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الجامعة العراقية / كلية طب 
 االسنان

التصلب( ، -الكلمات المفتاحية : تمرينات خططية بأسلوب اللعب، االسلوب المعرفي )المرونة 
 المهارات االساسية بكرة السلة.

ن األلعاب الجماعية المحببة للصغار والكبار لما تحمله تعد لعبة كرة السلة واحدة م الملخص :
ثارة،. التصلب( من األساليب التي ترتبط بالفروق  -ويعد األسلوب المعرفي)المرونة   من متعة وا 

الموجودة بين األفراد في كيفية أداء العمليات المعرفية كالتفكير وحل المشكالت واتخاذ القرارات، 
لمرونة فلهم القدرة على إعطاء عدد متنوع من االستجابات العقلية التي فاألفراد الذين يتصفون با

تتناسب مع تعقد الموقف، اما األفراد المتصلبون يتسمون باستجابات تظهر الميل نحو الحلول 
القاطعة التي تمتاز بين الصواب والخطأ ويحدث هذا على حساب الواقع وهؤالء األشخاص 

تكون المجتمع من لى الرفض المطلق الذي ال يشوبه غموض ،و يسعون إلى القبول المطلق أو إ
( 473جامعة ديالى والبالغ عددهم ) \طالب المرحلة االولى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

اهمية البحث في  ( وتكمنالمتصلبين( طالبًا )20( طالبًا )المرنيين( )20)طالبا مقسمين الى 
مهارات عن طريق وضع تمارين خططية مشابهة لحالة للعب والتي ايجاد بديلة تعليمية لتطوير ال

هدف الدراسة الى ، كما تستخدم بكرة السلة باتجاهين هما تحقيق التعلم االفضل واالداء جيد للعب
التصلب (، إعداد تمرينات خططية بأسلوب  -تحديد عينة البحث وفقا لألسلوب المعرفي)المرونة 

التصلب ( في تعلم  -نات خططية بأسلوب اللعب لذوي )المرونة اللعب ،تعرف على تأثير تمري
 –الطبطبة  –واستعانوا الباحثون باالختبارات )المناولة  بعض المهارات األساسية بكرة السلة

 الرمية الحرة ( والنتائج التي افرزتها االختبارات اثبتت صالحية  –التصويبة السلمية 
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The Effect of Planned Exercises with Playing Style of Cognitive Style Players 

(flexibility-inflexibility) in Learning Some of the Basic Basketball Skills 

Key words: The Effect of Planned Exercises with Playing Style, Cognitive style 

(flexibility-hardening), and Basic Basketball Skills. 
Basketball is one of the most beloved and exciting group games for both young and 

old because of its fun and excitement.  The cognitive (flexibility-hardening) method is 

one of the styles that is related to the differences among individuals in the way of 

performing the cognitive processes such as thinking, problem-solving and making 

decisions. Players, who are flexible, have the capacity to give a variety of mental 

responses which are suitable with complicated situation. Individuals who are 

inflexible are characterized by responses that show the tendency towards definitive 

solutions that distinguish between right and wrong. This happens at the expense of 

reality. Those players are looking for an absolute acceptance or absolute rejection 

without any ambiguity. The sample of the study consists of 195 students divided into 

20 flexible students and 20 inflexible students. All students are first stage students at 

college of physical education and sport sciences/ Diyala university.This research 

aims at finding an alternative educational method to develop players’ skills by 

developing planned exercises similar to the case of playing that is utilized by 

basketball in two directions which are fulfillment of best learning and performing of 

best playing.  This study aims also to specify the research sample according to the 

cognitive method (flexibility - inflexibility), in learning basic skills of basketball. The 

researchers used the following tests (handling – plumping-  Shooting - Free 

Throwing) and the results of the study have proved the validity of the utilized 

exercises. 

