المجال البشري ٔ

 ٕٕٔٓ/٘/ٖٓ-ٕٕٔٓ/ٕ/ٔالزمانً/لفتره من _المجال ٕ

    للبناتلكلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه :الماعه الرٌاضه المؽلمه  المكانً_المجال ٖ
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 الباب الثانً                          

 

 الدراسات النظرٌه٢_ٔ

 التلوث النفسً مفهوم٢_١_ٔ

 التلوث النفسً فً المجال الرٌاض٢ً_١_ٕ

 كره الطائره٢_١_ٖ

 االرسالمهاره إستمبال  ٢_١_ٗ

 الدراسات المشابهه  ٢_٢

 دراسه د.حٌدر عبد الرضا ٢_٢_١

والدراسات  هشابهالدراسات الماوجه التشابه   ٢_٢_٢

 الحالٌه
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 النظرٌه                                                                          الدراسات ٢_١

 التلوث النفسًمفهوم ٢_١_١

كانت بداٌات ظهوره ضمن العلوم الفلسفٌة، فمد ٌعتبر علم النفس: من العلوم المدٌمة والحدٌثة، 

ا ٌسعى إلى فهم الظواهر البشرٌّة والروح اإلنسانٌة، وتلبٌة لهذه الحاجة  كان اإلنسان لدٌما

اإلنسانٌة سعى الفًلسفة لوضُ بعض التصورات اتجاه  الوجود اإلنسانً والمعرفة والعمل، 

ٌّة النفسٌّة كنظرٌة المعرفة، ونظرٌة وظهرت من هذه التصورات الكثٌر من النظرٌات الفلس ف

 الوجود، والمٌم، وفلسفة العمل وؼٌرها، 

 

وٌعرؾ علم النفس الرٌاضً: عند النظر إلى علم النفس الرٌاضً كفرع من الرٌاضة  

والتدرٌب، فمن المحتمل بصورة كبٌرة َن تتضمن بؤرة الدراسة محاولة وصؾ السلون 

رٌاضٌة.علم النفس الرٌاضً من الختصاصات فً علم النفس الوتفسٌره والتنبؤ به فً الموالؾ 

التً تدرس العوامل النفسٌة فً األداء الرٌاضً من َجل تحسٌن َداء الرٌاضً.  وفهم السلون 

 الرٌاضى وتفسٌره، ومعرفة َسباب حدوث السلون الرٌاضى، والعوامل التً تؤثر فٌه.

لوث النفسً على رؤٌة والعٌة لحركة المجتمُ ٌعتمد المنطك فً بلورة مفهوم التالنفسً:التلوث 

حٌث شهد مجتمعنا العرالً ظواهر اجتماعٌة وفكرٌة ونفسٌة لم تكن نتٌجة طبٌعة للتطور 

بالحروب التً امتدت لعمدٌن  وتؽٌرات ارتبطت اإلنسانً والحضاري ، وإنما فرضتها عوامل 

تبطة بالحصار اللتصادي على من الزمن ، وما ترتبت عنها من تداعٌات كونتها الظروؾ المر

العراق ، بكل آثاره المدمرة فً البنٌة النفسٌة والجتماعٌة ، وما رافمها من ظهور سلوكٌات لم 

تكن مألوفة ضمن ثمافة المجتمُ العرالً . حٌث شكلت هذه األحداث بداٌة خطٌرة فً خصائص 

ٌم وثمافات جدٌدة ، كما وسمات الشخصٌة العرالٌة وَفرزت َسالٌب سلوكٌة جدٌدة تعكس مفاه

ٌعد مهدت إلى حدوث اضطرابات نفسٌة ولٌمة ٌمكن للباحث َن ٌطلك علٌها التلوث النفسً .

التلوث النفسً هوحالة حدوث خلل فً نظام البٌئة النفسٌة بفعل عوامل خارجٌة تسبب الفوضى 

نفسً إجرائٌا بأنه والتأثٌر السٌئ فً توازنها وتكٌفها مُ والعها.   وتعرؾ الباحثه التلوث ال

 (ٔ)الدرجة الكلٌة التً ٌحصل علٌها الطالب فً ممٌاس التلوث النفسً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ ______________ 

 احمد نصر مبارن . التلوث النفسً وعاللته بأنماط المعاملة الوالدٌة لدى طلبة جامعة بابل ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة(١)

  .١١، ص٢2١2ٌاضٌة ) ابن رشد ( ، جامعة بغداد ، الر
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 فً المجال الرٌاضًالنفسً التلوث ٢_١_٢

 

ٌعد التلوث النفسً ظاهره نفسٌة وتربوٌة خطٌرة ٌستلزم دراستها، إذ إن السلون هو استجابة 

لما  للمتؽٌرات المختلفة التً ٌشكل على ضوئها سلون الفرد وتفاعله مُ نفسه ومجتمعه .نتٌجه

