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                    امللخص
 سميعـريل الحـالتو  تفـاؤلالية والعـاالنف الظسأنيشةؾى دــتممى عـخف عـالتة الى سـىجفت الجرا

افغة حـمضة في يـامؾم الخ عـم التخبية البجنية و دــالجى طالبات كمية واق جسشاســتػدة المـااالكاديسي في 
م التخبية دــات واقيـاكم ضي لظالباتيـاالخ  والتفاؤلالية عـاالنف الظسأنيشة يـؽالقة بعـمى العـخف عـوالت ؾى يـشن

ت االرتباطية لسالءمتو و ســامؾب الجراسـالسشيج الؾصفي بأثان حـخجم الباســت، واضة يـامؾم الخ عـالبجنية و 
مؽ جامعات كمية واقدام التخبية البجنية ( طالبة 686)ث مؽ حـالب عيث تالف مجتسحـث، حـة البعـطبي

ث الى حـالب عمجتس ثانحـالباست دـفقج ق ( طالبة638)فقج كان عجدىا ثحـالب عـيـشة آما الخياضةوعمؾم 
ية الثانية عـظالســت( طالبة واال8)االستظالعية األولى عـيـشة( طالبة و 155بشاء مؽ ) عـيـشةم دــاة اقعـارب

 ( طالبة .65تظبيق ) عـيـشة( طالبة و 16ثبات ) عـيـشةطالبة و ( 8)
 واستشتج الباحثان ما يمي :

ط مؽ سـؾى متؾ دــتؾى بسيـشافغة نحـضة في ميـامؾم الخ عـم التخبية البجنية و دــاواق يـةؼ طالبات كمدـتت -1
 الية.عـاالنف الظسأنيشة

ؾى دــتؾى بسيـشافغة نحـات معـمجـاضة في يـامؾم الخ عـم التخبية البجنية و دــاواق يـةؼ طالبات كمدـتت -6
 ضي.يـاالخ  تفـاؤلمؽ ال عمختف

ؾى دــتؾى بسيـشافغة نحـات معـمجـاضة في يـامؾم الخ عـم التخبية البجنية و دــاواق يـةؼ طالبات كمدـتت -3
 . جسشاســتػدة المـاسمي في عـط مؽ األداء السـمتؾ 

 جسشاســتػدة المـا سميعـالريل حـالتؾى دــتالية ومعـاالنف الظسأنيشة يـؽشؾية بعـالقة ارتباط معـوجؾد  -4
 ؾى.يـشافغة نحـات معـمجـاضة في يـامؾم الخ عـم التخبية البجنية و دــاواق يـةلظالبات كم

 جسشاســتػدة المـا سميعـالريل حـالتؾى دــتالية ومعـاالنف الظسأنيشة يـؽشؾية بعـم القة ارتباطعـوجؾد -5
 ؾى.يـشافغة نحـات معـمجـاضة في يـامؾم الخ عـم التخبية البجنية و دــاواق يـةلظالبات كم

 يمي : سـاثان بحـو اوصى البا
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ضي يـاالخ  تفـاؤلالقتيا بالعـلمظالبات ل بالظسأنيشةم سـامى االىتعـ جسشاســتػدة المـات ســاث مجر حـ -1
دة مـاضة في يـامؾم الخ عـم التخبية البجنية و دــات واقيـالمظالبات في كم سميعـريل الحـالتوب
 .جسشاســتػال

سمية عـضي ومؾاد يـاالخ  تفـاؤلالية والعـاالنف الظسأنيشة يـؽابية أخخى بذـت مســاضخورة إجخاء درا -6
ة والسشزجة حـبادـاب القؾى والعـمة والظائخة واليج والدـالسشغسة القجم والاب عـأخخى وفخدية كاألل

 اب.عـة وغيخىا مؽ األلعـوالسزخب والسالكسة والسرار 
ضة يـامؾم الخ عـم التخبية البجنية و دــات واقيـاي في كمدـاد والتؾجيو الشفشـجة االر حـجاث و ســتحـا -3

وز جـامى تعـجة الظالبات دــاعـي ومدـاد الشفشـالتؾجيو واإلر سمية في عـي السؾاد السـجة مجر دــاعـلس
 سمية.عـالخ التي تؾاجو الظالبات في الجروس عـدـاالت الخؾف والتخدد والقمق السحـ