شهد العالم في السنوات األخيرة تقدما ملحوظا في كافة مجاالت الحياة ، والتربية  المقدمة : -1
البدنية وعلوم  الرياضة واحدة من هذه المجاالت التي شهدت تطورا كبيرا في مختلف المستويات 

ة نتيجة لما قدمته العلوم المختلفة في إثراء الحركة الرياضية وصوال الى ومعظم األلعاب الرياضي
المستويات العليا . وقد ظهرت المساعي الحقيقية إليجاد أفضل األساليب التعليمية لتطوير 
األلعاب واعطاء اإلرشادات التعليمية الصحيحة لغرض تمكنهم من ممارسة اللعبة بشكل معقول 

أجل أن تسير العملية التعليمية بالطريق الصحيح وتواكب التطور فأن ومن  على وفق قانونها.
من الضروري مراعاة الفروق الفردية بين الطالب عند اختيار اأُلسلوب التعليمي، وهذا بدوره 

لذا فان معرفة المدرس لألساليب  ،يتطلب االهتمام باألساليب المعرفية )اإلدراكية( التي يمتلكونها
تخدمها الطالب تساعده على تحديد كيفية تعاملهم مع المعلومات ومواجهتهم المعرفية التي يس

للمشكالت،   فالتركيز على ُأسلوب تعليمي واحد في العملية التعلم يمكن ان يكون له تأثير 
ايجابي على  بعض الطالب وتأثير سلبي في البعض اآلخر،  لذا ال بد من استخدام اساليب 

لمعرفية التي يمتلكها الطالب ليتمكن كل طالب من تحقيق اقصى ما تعليمية تراعي االساليب ا
لديه واستيعاب متطلبات الدراسة بشكل افضل ، ولعبة كرة السلة واحدة من األلعاب الجماعية 

ثارة ،  التصلب(  -ويعد األسلوب المعرفي)المرونة المحببة للصغار والكبار لما تحمله من متعة وا 
بالفروق الموجودة بين األفراد في كيفية أداء العمليات المعرفية كالتفكير من األساليب التي ترتبط 
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وحل المشكالت واتخاذ القرارات، فقد أكدت كثير من الدراسات فاعلية هذا األسلوب المعرفي في 
عملية تفاعل الشخص وتعامله مع المعلومات في مواقف الحياة اليومية، وانه يعد أساسا للتمييز 

استجابات المناسبة إلى تلك المواقف، فاألفراد الذين يتصفون بالمرونة "فلهم القدرة بين األفراد و 
على إعطاء عدد متنوع من االستجابات العقلية التي تتناسب مع تعقد الموقف، اما األفراد 
المتصلبون يتسمون باستجابات تظهر الميل نحو الحلول القاطعة التي تمتاز بين الصواب والخطأ 

ة الثنائية البالغ في بساطتها ويحدث هذا على حساب الواقع وهؤالء األشخاص يسعون نحو القسم
 )المطاوع :إلى القبول المطلق أو إلى الرفض المطلق الذي ال يشوبه غموض " 

.وبهذا تتحدد اهمية البحث في ايجاد بديلة تعليمية لتطوير المهارات االساسية عن (7:4302:
هة لحالة للعب والتي تستخدم بكرة السلة باتجاهين هما تحقيق طريق وضع تمارين خططية مشاب

التعلم االفضل واالداء جيد للعب . وتكمن مشكلة البحث من خالل العمل والمتابعة الحظوا 
المعتمد على األساليب المعرفية في عملية  تمرينات خططية بأسلوب اللعبالباحثون قلة استخدام 

المعرفية وخاصة )المرنين والمتصلبين(، وتهدف الدراسة الى تصنيف المتعلمين وفقا لمداركهم 
التصلب ( ، إعداد تمرينات خططية  -تحديد عينة البحث وفقا لألسلوب المعرفي)المرونة 

التصلب (  -بأسلوب اللعب  ،تعرف على تأثير تمرينات خططية بأسلوب اللعب لذوي )المرونة 
وجود فروق معنوية بين . وتفرض الدراسة في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة

االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة، وجود 
 فروق معنوية بين الطالب وفقا ألسلوبهم المعرفي في تعلم بعض المهارات األساسية بكرة السلة .