به المجتمُ من ظروؾ ؼٌر طبٌعٌه َثرت سلبأ على سلون الفرد وبنائه النفسً ،اذ َصبح مر 

لطاع كبٌر من الشباب ؼٌر لادرٌن على استٌعاب ماحدث من تؽٌر وتدمٌر فً المٌم  النسانٌه 

واألخًللٌة والذي َثر على حٌاتهم وبنائه النفسً ،اذ اصبح لطاع كبٌر من الشباب ؼٌر لادر 

لات المتبادلة بٌنهم وبٌن اآلخرٌن  وهذه الزمات التً مر بها الشباب تحرر السلون على  العًل

من ضؽط المٌم والمعاٌٌر وتسبب انعكاسات خطٌره على الفرد وبروز بٌئه ملوثه تؤدي إلى 

ا متراكما ٌعجز الفرد تلوث سلون من ٌعٌش بها. وهذا النوع من التلوث ٌزحك ببطء لٌعٌر والعا

ٌعنً تجردها من نوازعها النسانٌه التخلص منه والنفس حٌنما تتلوث فذلن المصاب به من 

 ولٌمها وابدالها بتلن الزائفه والشاشه التً ٌروجها المفسدون والشواذ وادعاء التخنث العالمً.  

وٌعرؾ التلوث النفسً بأنه" هو حالة من السخط والستٌاءوالعدوان تؤدي الى ضعؾ الندماج 

على مراكز الموه والسلطة فً الجتماعٌه نتٌجه هٌمنه بعض الفئات الفئات الجتماعً بٌن 

 . المجتمُ 

ا بأنه"حالة حدوث خلل فً نظام البٌئة النفسٌة بفعل عوامل خارجٌة تسبب  ، وتم تعرٌفه ٌَضا

 الفوضى والتأثٌر السًء فً توازنها وتكٌٌفها مُ والعها."  

هذه األسباب لد تختلؾ من مرحلة إلى َخر ى، ومن وللتلوث النفسً اسباب متعددة ومتنوعة و

هذه األسباب الحروب التً لها جوانب نفسٌه لبد ان تشكل حاله ازمه ٌمر بها المجتمُ والفراد 

 لنها من الشدائد وان انعكاسات الحروب مختلفه 

 جوانب نفسٌة لبد ان تشكل حالة ازمة ومتعددة  تشمل جوانب الجتماعٌه  واللتصادٌه

والثمافٌه والنفسٌه وان ماٌتٌح عنها من حالت الملك والنفعال وتؽٌر المزاج النفسً هً ل شن 

اثار تترن انعكاسات خطٌره فً شخصٌات األفراد وتختلؾ مدتها وتأثٌرها بأختًلؾ البناء 

 (ٔالنفسً لهم )

 

 

 

 

 

 

 

 

________ ________________ 

 ٢2١٢،ر سبك ذكره مصدحٌدر عبد الرضا طراد الخفاجً ...(١)

 



ٔٗ 
 

 النظرٌات التً تتعلك بالتلوث النفسً ٢_١_٣

 نظرٌة االستثناء الثمافً  -١

تعبٌر اخترعه الفرنسً ) جاكس ثٌدو ( فً مؤلفه فرنسا المستعمرة ، حٌنما َكد وجود اخترالات 

دول  َجنبٌة متنوعة تهدد السٌادة الوطنٌة لٌس على الدول النامٌة والفمٌرة فحسب بل حتى ألؼلب

َوربا ولو بشكل نسبً ومنها ) فرنسا ( التً َصبحت اآلن تحت نٌر الستعمار الثمافً ، فطرٌمة 

الحٌاة األمرٌكٌة بلؽت َعماق المجتمُ الفرنسً فً ذاته وعمله ودعم هذا الرَي المفكر الفرنسً 

وٌكشؾ ) كرستٌان كومباز ( حٌنما تساءل عما إذا كانت فرنسا لد باعت روحها لألمرٌكان ؟ 

 عن دور وسائل اإلعًلم فً تنمٌط رَي الناس والدفُ بهم باألكاذٌب وذلن باسم الحرٌة ،

 

 الوالء نظرٌة-٢

ٌعد كل من ) كاتز وكاهٌن ( من ابرز رواد نظرٌة الولء الداعٌة إلى اللتزام األخًللً للفرد 

ٌر المشترن والجماعة تجاه بعضهما البعض وبارتباطهما باألرض والمٌم واألصول والمص

واألهداؾ المنشودة .  تعبر هذه النظرٌة عن درجة تمثٌل الفرد لمٌم مجتمعه ، ولهذا فالولء 

ٌعكس خطا مستمٌما ٌربط حاجات الفرد بحاجات المجتمُ العلٌا ، وهذه السمة ل تأتً بفرض 

 (ٔ. ) الموة َو بطاعة األوامر َو بالمكافآت َو الحوافز بل تأتً من خًلل التعزٌز الذاتً

 

 االغتراب نظرٌة -٣

 