 )يتحريل العسم، التفاؤل الخياضي، الظسانيشة االنفعالية( :الكممات المفتاحية
 

Emotive Tranquillity and its Relationship with Athletic Optimism and 

Practical Achievement in Gymnastics for the Female Students of the 

College of Physical Education and Sports Science in the Universities of 

Nineveh Governorate 
Prof. Dr. Ukla Sulaiman Al-Huri                   okla-ali@yahoo.com  

               Ms. Sarah Raad Saad-Allah                            saraalhankawi@yahoo.com 
 

Abstract 

The study aims at investigating the level of emotive tranquillity and optimism and 

academic practical achievement in the gymnastics subject for the female students of 

the college and departments of Physical Education and Sports Science in the 

Governorate of Nineveh and Knowing the relationship between emotive tranquillity 

and sports optimism for the female students of the colleges and departments of 

emotive tranquillity and sports science. The two researchers employ the descriptive 

methodology by the correlative studies style for the adequacy an nature of the 

research, whereby the research community consists of (286) female students from the 

universities and departments of the college of Physical Education and Sports Science, 

the number of the sample of the study is (238) female students. The two researchers 

divide the research community into four divisions of  a building sample of  (150) 

female students, the first exploration sample (8) female students, the second 

exploration sample (8) female students and stationary sample (12) female students 

and application sample (60) female students. 

Conclusions:  

1- The female students of the college and departments of Physical Education and 
Sports Science in Nineveh Governorate are characterized by a moderate level 

of emotive tranquillity. 

2- The female students of the college and departments of Physical Education and 

Sports Science in Nineveh Governorate are characterized by a high level of 

sports optimism. 
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3- The female students of the college and departments of Physical Education and 

Sports Science in Nineveh Governorate are characterized by a moderate level 

of practical performance in the subject of Gymnastics. 

4- There is a significant correlative relationship between emotive tranquillity and 

the level of practical achievement in the subject of Gymnastics for the female 
students of the college and departments of Physical Education and Sports 

Science in Nineveh Governorate. 

  Recommendations: 

1- To encourage the teachers of the subject of gymnastics to take of tranquillity 

among female students for its relationship with sports optimism and practical 

status for the female students of the college and departments of Physical 

Education and Sports Science in gymnastics . 

2- The necessity of conducting other similar studies between emotive tranquillity 

and sports optimism and other practical subjects and individual ones such as 

organized sports as football, basketball, volleyball, handball, field and track, 

Ping-Pong, baseball, boxing, wrestling, and other sports. 

3- Creating a unit of counselling and psychological guidance at the colleges and 

departments of Physical Education and Sports Science to help the teachers of 

the practical subjects guide and control female students to overcome fear and 

hesitation as well as anxiety they face in practical lessons 

Keywords: (Emotive Tranquillity, with Athletic Optimism, Practical          

Achievement) 

 : التعريف بالبحث واهميته1-1
( مؽ الستغيخات الشفدية السيسة التي نالت Emotional Securityتعج الظسأنيشة االنفعالية )

اىتسام العجيج مؽ الباحثيؽ في مجال عمؼ الشفذ والرحة الشفدية حيث أنيا تعج مؽ أبخز السقؾمات 
والستظمبات األساسية لمرحة الشفدية لمفخد والسجتسع والتي يحتاجيا الفخد كي يتستع بذخرية إيجابية 

نفعالية بأنيا شعؾر الفخد بتقبل الحات واخآخخيؽ والتحخر مؽ الخؾف ومتدنة، وتعخف الظسأنيشة اال
 (Zinchenko , 2013 ,93واالعتقادية.  )

دورًا بعـيج السجى في حـيـاتشا العـسمية البجنية والشفدـية واالجتسـاعـية وفي سـمؾكيـاتشا  فيؾ يؤدي :امـا التفـاؤل
بيا في السدــتقبل القخيب والبعـيج. وال نبالغ إذا  عالضظالبو مؽ خظط ل وفي عـالقاتشا بغيخنا وفيسـا نقؾم

االيجـابية في حـيـاتشا سـؾاء كانت فكخًا أم عـاطفة أم عـساًل، إنسـا ىي تختبط )بذـكل  االنذـظة عقمشا إن جسي
ومـا أو بآخخ( بإعـجادنا الشفدـي لمحـيـاة والعـسل وخاصة حـالة التفـاؤل، ومـا يجور في خمجنا مؽ أفكار 