 ريبي للمجموعات المتكافئة .المنهج التج وناستخدموا الباحث  منهج البحث: 2-1
: تكون مجتمع البحث من طالب المرحلة االولى كلية التربية  تهعينو البحث مجتمع 2-2  

شعب تم اختيار  2( مقسمين على 473جامعة ديالى والبالغ عددهم ) \البدنية وعلوم الرياضة 
س االسلوب المعرفي العينة بالطريقة العشوائية شعبة )ب( و)د( وبعد تفريقهم بواسطة  المقيا

المجموعة التجريبية االولى:  تكونت من طالب  التصلب اذ تكونت عينة البحث من :–المرونة 
( طالبًا 29( طالبًا من )المرنيين( ومن مجموع)20المرحلة االولى شعبة)ب ( والبالغ عددهم )

كلية التربية  المجموعة التجريبية الثانية:  تكونت من طالب المرحلة االولى شعبة) ب ( في
 ( طالبًا.28( ومن مجموع )المتصلبين( طالبًا من )20الرياضية /جامعة ديالى والبالغ عددهم )
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 البحث :  تجانس أفراد عينة 2-3
 يبين تجانس العينة في متغيرات النمو (1الجدول )       

( وهذا يدل على خلو البيانات من عيوب التوزيعات 3±أن معامـــل االلتواء يتراوح ما بين )     
 . هغير االعتدالي

استعانوا الباحثون بالوسائل اآلتية لغرض جمع المعلومات لقد وسائل جمع المعلومات :   4 2- 
والبيانات وهي :المصادر العربية واألجنبية  ،المقابالت الشخصية مع الخبراء  ،االختبارات 

األجهزة: حاسبة إلكترونية، ميزان  . التصلب( -مقياس األسلوب المعرفي)المرونة المهاريه ،
( قانونية، شريط 10ة سلة قانوني، كرات سلة عدد )طبي ،ساعة توقيت .األدوات: ملعب كر 

 .قياس متري، صافرة، شواخص.
 اختيار االختبارات المستخدمة في البحث : 2-5
 (.171-1984:169)حسنين، الدايم :االختبار االول: اختبار المناولة الصدرية  2-5-1

 الغرض من االختبار: قياس قدرة المختبر على سرعة المناولة واالستالم. 
 ( 455-452 :4350:)حمودات، جاسم االختبار الثاني: اختبار الطبطبة 2-5-2

 شواخص. 2الغرض من االختبار: قياس سرعة المحاورة بين 
 ( 01: :4350:)حمودات، جاسم  اختبار التصويب السلمي: االختبار الثالث  2-5-3
 : قياس دقة التصويب السلمي . الغرض من االختبار 

 2-5-4  الرمية الحرة الرابع االختبار : 
  :قياس دقة التصويب للرمية الُحرة(. الغرض من االختبار( 

                                                           
 (1ملحق) 

 

 وحدة القياس المتغيرات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

حجم 
 يطالوس العينة

معامل 
 االلتواء

 12.85 164.9 سم الطول
4. 

165 0.504 

 0.074 70 7.64 69.5 كغم الوزن
 0.108 20 0.73 19.25 سنة العمر
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( وذلك لمعرفة 845:/:/2أجرى الباحثون التجربة االستطالعية ) التجارب االستطالعية: 2-6
( طالب وكان 6مالئمة التمرينات مع عينة البحث اذ أجريت التجربة بوجود العينة بالكامل )

 الهدف منها هو:
  معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحثتان عند تنفيذ االختبارات قيد

 البحث. 
 . التعرف على الوقت المستغرق في تنفيذ االختبارات والقياس 
 . التأكد من كفاءة فريق العمل ومدى الدقة في تنفيذ االختبارات والقياس 
  جمع المعلومات . اختبار صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة واستمارة 
  معرفة الصعوبات  والمشاكل التي تواجه الباحثون عند تنفيذ التجربة 
 .مالئمة التمرينات  مع وقت الوحدات التعليمية المحددة 