النفس صٌاؼتها  لتًلئم تفسٌر بعض الحالت النفسٌة المضطربة ولعل َشهرهم عالم النفس ) 

 الذي حدد الؼتراب فً خمسة َبعاد هً :   9٘9ٔملفن سٌمان ( عام 

العجز : وٌعنً شعور الفرد بأنه ل ٌستطٌُ َن ٌؤثر فً الموالؾ الجتماعٌة التً ٌواجهها  -ٔ

وبالتالً فانه ل ٌستطٌُ َن ٌمرر مصٌره َو التأثٌر فً مجرى األحداث َو فً صنُ المرارات 

 المهمة التً تخص حٌاته ومصٌره فٌعجز بذلن عن تحمٌك ذاته .  

الًلمعنى :وٌعنً تولُ الفرد انه لن ٌستطٌُ التنبؤ بدرجة عالٌة من الكفاءة بالنتائج المستمبلٌة  -ٕ

 للسلون .  

 ٌارٌة : وهً حالة انهٌار المعاٌٌر التً تنظم السلون وتوجهه .  الًلمع -ٖ

 العزلة : وتعنً انفصال الفرد عن مجتمعه وافتماده للصًلت الجتماعٌة .   -ٗ

الؼتراب عن الذات :  وتعنً عدم المدرة على التواصل مُ الذات ، والشعور عما ٌرؼب  -٘

 (ٕ )فً َن ٌكون علٌه . 

------------------------------------ 

 .98، صٕٓٓٓ، الجزائر ،  ٗٔ، ع مجلة العلوم اإلنسانٌة( مجدي عبد الحافظ . الستثناء المعرفً بٌن محاولة تجاوز التخلؾ وتكرٌسه ، ٔ)

لهٌئة المصرٌة ، ا ٕٔ، س ٙٗ، ع مجلة علم النفس(مدٌحة احمد عبادة . مظاهر الؼتراب لدى طلبة الجامعة فً صعٌد مصر ، دراسة ممارنة ، ٕ)

 . ٓ٘ٔ،  ص998ٔالعامة للكتاب ، 
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 المفاهٌم التً تعلك التلوث النفسً  بعض ٢_١_٤

 (ٔ)مفهوم الرتباط والتجذر والهوٌه -ٔ

 (ٕ)مفهوم التفسخ الجتماعً )النومً(  -ٕ

 

 مجاالت التلوث النفسً ٢_١_٥

 التنكر للهوٌه الحضارٌه والساءة الٌها -ٔ

 كلٌه الجنبٌهالتعلك بالمظاهر الش -ٕ

 التخنث ؼٌر موضوعً -ٖ

  الفوفضوٌه  -ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 . ٕٕٔ، ص مصدر سبك ذكره( مجدي عبد الحافظ . ٔ)

تماعٌة للبحوث الج ، الماهرة ، المركز المومً ٖٔ، م ٕ، ع المجلة الجتماعٌة المومٌة( هند طه . مفهوم الضٌاع ، دراسة نظرٌة وسٌكومترٌة ، ٕ)

 8ٕٔ، ص 99ٗٔوالجنائٌة ، 
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 الطائرهكره ٢_١_٦

الجماعٌه التً ٌمكن َن تمارس فً الصالت المؽلمه كره الطائره هً إحدى اللعاب الرٌاضٌه 

  العالً التً تجذب المستوى  الرٌاضاتوهذا ٌجعله فً مصاؾ ،وهً لعبه رفٌعه المستوى 

،وتعد فً الولت الحاضر من بها ،لنها لعبه مثٌره وسرٌعه اع والمشاهدٌن لًلستملممارستها 

وهً لعبه من َساسٌات مهارٌه وبدنٌه لما تمتاز به هذا اللعبه والعامه فً العالم،اللعاب الشعبٌه 

ا   (ٔ)وعدم حدوث الحتكان مُ المنافس.مشوله وؼٌر مكلفه مادٌا

 

 .لستثمار اولات الفراغوٌمكن َن تمارس وكره الطائره من اللعاب التً تصلح كًل الجنسٌن 

 (ٕلٌس لها ولت محدد.)ملعبها اصؽر من بالً اللعاب الجماعٌه  

بمدر ما ألنها تعتمد على المدرات العملٌه عن بالً اللعاب المشابهه وما ٌمٌز لعبه كره الطائره 

 تعتمد على التكوٌن البدنً.

