
 من فضلك أجب عن األسئلة التالية
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ال 
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 أحياناً 

3 

نعم 

 غالباً 

  

رين ضمن يومي مشغول جداً لذلك ال أستطيع أن أجعل لي وقت خاص بالتما    

 جدولي اليومي

1 

ال أحد من أفراد عائلتي أو أصدقائي يفضلون ممارسة الرياضة لذلك فأنى ال     

 أجد فرصة لممارستها

2 

 3 أكون متعب جداً بعد العمل فال أستطيع ممارسة الرياضة    

 4 كنت أفكر في زيادة التمارين الرياضية لكن ال يبدو أننى أستطيع البدء بذلك    

 5 أننى كبير في السن لذا فممارسة الرياضة تشكل خطرا على    

ال أمارس الرياضة كثيرا وذلك ألنني لم أتعلم مهارات إي نوع من أنواع     

 الرياضة

6 

المسابح، المسارات، الدراجات ....... الخ غير متوفرة لالستخدام بالنسبة     

 لي

7 

التزامات أخرى مثل وقت العمل ممارسة الرياضة تأخذ الكثير من وقت     

 واالسرة

8 

 9 أشعر بالخجل من منظري وأنا أمارس الرياضة مع االخرين     

أنا ال أحصل على القدر المكافئ من النوم فال أستطيع االستيقاظ مبكراً أو     

 البقاء في الليل لممارسة الرياضة

10 

من الخروج لعمل شئ من األسهل علي ايجاد عذر لعدم ممارسه الرياضه     

 آخر

11 

 12 أنا أعرف أناس كثيرين أذوا أنفسهم من كثرة ممارسة الرياضة    

 13 أنا أرى أنه ال يمكن تعلم أي رياضه جديدة في مثل سني    

أن ممارسة الرياضة أمر مكلف جداً فيجب على شراء أدوات رياضيه أو     

 أخذ دروس رياضيه

14 

 15 ليوم ضيق جداً ال يكفي ألداء التمارين الرياضية وقت فراغي أثناء ا    

نشاطاتي االجتماعية المعتادة مع العائلة واألصدقاء ال تتضمن أي نشاط     

 رياضي

16 

 17 العطلة للراحة وليس للرياضة األسبوع واحتاج أيامأيام  جداً خاللأنا متعبة     

ستطيع أن استمر على شيء أريد ان أمارس المزيد ولكن يبدوا أننى ال أ    

 معين

18 

 19 او أصاب بأزمه قلبيه نفسيأخاف ان أوذى     

 20 ليس لدي القدرة الكافية لتحويل ممارسة الرياضة لمتعه    

لو كانت هناك أجهزه رياضية وغرف لالستحمام في موقع العمل لكان من     

 األرجح ان أقوم بالتمارين الرياضية

21 

 22 البدني بممارسه النشاطي لدينبه ال تسمح لا ياتعتقدم    

32 البدني بممارسه النشاطلي سمح يال  دين(الشديو البرد ا)الحر لطقسا      

 24 الرياضيه غير ال تتناسب مع مجتمعنا المالبس     

 25 البدني في الصيف غير مناسب ليلنشاط ا    

 26 البدني بممارسه النشاطي لدينبه ال تسمح لا ياتيخالقأ    

72 البدني بممارسه النشاطلي سمح يال  المحيطهيئه لبا      

 