: قاموا الباحثون بإجراء االختبارات القبلية لعينة البحث في يوم االختبارات القبلية  2-7
المغلقة )قاعة الشهيد مصطفى الديري ( في كلية في القاعة  845:\:\0)األربعاء( المصادف 

التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ديالى تم أجراء االختبارات المهارية بأشراف الباحثون 
 . *وفريق العمل المساعد 

قاموا الباحثون بإجراء التكافؤ للمجموعتين في  تكافؤ المجموعتين في متغيرات البحث: 2-8
 (.:ما مبين في الجدول)متغيرات البحث وك

 المتصلبين ( في متغيرات البحث –( يبين تكافؤ المجموعتين )المرنين :الجدول)

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

المحT المتصلب المرن
 سوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع س ع س

 0.40 0.83 2.76 16.8 2.08 17.45 ثا المناولة 1
غير 
 معنوي

 0.24 1.17 2.78 17.2 2.29 16.25 ثا الطبطبة 2
غير 
 معنوي

التصويبة  3
 السلمية

غير  0.93 0.08 1.64 4.2 1.98 4.1 درجة
 معنوي

 0.46 0.74 1.67 2.9 1.85 3.2 درجة الرمية الحرة 4
غير 
 معنوي

 

                                                           
 ا.م.د يسار صباح *

 ا.م. د تحرير علوان
 م.م نزار علي
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 تطبيق التمرينات الخططية التعليمية بأسلوب اللعب :  2-9
(أسابيع 0) ططية التعليمية بأسلوب اللعبالخاستغرق المنهج التعليمي باستخدام التمارين    

( أسابيع :( أسابيع لتعليم مهارة الطبطبة و):( أسابيع لتعليم مهارة المناولة و):مقسمة الى)
( أسابيع لتعليم مهارة الرمية الحرة  بواقع وحدتين تعليميتين في :لتعليم مهارة التصويبة السلمية و)

( 38( وحدة تعليمية زمن الوحدة التعليمية )42لتعليمية)االسبوع، بلغ المجموع الكلي للوحدات ا
 دقيقة استثمرت الباحثون الجزء التطبيقي من كل وحدة .

لقد تم اجراء االختبارات البعدية لعينه البحث بعد االنتهاء من تنفيذ االختبارات البعدية : 2-10 
ة المغلقة لكلية التربية البدنية ( في القاع845:\0\0المنهج التعليمي وذلك يوم االربعاء الموافق )

وعلوم الرياضة / جامعة ديالى وقد راعوا توفير نفس التنظيم وشروط تنفيذ االختبارات وتحت 
نفس الظروف واالمكانات المستخدمة في االختبارات القبلية لغرض الحصول على نتائج ذات 

 اج البيانات .( في معالجة واستخر SPSSمصداقية عالية. استخدم الباحثة برنامج )
 (3جدول)عرض وتحليل ومناقشة النتائج :  -3

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث االختبارين القبلي والبعدي 
 وحجم العينة لذوي االسلوب المعرفي المرن

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

حجم 
 العينة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
T 

نسبة 
 أالخط

 الداللة
 ع س ع س

 ثا المناولة 1

 
 
20 

 معنوي 0.00 11.29 1.57 12.50 2.08 17.45
 معنوي 0.00 6.78 1.78 12.30 2.29 16.25 ثا الطبطبة 2

التصويبة  3
 السلمية

 معنوي 0.00 7.48 0.93 7.6 1.98 4.1 درجة

4 
الرمية 
 الحرة

 معنوي 0.00 5.20 0.95 5.8 1.85 3.2 درجة

المحسوبة لمهارة المناولة والطبطبة والتصويبة السلمية T( تبن ان قيمة 0بين من الجدول )ت
( على التوالي في حين بلغت نسبة الخطأ  7.48،5.20، 11.29،6.78والرمية الحرة قد بلغت )

وهذا يدل على معنويه  (0.05( وهي اصغر عند مقارنتها )0.00لالختبارات كافة بلغت )
 ح االختبار البعدي.االختبار ولصال
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يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث االختبارين القبلي  (4جدول)
 والبعدي وحجم العينة لذوي االسلوب المعرفي المتصلب