 

،كما َنها للتحسن البدنً والصفه الٌجابٌه افسٌة الروح التنكما تعد كره الطائره رٌاضه تنمً 

 (.ٖ)تتطلب مستوى عالً من اللٌاله البدنٌه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 ٘،ص987ٔالمل للنشر ،دار فنون الكره الطائره ،حسن الحباري وآخرون (ٔ)

.دار الفكر  الماهرهلانون،  الكره الطائره تارٌخ التعلٌم التدرٌب تحلٌل (علً مصطفًٕ)

 ٗٙ،ص99ٔٔالعربً،

الكره الطائره الحدٌثه مفتاح الوصول إلى المستوى العالمً ،الماهره .دار ،عصام الوشاحً(ٖ)

   8٘،ص99ٗٔالفكر العربً،
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لٌكونوا بدنٌا خاصا بعد َعدادهم َعدادا عاما عدادا  الثانٌهطالبات مرحله اذ ٌتطلب اعداد 

التً التً تعد من َكثر المكونات البدنٌه  ،توى ممكن فضل مسبلداه مهارات اللعبه مؤهلٌن 

فً زٌاده لما لها من تأثٌر فعال فً اكثر اللعاب الرٌاضٌه بشكل عام،ٌحتاجها الرٌاضٌون 

 َثناء اللعب.لتحمٌك َفضل َداء ممكن  كفااءتها

 

 

 

 وتتكون لعبه كره الطائره من مهارات عده وهً 

 

 _الرسالٔ

 _الستمبالٕ

 _العداد ٖ

 _الضرب الساحكٗ

 _حائط الصد٘

 _الدفاع عن الملعبٙ

 

 

الكرة  تستمبلَن  الطالبهوَول مبدَ من المبادئ األساسٌة فً الكرة الطائرة وعلٌه ٌتولؾ نجاح 

من الخصم باستخدام ٌده وذراعٌة استخداما صحٌحا َي فً توافك وانسجام مُ جمٌُ مفاصل 

تؤدي عملٌة استمبال الرسال بصورة صحٌحة الجسم لكً ٌسمطها فً المكان المناسب ولكً 

التحرن  تستطٌُومنه  الطالبه تتخذهاوضاع معٌنه وهنان وضُ عام  تتخذَن  الطالبهفعلى 

 .بسهولة وٌسر الى جمٌُ التجاهات 
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 إستمبال الرسالمهاره ٕ_ٔ_7

-لة من عرؾ )علً مصطفى طه ( مهارة استمبال الرسال "بأنه استمبال الكرة المرس ولد
الًلعب المرسل للفرٌك المنافس لتهٌئتها لًلعب المعد او الزمٌل فً الملعب ،بامتصاص 

سرعتها ولوتها وتمرٌرها من اسفل لألعلى بالساعدٌن او بالتمرٌر لألعلى حسب لوة الكرة 

وسرعتها ووضُ الًلعب المستمبل(وٌلعب بها فرٌمٌن تفصل بٌنهما شبكه عالٌه .وعلى الفرٌك 

ره فون الشبكه لمنطمه الخصم .وتعد مهاره استمبال الرسال هً إحدى المهارات ضرب الك

الفنٌه الساسٌه فً كره الطائره هو دفاع ضد إرسال المنافس وٌَضاا هو عملٌة استمبال الكرة 

المرسلة للفرٌك المنافس لتهٌئتها للفرٌك المعد َو للزمٌل فً الملعب، وذلن لمتصاص سرعة 

مناولتها من َسفل لألعلى بالساعدٌن.وان مهارة استمبال الرسال تحتاج الى دلة الكرة ولوتها ل

عالٌة الوصول الكرة الى الًلعب المعد ولد عرفت الدلة بأنها "لدرة الفرد فً السٌطرة على 

الحركات الرادٌة للشخص الرٌاضً من خًلل تطوٌر العضًلت المسؤولة عن الحركات 

ت الهٌكلٌة والرادٌة والتً ٌمُ علٌها الواجب الساسً فً اٌصال الرادٌة المتمثلة بالعضًل

( ولد عرفها لاسم حسن حسٌن ومنصور العنبكً من وجهة ٕالرٌاضً للتكتٌن الجٌد والمثالً )

نظر فسلجٌة بانها "السٌطرة الفسٌولوجٌة على َداء العضًلت الرادٌة لتوجٌهها نحو هدؾ معٌن 

 . ) 

لوضُ الصحٌح لستمبال الرسال ٌتطلب مران مستمر لكً ٌصبح الٌا اثبتت التجارب َن احٌث 

وبرد فعل مكتسب وٌمثل استمبال الرسال لدرة المبادرة على العمل الهجومً بسبب ولوع 

المنافس بخطأ َي المحافظة على المبادرة الهجومٌة ، وان ادة الًلعب المهارات استمبال 

لمدربٌن الى الناحٌة الفنٌة لكن هنان مهمة دفاعٌة تمُ الرسال فً الكرة الطائرة ٌرجعه بعض ا

 المنخفض.على عاتك الًلعب خًلل استخدامه الساعدٌن لستمبال الرسال وهً الدفاع 

وان استمبال الرسال وتوجٌه الكرة األولى للمعد ٌنتمً لخٌارات متعددة لمجرٌات اللعب 

ٌتحتم َن ٌتمتُ الًلعب المستمبل الصفات المختلفة وما ٌترتب على صد الكرة األولى تعمٌدات 

 التركٌز.بدنٌة ومهارٌة وعملٌة َضافه الى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 1١ص،١١١١سبك ذكره ،(علً مصطفى طه ،صدر ١)

 ص،١١١8اللٌاله  البدنٌه وطرق تحمٌمها،بغداد ،(لاسم حسن حسٌن ومنصور العنكبً،٢)
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 الدراسات المشابهه٢-٢

 (١)( ٢2١٢دراسة  حٌدر عبد الرضا )٢_٢_١

 

عنوان الدراسة : )فاعلٌة برنامج إرشادي فً خفض التلوث النفسً لدى طًلب كلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة فً جامعة بابل( .

