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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السلام عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

بين يديكم استمارة بها العديد من العبارات التي أعددتها لمعرفة بعض الصفات التي 
( أمام كل عبارة وتحت √يتمتع بها الطالب المرجو اإلجابة عنها جميعًا بوضع عالمة )

وينطبق عليك ، تذكر أنه ليس هناك إجابة صحيحة  كل خيار الذي يصف حالتك فعالً 
وأخرى خاطئة فاإلجابة الصادقة والصريحة هي المطلوبة إلتمام هذا العمل العلمي ، 
تذكر بأن إجابتك سوف تكون في غاية السرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي ، 

 وشكرًا لك مقدمًا على تعاونك الصادق معنا . 
 اسية : استمارة المعلومات األس

 أنثى )   (   ذكر )   (     / النوع :7
 خامس )   (   ثالث)   (   / المستوى الدراسي :9
 ريف )   (  حضر)   (        / الموطن األصلي : 3
 داخلي )   (  / نوع السكن أثناء الدراسة :    خارجي )   ( 4
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تنطبق  العبارات  الرقم
 بشدة 

تنطبق إلى 
 حدة ما 

تنطبق ال 
 إطالقا

    التزم بالعادات والتقاليد داخل قبيلتي  7
    أثق ثقة مطلقة في أبناء قبيلتي  9
ن كانوا على خطأ  3     أتحيز إلى أبناء قبيلتي حتى وا 
أرفض أن يتزوج الشباب من داخل قبيلتي بفتيات من  4

 قبائل أخرى 
   

    اعتز بشدة بمكانة زعماء قبيلتي  5
ارفض إقامة أي نوع من العالقات االجتماعية مع غير  9

 أبناء قبيلتي 
   

    أفضل الزواج من داخل قبيلتي  1
    أتضايق حين يطلق طالب قبائل أخرى بطالب قبيلتي  1
    اشعر باالعتزاز الرتدائي زي قبيلتي  2

    أتضايق حين أجد أبناء قبائل أخرى يرتدون زي قبيلتي  70
ال أحب أن يعطى المناصب الهامة في الدولة ألبناء  77

 القبائل األخرى 
   

    اشعر أن أبناء قبيلتي هم األهم  79
اشعر بأن أبناء قبيلتي هل أعلى مكانة من أبناء القبائل  73

 األخرى 
   

ال تنطبق تنطبق إلى تنطبق  العبارات  الرقم
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 إطالقا حدة ما  بشدة 
أشعر بالضيق لمجرد وجودي أو اختالطي مع أناس من  74

 قبائل أخرى في المواصالت العامة 
 

   

    أشجع فقط الفريق الرياضي الذي ينتمي إليه أبناء قبيلتي 75
أحرص فقط على متابعة البرامج اإلذاعية أو التلفزيونية  79

 التي تخص ثقافة قبيلتي 
   

    أتباهى بانتمائي لقبيلتي  71
    اعتز بشهامة أهل قبيلتي  71
    عادات وتقاليد قبيلتي أفضل من تقاليد القبائل األخرى  72
    لو لم أكن من قبيلتي لوددت أكون منها  90

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ال تنطبق تنطبق تنطبق  العبارات  الرقم
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إلى حدة  بشدة 
 ما 

 إطالقا

    التزم بالعادات والتقاليد داخل قبيلتي  7
    أثق ثقة مطلقة في أبناء قبيلتي  9
ن كانوا على خطأ  3     أتحيز إلى أبناء قبيلتي حتى وا 
أرفض أن يتزوج الشباب من داخل قبيلتي بفتيات من قبائل  4

 أخرى 
   

    اعتز بشدة بمكانة زعماء قبيلتي  5
ارفض إقامة أي نوع من العالقات االجتماعية مع غير أبناء  9

 قبيلتي 
   

    أفضل الزواج من داخل قبيلتي  1
    أتضايق حين يطلق طالب قبائل أخرى بطالب قبيلتي  1
 اشعر باالعتزاز الرتدائي زي قبيلتي  2

 
   

    أتضايق حين أجد أبناء قبائل أخرى يرتدون زي قبيلتي  70
ال أحب أن يعطى المناصب الهامة في الدولة ألبناء القبائل  77

 األخرى 
   

 اشعر أن أبناء قبيلتي هم األهم 79
  

   

ال تنطبق تنطبق تنطبق  العبارات الرقم
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إلى حدة  بشدة
 ما

 إطالقا

أشعر بالضيق لمجرد وجودي أو اختالطي مع أناس من قبائل  74
 أخرى في المواصالت العامة 

   

    أشجع فقط الفريق الرياضي الذي ينتمي إليه أبناء قبيلتي 75
أحرص فقط على متابعة البرامج اإلذاعية أو التلفزيونية التي  79

 تخص ثقافة قبيلتي 
   

    أتباهى بانتمائي لقبيلتي  71
    اعتز بشهامة أهل قبيلتي  71
    عادات وتقاليد قبيلتي أفضل من تقاليد القبائل األخرى  72
    لو لم أكن من قبيلتي لوددت أكون منها  90

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال تنطبق تنطبق إلى تنطبق  العبارات الرقم
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 إطالقا حدة ما بشدة
    أكثر من أحالم اليقظة   7
اشعر بالخوف إذا اضطررت لمقابلة طبيب بخصوص مرض  9

 ما 
   

    تمر على فترات اشعر فيها بالضيق  3
شعرت في وقت من األوقات بأن شخص ما يؤثر على تأثيرًا  4