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

حجم 
 العينة

 T االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع س ع س

 ثا المناولة 1

 
 
20 

 معنوي 0.00 2.9 1.54 14.8 2.76 16.8
 معنوي 0.00 4.56 2.19 14.25 2.78 17.2 ثا الطبطبة 2

التصويبة  3
 السلمية

 معنوي 0.00 5.43 1.3 6.15 1.64 4.2 درجة

4 
الرمية 
 الحرة

 معنوي 0.00 8.02 0.86 6.7 1.67 2.9 درجة

المحسوبة للمناولة والطبطبة والتصويب السلمية والرمية الحرة Tان قيمة ( 1تبين من الجدول )
( وهي 0.00( على التوالي في حين بلغت نسبة الخطأ )4.56،5.43،8.02، 2.9بلغت )

وهذا يدل على معنويه االختبار ولصالح االختبار البعدي ولكافة  (0.05اصغر عند مقارنتها )
 االختبارات .

ط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث للمجموعتين في يبين االوسا (5جدول)
 االختبارات البعدية 

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

   T المتصلب المرن
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع س ع س

 معنوي 0.00 4.66 1.54 14.8 1.57 12.50 ثا المناولة 1
 معنوي 0.00 3.08 2.19 14.25 1.78 12.30 ثا الطبطبة 2

التصويبة  3
 السلمية

 معنوي 0.00 4.17 1.3 6.15 0.93 7.6 درجة

 معنوي 0.00 3.13 0.86 6.7 0.95 5.8 درجة الرمية الحرة 4
المحسوبة الختبارات البعدي لذوي االسلوبين المعرفيين  T( بأن قيمة7تبين من الجدول ) 
( ولكافة االختبارات 0.00ونسبة الخطا ) ( على التوالي 0.40،  1.45، 0.80، 1.22للمهارة)

( وهذا يدل على معنوية االختبارات ولصالح المجموعة 0.05وهي  اصغر عند مقارنتها ب)
االسلوب المعرفي المرن الختبارات المناولة والطبطبة والسلمية ،اما في الرمية الحرة فمعنوية 

( أن هناك فروق معنوية 1، 0ول )االختبار لصالح االسلوب المعرفي المتصلب .تبين من الجد
من الطبيعي ان يحدث ويرى الباحثون  المجموعتين ولجميع االختباراتلصالح االختبارات البعدية 

("من إنَّ الظواهر الطبيعية 102 ::88::أكده) ظافر ما وهذا تقدم في تعلم المهارات االساسية "
لمدرس يتبع خطوات األسس السليمة للتعلم لعملية التعلم البد أن يكون تطورا في التعلم ما دام ا
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وبالنظر الى ما احتواه المنهج التعليمي من تكرار وتدرج باألداء من السهل الى والتعليم" ، 
الصعب وزيادة في المؤثرات والتشويق والمنافسة وهذا يثير دوافع المتعلم لتحقيق الهدف المنشود 

من مدة التعليم وكما ساعدت التمارين دون ان يشعر بالملل والضجر في الوقت والجهد ض
الخططية بأسلوب اللعب  في زيادة القدرة على التكيف وااليفاء بمتطلبات اللعبة وشاركت في 
 –تسريع عملية التعلم. كما ان تفوق الطالب في االسلوب المرن في االختبارات)المناولة 

ت بالمفتوحة والتي تتفق مع ذوي التصويبة السلمية ( البعدية  التي تتصف بالمهارا –الطبطبة 
 االسلوب المرن "باتساع قدرة انتباهه التي تيسر عليه روية المثيرات بسرعة كبيرة")

Essen:1970:408 الطالب في االسلوب المتصلب في اختبار الرمية الحرة والتي (، اما تفوق
بالتسلطية الذي يتصف تتصف بالمهارات المغلقة والتي تتفق مع ذوي االسلوب المتصلب 

 وبتنظيم معرفي مغلق للمعتقدات والللمعتقدات.
من خالل عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها تم التوصل إلى االستنتاجات الخاتمة:  -4