 

 هدفت الدراسة إلى :

 

 جامعة بابل . –تمنٌن ممٌاس التلوث النفسً على طلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -ا 

 

 جامعة بابل . –ى مستوى التلوث النفسً لدى طلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة التعرؾ عل -ٕ

 

جامعة  –التعرؾ على الفروق فً مستوى التلوث النفسً لدى طلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -ٖ

 بابل حسب متؽٌر الجنس .

 

  بناء وتطبٌك برنامج إرشادي لخفض التلوث النفسً لدى طًلب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة . -ٗ

 

التعرؾ على فاعلٌة البرنامج اإلرشادي فً خفض التلوث النفسً لدى طًلب كلٌة التربٌة  -٘

 الرٌاضٌة .

 

منهج البحث :  استعمل الباحث المنهج الوصفً باألسلوب المسحً والدراسات المعٌارٌة 

خدم والدراسات الممارنة فً لٌاس التلوث النفسً لدى طلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، كما است

المنهج التجرٌبً بأسلوب المجموعتٌن المتكافئتٌن )التجرٌبٌة والضابطة( فً خفض التلوث 

 النفسً لدى الطًلب .

 

جامعة بابل للعام الدراسً  –مجتمُ البحث : تحدد مجتمُ البحث بطلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  

( طالبة 88الُ )( طالبا وطالبة بوٕٓٗ( ، َما عٌنة البحث فمد تكونت من )ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ)

 ( طالبا ٕ٘ٔو)
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َدوات الدراسة :  لؽرض لٌاس التلوث النفسً لدى طلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة بابل  

 ( ٕٗٓٓتبنى الباحث ممٌاس )دمحم ، 

 

ج تفوق المجموعة التجرٌبٌة على الضابطة ، َي فاعلٌة نتائج الدراسة : كما َظهرت النتائ   

البرنامج اإلرشادي فً خفض التلوث النفسً لدى الطًلب ، وٌعزو الباحث َسباب ذلن منها ما 

 ٌأتً :

 

ا  - ا مُ مستوى الطًلب العلمً ومناسبا إن محتوى البرنامج اإلرشادي جاء متًلئما

فً الستفادة من البرنامج اإلرشادي  ألعمارهم وهذا بالتالً ٌؤدي إلى زٌادة رؼبتهم

وهذا ما لحظه الباحث على َفراد المجموعة التجرٌبٌة ، وكان لهذا اثر فاعل فً نجاح 

 البرنامج وتحمٌك َهدافه.

 

 اوجه تشابه الدراسات المتشابهه والحالٌه٢_٢_٢

 ه الطائرهكلتا الدراستٌن هً فً موضوع التلوث النفسً وعًللته بدله إستمبال الرسال بكر

 َوجه الختًلؾ فً الدراستٌن

_الدراسه الممدمه من لبل الطالبه تتمحور فً معرفه التلوث النفسً لدى طالبات المرحله ٔ

 الرابعه فً كلٌه تربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه للبنات/جامعه بؽداد

 

لدى طالبات  بٌنما الدراسه المشابهه تهدؾ إلى فعالٌه برنامج ارشادي فً خفض التلوث النفسً

 كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه للبنات.

 

_عٌنه البحث للدراسه الممدمه هً من طالبات المرحله الرابعه كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم ٕ

الرٌاضه للبنات.بٌنما الدراسه المشابهه تمثلت عٌنه البحث طالبات كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم 

 الرٌاضه للبنات/جامعه بؽداد

 

_البحث الممدم ٌهدؾ إلً معرفه التلوث النفسً وعًللته بدله إستمبال الرسال بكره الطائره ٖ

بٌنما الدراسه المشابهه تعرؾ إلى مستوى التلوث النفسً لدى طالبات كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم 

 الرٌاضه للبنات/جامعه بؽداد

 

 

 .٢٢2١مصدر سبك ذكره ،عبد الرضا طراد الخفاجً . .  (١)
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  الباب الثالث                        

 