 مغنطيسيًا وكان يجعلني أقوم بأعمال ضد إرادتي 
   

    اشعر بالوحدة حتى لو كنت مع الناس  5
    أنا سريع البكاء  9
    أخاف من رؤية الثعبان  1
    التفكير في الحريق يخيفني  1
أصاب بالفشل بدون أن يكون ذلك راجعًا إلى أخطاء حدثت  2

 مني شخصيًا 
   

    أخاف من رؤية البرق  70
اشعر باالكتئاب بسبب حصولي على درجات ضعيفة في  77

 الجامعة 
   

    احسد اآلخرين في ما يتمتعون به من سعادة  79
    تضعف همتي بسهولة  73
    اشعر باألسف على األعمال التي قمت بها  74
ال تنطبق تنطبق إلى تنطبق  العبارات الرقم
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 إطالقا حدة ما بشدة
شعرت بالخوف عندما كنت في مكان مرتفع من فكرة أني  75

 سأقفز منه 
   

    أنا سريع الغضب  79
    اشعر بالحزن  71
    أتضايق حين شعوري بالنقص  71
    اعتبر نفسي عصبيًا نوعًا ما  72
    اشعر بالخجل  90
    أكون حساسًا بسبب مظهري الشخصي 97
    شعرت في وقت من األوقات بأن األشياء حولي غير حقيقية  99
    يجرح شعوري بسرعة  93
    أتضايق بالشعور بأن الناس من حولي يقرؤون أفكاري  94
    أتضايق عند الشعور بأن الناس يالحظونني في الطريق  95
    يثيرني النقد  99
    اشعر في وقت من األوقات إنني ثائر األعصاب  91
    انفعل بسرعة  91
    أتضايق لورود بعض األفكار على ذهني من وقت آلخر  92
استمر في القلق والضيق مدة طويلة إذا تعرضت لمواقف  30

 اشعر باإلذالل أو االهانةتجعلني 
   

   مرة إن شعرت بالخوف الشديد من الشيء ما مع علمي بأنه ال  37
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 يستطيع إن يلحق بي أي ضرر 
    تتقلب حالتي الوجدانية بين السعادة والحزن دون سبب  39
    تشغلني األفكار لدرجة ال استطيع معها النوم  33
    أخاف من البقاء وحيدًا في الظالم  34
    يخيفني التفكير في الزالزل أو الحريق  35
    أسر في المجتمعات لمجرد وجودي مع الناس  39
أحاول أن أقابل بعض الشخصيات المهمة إذا وجدتهم في حفل  31

 شاي أو استقبال 
   

    أتولى مسئولية تقديم الناس في الحفل  31
أجد صعوبة كبيرة في التفكير في مالحظات مناسبة ألقولها  32

 أثناء الحديث مع جماعة ما 
   

    حدث أن توليت بث المرح في حفل ممل  40
أجد صعوبة في الوقوف أمام طالب القاعة ال تكلم في موضوع  47

 ما 
   

    حينما أكون في بص أقوم أحيانًا بالتحدث إلى الركاب  49
أشعر بالحرج إذا اضطررت إلى الدخول الجتماع عام بعد أن  43

 يكون كل واحد جلس مكانه 
   

    من السهل أن أطلب من اآلخرين مساعدتي  44
أكون كثير الشعور إذا اضطررت إلى اقتراح فكرة ألبدا بها  45

 لمناقشتها بين مجموعة من الناس 
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حدث إنني قمت بوضع خطط ألشخاص آخرين بأن قمت  49
 باإلشراف على أعمال أشخاص آخرين 

   

إذا حضرت الجتماع ما متأخر أفضل أكثر من الجلوس في  41
 مقعد أمامي 

   

    أقوم بعبور الطريق ألتجنب مقابلة شخص ما  41
    أتولى في بعض األحيان القيادة في بعض األعمال االجتماعية  42
إذا أردت طلب شيئًا من شخص ال أعرفه أفضل أن أكتب له  50

 مذكرة بداًل من أذهب إليه 
   

أسر من الحفالت االجتماعية التي يتاح لي فيها االختالط بأفراد  57
 الجنس اآلخر 

   

    أجد من الصعب التكلم أمام الجماهير  59
    كانت عندي تجارب عديدة في الظهور أمام المجتمعات العامة  53
إذا كنت ضيفًا في حفلة عشاء هامة أفضل االستغناء عما  54

احتاج إليه من األشياء الموجودة على المائدة بداًل من أن أطلب 
 من اآلخرين أن يتناولوه لي 

   

    من السهل أن أكون عالقات مع أفراد الجنس اآلخر 55
كنت أعرف اإلجابة عن سؤال في الفصل ولكن لم أستطيع  59

 اإلجابة 
   

    أخاف من التحدث أمام الطالب داخل القاعة  51
أتردد في الدخول منفردًا إلى غرفة ما حينما يكون بها مجموعة  51

 من األفراد 
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    أشعر بالخجل أثناء التسميع أو اإللقاء في الفصل  52
    أشارك في المهرجانات والحفالت المبهجة  90
    أجد من الصعب أن أبدا الكالم مع شخص غريب  97
    يزعجني أن يناديني المعلم فجأة لإلجابة عن سؤال ما  99
    أميل إلى البقاء في المؤخرة أو على هامش الحفالت االجتماعية  93
حينما أكون مع مجموعة من األفراد اشعر بالحرج إذا اضطررت  94

 إلى االنصراف 
   

    أشعر بضرورة فهم نفسي  95
    اكتسب أصدقائي بسهولة  99
    أفضل قلة األصدقاء  91
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