المتصلبين ( في تعلم المهارات االساسية بكرة  –والتوصيات اآلتية :تفوق المجموعتين ) المرنين 
تفوق مجموعة )المرنين ( في االختبارات البعدية في  السلة بين االختبارين القبلي والبعدي ،

المهارات ) المناولة ، الطبطبة ، تصويبة سلمية ( تفوق مجموعة) المتصلبين ( في االختبارات 
استخدام تمارين خططية بأسلوب اللعب في تعليم بالبعدية لمهارة الرمية الحرة .ويوصي الباحثون 

شف والتفريق بين المتعلمين المرنين والمتصلبين قبل البدء المهارات االساسية بكرة السلة، الك
بعملية التعلم  للمهارات الجديدة لما له من اثر في عملية التعلم ،إجراء دورات تطويرية للمدرسين 
بين مدة وأخرى لغرض اطالعهم على أحدث األساليب التدريسية وتدريبهم على كيفية استخدامها 

لمعرفة تأثير األسلوب المعرفي  ,النشاطات الرياضية األخرى  ،إجراء دراسات مشابهة على 
 المتصلب( على تعلم مهاراتها  -)المرن

 المصادر :
 (.4302: )مكتبة الطالب الجامعي، قراءات في التربية وعلم النفسعصمت مطاوع؛  إبراهيم -
والتطور من ظافر هاشم إسماعيل ألكاظمي؛  اأُلسلوب التدريسي المتداخل وتأثيره في التعلم  -

خالل الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعليم التنس : ) أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 
:88: ) 

 ( . :84:)عمان ، دار المسيرة للطباعة ، 0،ط علم النفس المعرفيعدنان يوسف ؛  -
، دار الفكر  القياس في كرة السلة،محمد محمود عبد الدايم ومحمد صبحي حسنين؛  -

 .1984،العربي



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

261 

. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، دار كرة السلةمؤيد عبد اهلل جاسم.     -
 الكتب للنشر، 

New  ,anual of Child Psychology, Carmichael’sMEssen, P.H., (1970):  -
York: John Wiley & Sons. p.130 

 
 لبحثالمرونة ( في ا -مقياس األسلوب المعرفي )التصلب 

 
 ت

اوافق  الفقرات
 بشدة

بين  اوافق
الموافقة 
 وعدمها

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقا

      اكره  تغيير قراراتي مهما كانت األسباب 1
اعتقد أن قراراتي هي الصواب وعلى اآلخرين األخذ  2

 بها
     

اشعر أن الزمن الحاضر يزخر بالشقاء فان المستقبل  3
 هو المعول عليه

     

اعتقد أن معظم الناس الذين يخالفوني في الرأي شواذ  4
 وأنهم ال يحبون االعتراف بذلك

     

      اعتقد أن الكثير من الناس يستحقون السخرية 5
      أميل إلى التمسك بآرائي إذا اختلفت مع اآلخرين  6
يصعب علي االنسجام مع األشخاص الذين يختلفون  7

 ةمعي في النظرة إلى الحيا
     

      أفضل تنفيذ أرائي دونما مناقشة 8
أرى أن رجل الصناعة واألعمال أكثر أهمية إلى  8

 المجتمع من األستاذ الجامعي والفنان 
     

اعتقد أن على المرء أن يبدو مختلفا عن اآلخرين  .1
 لذلك ينبغي أن ال يجاريهم

     

      اشعر أن أكثر الناس ال يدركون ما في صالحهم 11
أرى أن من الطبيعي أن ال تغتفر مخالفة الصديق  12

 مهما كانت األسباب
     

أجد من الصعوبة علي أن أتوقف عن النقاش حين  13
 انغمس في مناقشة حامية

     

أرى أن من الحكمة أن ال يغير الشخص أسلوب  14
 تعامله مع اآلخرين
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جب على أضع لنفسي مثال عليا واني اشعر انه ي 15
 اآلخرين أن يفعلوا الشيء نفسه

     