 منهجٌه البحث واإلجراءات المٌدانٌه _٣

 منهج البحث٣_١

 مجتمع البحث وعٌنته٣_٢

 ثالوسائل واالجهزه واالدوات المستخدمه بالبح٣_٣

 سائل جمع المعلوماتو١_٣_١

 االجهزه واألدوات المستخدمه٣_٣_٢

 تحدٌد ممٌاس التلوث النفس٤ً_٣

 ربه االستطالعٌةالتج٥_٣

 العلمٌه لممٌاس األمن النفسً االسس٦_٣

 التجربه الرئٌسٌه1_٣

 الوسائل االحصائٌه8_٣
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 منهج البحث٣_١

لمًلئمه شكل البحث حٌث َن المنهج الوصفً لامت الباحثه بًلستخدام المنهج الوصفً 

 (ٔالنحو")والمعلومات ودراسه حالة هو"دراسه الظواهر واألحداث وجمُ الحمائك 

 مجتمع البحث وعٌتنه٣_٢

الثانٌه فً كلٌه التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه تم تحدٌد مجتمُ البحث والمتمثل بطالبات المرحله 

طالبه ومكون من اربُ (ٓٓٔوالبالػ عددهم )( ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓالدراسً )للبنات/جامعه بؽداد لعام 

العشوائٌه عن طرٌك لعٌنه بالطرٌمه وتم اختٌار افراد ابالطرٌمه العمدٌه، شعب )َ.ب.ج.ء(

بعد استبعاد الطالبات الؽٌر مواضبات على طالبه من شعبه )ب((ٖٕعددهم)المرعه والبالػ 

 (.ٕالدوام وعددهم )

 الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمه بلبحث٣_٣

المشكله وحل جمُ البٌانات "الوسائل التً ٌستطٌُ الباحث من خًللها تعد الجهزه واألدوات من 

 (.ٕ)وعٌنات وَجهزه البحث مهما كانت تلن األدوات والبٌانات لتحمٌك اهداؾ 

 وسائل جمع المعلومات:٣_٣_١

 ممٌاس التلوث النفسً*_

 جنبٌهلعربٌه واالمراجُ المصادر وال_

 شبكه المعلومات العالمٌه )النترنت(_

 _المًلحظه

 البٌاناتاستماره تفرٌػ _

 

 لمستخدمهاالجهزه واألدوات ا٣_٣_٢

 (ٔعدد )(Dellجهاز لبتوب نوع )_

 جهاز لٌاس وزن وطول_

 _الًلم رصاص وجاؾ

 

 

 

 ٣٤،ص٢22٤،بغداد ،دار الكتب لطباعه والنشر ، البحث العلمً(وجٌه محجوب وأحمد بدري، ١)

 ٦١ص،٢22٢، ()دار المناهج للنشر والتوزٌع،عمانومنهاجهاصول البحث العلمٌه (وجٌه محجوب،٢)
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 مٌاس التلوث النفسًتحدٌد م٤_٣

البحث سوؾ تموم الباحثه بعد الطًلع على المصادر والمراجُ العلمٌه المختلفه بموضوع 

(والذي ٌتكون 9ٕٓٓالمعد من لبل )ٌاسمٌن البٌاتً، بأعتماد ممٌاس التلوث النفسً*

 (فمره ٕٗمن)

الفمرات على خمسه بدائل وهً )اوافك.اوافك وتكون بدائل الجابه على هذا 

وتكون اعلى درجه تحصل علٌها المختبره ده.محاٌد.اعارض.اعارض بشده(بش

ٌبٌن (ٔ(وجدول )ٕٙٔوالوسط الفرضً لممٌاس)(ٕٗ)هً (وَلل درجه ٕٓٔهً)

 مجالت الممٌاس وتسلل فمراتهم الٌجابٌه والسلبٌه.

                  

 (١الجدول )                                

 

 والسلبية االيجابية فقراتهم وتسلسل النفسيالتلوث  مقياس مجاالت
 المجموع الفقرات السلبية الفقرات االيجابية اسم المجال ت
 8 6-5-3 8-7-4-2-1 التشكخ لميهية واإلساءة إلييا 1
 11 13-12 18-17-16-15-14-11-11-9 األجشبية باالثار التعمق 2
 7 24 25-23-22-21-21-19 التخشث 3
 8 33-32-28 31-31-29-27-26 الفهضهية 4

ضعف االلتدام والتساسك  5
 االجتساعي

34-35-36-37-38-39-41-
41-42 41-42 9 

 42 11 31 المجموع
 

 

 

 

 

 __________ 

 (١ملحك رلم )*
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 التجربه االستطالعٌة٥_٣

بتطبٌك التجربه الستطًلعٌة على عٌنه من الجتمُ ومن خارج عٌنه البحث سوؾ تموم الباحثه 

 ؾ علىلؽرض التعر

 _الولت المستؽرق لًلجابه على فمرات الممٌاسٔ

 ووضوح الفمرات ودرجه استجابتهم لها.مدى مًلىمه الممٌاس ألفراد العٌنه _ٕ

 _الجابه على التساؤلتٖ

 مدى وضوح تعلٌمات الممٌاس _ٗ

 

 االسس العلمٌه لممٌاس األمن النفس٦ً_٣

 َجل ضمان جوده وصًلحٌه َمن الممٌاس.من ستموم الباحثه بأستخراج السس العلمٌه لممٌاس 

 

 التجربه الرئٌسٌه1_٣

 

النفسً على َفراد عٌنه البحث بتطبٌك ممٌاس األمن سوؾ تموم الباحثه مُ فرٌك العمل المساعد 

 الثانٌه.من طالبات المرحله 

 

 الوسائل االحصائٌه8_٣

 

 (.spssالحصائٌه)سوؾ تموم الباحثه بأستخدام الحمٌبه 
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 المصادر                     

      القران الكريم (1)

 

شهرزاد دمحم شهاب وزهور دمحم سعٌد العبٌدي التلوث النفسً ((٢)   

وعالمته بالنضج االنفعالً لدى طلبة معاهد إعداد المعلمٌن ومعاهد 

الفنون الجمٌلة فٌمركز محافظة نٌنوى، مجلة دراسات تربوٌة، العدد 

 ١٥،ص٢2١١( ،١٤)

 

امد. التلوث النفسً لدى طلبة جامعة الموصل، أطروحة دمحم ح-(٣)

 .٦،ص ٢22٤دكتوراه، جامعة الموصل، كلٌة التربٌة، 

 

دمحم ابراهٌم عبد. الهوٌة الثمافٌة العربٌة فً عالم متغٌر، مجلة - (٤)

،الماهرة، المجلس العربً للطفولة والتنمٌة،  ٣الطفولة والتنمٌة،العدد

 .٢٣،ص ٢22١

 

 .١١،ص ٢22٤. المصدر السابك نفسه، دمحم حامد- (٥)

 

حسن الحباري وآخرون فنون الكره الطائره ،دار االمل للنشر -(٦)

 ٥،ص١١81،

 

(علً مصطفً الكره الطائره تارٌخ التعلٌم التدرٌب تحلٌل 1)

 ٦،ص١١١١لانون،الماهره .دار الفكر العربً،

 

مستوى (عصام الوشاحً،الكره الطائره الحدٌثه مفتاح الوصول إلى ال8)

 ٥8،ص١١١٤العالمً ،الماهره .دار الفكر العربً،



ٕٙ 
 

 .١١١٦(علً مصطفى طه ،مصدر سبك ذكره،١)

 

 ١٤٤،ص١١81(لؤي غانم ،الباٌومٌكانٌن ،دار الكتب ،١2)

 

(لاسم حسن حسٌن ومنصور العنكبً،اللٌاثه البدنٌه وطرق ١١)

 ٣28،ص١١١8تحمٌمها،بغداد ،

 

تدرٌبٌه لتنمٌه الموة االنفجارٌه  (سعد محسن اسماٌعٌل ،تأثٌٌر اسالٌب١٢)

 للرجلٌن والذراٌعٌن فًً دلة التصٌوٌب بالمفز عالٌٌا فًً كرة الٌٌد  ،

 

 .٢22٤( أسامة حامد دمحم . مصدر سبك ذكره ، ١٣)

 

 .٢2١٢(حٌدر عبد الرضا طراد الخفاجً . . مصدر سبك ذكره ،١٤)

 

لتوجٌه ٌوسف مصطفى إسماعٌل  وآخرون . اإلرشاد النفسً وا (١٥)

 ١٤٦ص، الرٌاض ، دار المرٌخ للنشر ،١التربوي ، ط

( إبراهٌم رجب لرفال وفوزٌة خلٌل ألبنانً . لراءات فً علم النفس ١٦)

 . 8٥، ص ١١١٦،لٌبٌا ،مكتبة طرابلس العلمٌة، ١والتربٌة ،ط

 

(وجٌه محجوب وأحمد بدري، البحث العلمً ،بغداد ،دار الكتب ١1)

 ٣٤،ص٢22٤لطباعه والنشر ،

(وجٌه محجوب،اصول البحث العلمٌه ومنهاجه)دار المناهج للنشر ١8)

 ،ص٢22٢والتوزٌع،عمان( ،
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 المالحك

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 استماره استبٌان حول ممٌاس )التلوث النفسً(