أخشى الناس الذين يحاولون التعرف حقيقة  16
 شخصيتي كي ال يخيب رجاؤهم وتوقعهم

     

تعلمت كراهية عدد من الناس بسبب ما يحملونه من  17
 اآلراء

     

أرى انه إذا أراد اإلنسان أن يحقق رسالته في الحياة  18
 أو يخسر كل شيء فعليه أن يخاطر ليكسب

     

      امتنع عن تجاوز أخطاء غيري مهما كانت الظروف 18
      اعتقد أن آراء معظم زمالئي غير ناضجة .2
      ليس هناك من جديد تحت الشمس 21
لو استعرضت تاريخ اإلنسانية لما وجدت غير قلة من  22

 المفكرين والعظماء
     

      ن ما ال يفعلونأنا متأكد أن الناس يقولو 23
      أفضل أن أكون مختلفا عن زمالئي في كل شيء 24
اعتقد أن معظم الناس ال يتناولون أمورهم بجدية  25

 كافية
     

      يخيل لي أن الناس يقولون عني أشياء مهينة 26
اعتقد أن الشخص الكفؤ هو من تكون لديه حلول  27

 جاهزة لكل مشكلة 
     

      كثيرا عن االستفسار عن النقاط الغامضةامتنع  28
أرى أن من الطبيعي أن يكون الشخص متمسكا  28

 بالتقاليد االجتماعية الصارمة
     

أحس كثيرا بان الناس الغرباء يتطلعون إلي بنظرات  .3
 ثاقبة

     

من الصعب أن أعيد النظر في قراراتي إذا وجد ما  31
 يبرر ذلك

     

      إلنسان مخلوق عاجز وبائسأرى أن ا 32
أفضل عمل األشياء بمفردي دون طلب مساعدة  33

 اآلخرين
     

      يصعب علي تغيير رأي كونته في مسألة معينة  34
ليس من السهل أن اترك عمال اعتدت عليه ألزاول  35

 عمال آخر
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أرى أن أكثر األفكار التي تجد طريقها إلى النشر في  36
الحاضر ال تساوي ثمن الورق الذي تطبع العصر 
 عليه

     

      استطيع اإلجابة بسرعة وسهولة على كل األشياء 37
اعتقد أن هناك حال واحدا صحيحا لمعظم  38

 المشكالت
     

ابتعد عن الشخص الذي يحاول اثبات وجهه  38
 نظره دائما

     

      احب الناس المهمين الن هذا يشعرني بأهميتي .4
اعتقد ان سبب الحروب والصدمات بين االمم  41

 تعود الى الطبيعة البشرية
     

      يخيل لي انني ال اساوي شيئا في بعض االحيان 42
      احاول االحتفاظ بأصدقائي ومعارفي وعدم تغيرهم 43
ارتبك في حياتي اليومية عندما يحدث لي شيئا  44

 غير متوقع
     

      عمال التي تتسم بالتنوع والتغييرابتعد عن اال 45
اشعر دائما ان النقد مغرض وغير مستحب النه  46

 يقلل من قيمة الشخص الناقد
     

      افكر دائما في احداث الماضي بدال من الحاضر  47
أرى من الطبيعي ان يعتقد كل شخص بين عائلته  48

 افضل من أي عائلة اخرى
     

ي في المناقشات إن اكرر ما اجد من الضرور  48
 اقول عدة مرات ألطمئن إلى إن غيري فهمني

     

اعتقد إنني اكثر دقة في معرفة الصواب والخطأ  .5
 من معظم الناس

     

      أضع نفسي في مستوى أعلى من اآلخرين 51
      ابتعد عن تغيير نمط حياتي مهما كانت األسباب 52
      حت سيطرتيأفضل ان يكون الجميع ت 53
      اعتقد ان جميع ارائي صحيحة 54
ان اختيار الشخص أصدقاءه من الذين يشبهونه  55

 في معتقداته هو افضل أساليب الحياة
     

اعلم إنني اقوم بإعمالي بدفة اكثر من معظم  56
 الناس

     