عزٌزتً الطالبة تحٌة طٌبه تروم الباحثة بأجراء بحثها المرسوم بعنوان ) التلوث 

مبال الرسال بكره الطائره( واستخدمت الباحثة ممٌاس النفسً وعًللته بدله إست

فمرات ٌرجى الجابة على فمرات  ٘عباره و  ٕٗالتلوث النفسً المتكون من 

الستبٌان بمنتهى الدلة والوضوح لمعرفة وجهة نظرن وابداء رٌَن التً تنطبك 

فمره  _لتتركً ائعلٌن او لد ل تنطبك مُ مراعاة لراءته بشكل جٌد المًلحظات 

_ضعً عًلمة صح امام الفمرة المناسبة وهً )اوافك _اوافك ٕبدون اجابه 

 بشده_محاٌد_ اعارض _ اعارض بشده( ولكم جزٌل الشكر والتمدٌر

 المشرفه مٌساء ندٌم احمد                          الباحثه اوهام زٌدان حطٌط

 (1رقم )حق مل

 العبارات ت
 أوافق

 بشدة
 أعارض محايد أوافق

أعارض 
 بشدة

1 
أفزل الشهم عمى الخصيف في أي بمج أجشبي عمى 

 أن أعير في بمجي
     

      السحمية تدبب لي التذاؤم األخبار 2

3 
ما ابجأ بإلقاء التحية وال انتظخ من السقابل  دائسا  

 الدالم أوال  
     

4 
أن تخمع الفتاة ربطة الخأس في السحاضخات  أفزل
 العسمية

     

5 
خخ توأنا أفبعيشي لعخاق ليذ ىشاك أجسل من ا

  عخاقيةالجشديتي ب
     

      ىجخ بمجي حتى له كانت الظخوف ال تالئسشيأ لن  6
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7 
مدتعج لفعل أي شيء مقابل الحرهل عمى مكدب 

 مالي
     

      أميل إلى مذاىجة األخبار الخياضية السحمية  8

9 
أعتقج أنشا ال ندتطيع الخقي والتطهر دون االستعانة 

 بخة األجشبيةبالخ
     

      أعتقج أن المغة األجشبية ىي أفزل من المغة العخبية 11

11 
أندعج عشج مسارسة والجتي أو أختي الخياضة في 

 السخاكد الخاصة ليا
     

12 
أشجع عمى اختالط الطالبات مع الطالب في 

 الجروس العسمية
     

      تبقى تحية اإلسالم األفزل واألسسى 13

14 
أي الطالب والطالبة بانفخاد وخالء  (قهف الكبالتو 

 في الجامعة ( مدألة شخرية
     

15 
نهع من التحزخ   "ىاي" و  "ىمه" تحية الشاس ب

 واالنفتاح
     

16 
أقف بجانب زميمي عشج مجادلتو لمسجرس حتى له 

 كان عمى خطأ
     

17 
جمذ في السحاضخة بأي وضع يعجبشي فيحا يتعمق أ

 حخيتيبخاحتي و 
     

      احتخامي ألساتحتي من تجخين الدجائخ أمخ ال يقمل 18

19 
من حق كل امخأة أن تخد عمى الخجل كمسة بكمسة 

 واإلىانة باإلىانة
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       أن تجالذ السخأة الخجال في السقاىيفي ال بأس  21

21 
تذبو الخجال بسذية الشداء يجل عمى الجسال 

 والخشاقة
     

22 
ج أصهات الشداء وضحكاتين والتحجث بشفذ تقمي

 أسمهبين يديج الخجل رقة
     

      تسشح الجاذبية لمخجل السالبذ البخاقة والزيقة 23

24 
حتخم والجي ألنو صاحب القخار األخيخ والخأي أ

 الدجيج في البيت
     

      ال أعارض عسل السخأة في أي مجال في الحياة 25

26 
الذهارع واألماكن العامة أمخ غشاء اإلندان في 

 شخري
     

27 
في  أن يأكل الذخز وىه ماشيا   أمانع

 الدهق أو الذارع

     

      أعتسج عمى العشف لمحرهل عمى ما أريج ال 28

 

29 

أمخا   رمي األوساخ في أماكشيا السخررة حرخا  
 معقجا  

     

31 
أعتقج أن مفيهم الحخية يدسح لي بعسل كل ما أريج 

 في أي وقت مسكنو 
     

31 
الكيادة بديارتي بدخعة عالية وبرهت محياع عالي 

 يدعجني
     

      بالهقت السحجد لمسحاضخة الهصهل حخص عمىأ 32

     الرهت العالي واأللفاظ القاسية في الذارع حخية  33
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 شخرية

      من واجب الهالجين تشفيح طمبات أبشائيم 34

35 
تجخل الهالجين في حياة أبشائيم  من األمهر السحدنة

 تيم الخاصةاوعالق
     

      عمى الهالجين مخاقبة األبشاء بححر وخفية 36

      عمى الهالجين أن يعخفها أن لشا دور في الحياة 37

38 
أسختي  فخادسسح ألأ لجي قخاراتي الخاصة وال

 بالتجخل
     

39 
أخي شخز صغيخ وال بج من التجخل في أمهره 

 لخاصةا
     

41 
أشجع استقالل الفخد الخاشج ببيت مدتقل كسا في 

 الغخب
     

41 
لتدم بسهاعيج الطعام مع عائمتي ومذاركتيم قخاراتيم أ

 وأفخاحيم وأحدانيم
     

      ازور أقخبائي بين الحين واآلخخ وأحب مهاصمتيم 42
 

 

 

 