الخارجــــي  عإنسـا يؤثــــخ الــــى أبعـج حـج في حـيـاتشا وإدراكشا لمؾاقــــــ ومذـاعـخ، ذفي قمؾبشا مؽ احـاسـي عيذـي
 )  36, 1986السحـيط بيا )اسـعـج, 

مؽ األلعاب الخياضية التي عخفيا االندان مع بجا الخميقة كؾنيا مختبظة  تعج لعبة الجسشاستػ
بحخكتو وتظؾرىا مشح الؾالدة وحتى السسات فاإلندان األول لؼ تكؽ حياتو مديخة عمى الشحؾ الحي نخاه 

ا االن، وبسا ان لكل لعبة متظمباتيا الخاصة وان لعبة الجسشاستػ مؽ األلعاب الفخدية التي ليا متظمباتي
الخاصة حيث تتظمب مؽ مسارسييا إضافة الى ما تحتؾيو مؽ اعجاد بجني عام ومشيج تعميسي خاص 
كؾنيا تحتؾي عمى ميارات وحخكات عجة تتظمب حالة نفدية متدنة واطسئشان انفعالي وىحا بالتأكيج ىؾ ما 
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ة اقل بكثيخ مؽ يدعى الى تؾفيخه الكادر التجريدي وخاصة لمظالبات التي تكؾن فخصة تجريبيؼ الدابق
االنفعالية باعتبارىا حاجة نفدية دائسة ومدتسخة  الظسأنيشةاقخانيؼ الظالبات وعميو فان أىسية دراسة 

ىي حرانة ضخورية يشبغي تؾفيخىا لمظالبة اثشاء  بالظسأنيشة فاإلحداسلسؾاجية السخاطخ والسخاوف 
الؾقؾف عمى حالة التحريل العسمي اداء الحخكات الخياضية العسمية، وعميو اىسية البحث تكسؽ في 

لمظالبات في كميات واقدام التخبية البجنية جامعات محافغة نيشؾى ومجى عالقة التحريل بالظسأنيشة 
االنفعالية التي تعسل عمى التفاؤل في االداء والتحريل العسمي وىي تخجم مجرسي ومجرسات مادة 

 .االنفعالية والتفاؤل الخياضي الظسأنيشةتؾفخ فييا الجسشاستػ في الكميات اعاله لتؾفيخ اجؾاء نفدية ت
 البحـث:كمة ذـم 1-2

مذكمة البحث في الؾقؾف عمى مدتؾى الظسأنيشة االنفعالية ىحا فزال ان التحريل تكسؽ 
العمسي ال يختقي لسدتؾى السشاىج التعميسية والتظبيق العسمي الحي تبحلو السجرسات لمسيارات السظمؾبة 

ت وىؾ مؤشخ عمى ضعف مدتؾى الظالبات في ىحه السادة الجراسية وتخى الباحثة إضافة الى ان الظالبا
لؼ يدبق ليؼ ان تجربؾا مؽ قبل الكمية فان الجانب الشفدي لو دور كبيخ في مدتؾى األداء والتظؾر الحي 
يغيخ نياية السؾسؼ الجراسي مؽ خالل الظسأنيشة التي تذعخ بيا الظالبة اثشاء التعمؼ والسسارسة(، وعميو 

خفة عـؽ معـالية ىحا فزال عـاالنف الظسأنيشةؾى دــتمى معـث في الؾقؾف حـكمة البذـيسكؽ تمخيص مفإنو 
ضي مؽ جية يـابكل مؽ التفاول الخ  الظسأنيشةالقة عـخفة عـضي مؽ جية وميـاالخ  تفـاؤلؾى الدــتم

 مؽ جية ثانية. جسشاســتػميارة ال سميعـالريل حـالتؾى دــتوبس
 -ؤالت األتية: دــاوقج تبخز الت

ضـة وىل يـامؾم الخ عـم التخبـية البـجنية و دــات واقيـالظالبـات كم اليـةعـاألنف الظسأنيشةؾى دــتىؾ م مـا -1
 ضي؟يـاالخ  تفـاؤلاليـة والعـاألنف الظسأنيشة يـؽالقة بعـتؾجج 

 جسشاســتػال العـسمي لسـادةريل حـالتؾى دــتاليـة ومعـاألنف الظسأنيشة يـؽالقة ارتباطـ بعـىل ىشاك  -6
 ضـة؟يـامؾم الخ عـالبـجنية و م التخبـية دــات واقيـالظالبـات كم

 البحـث:هجاف  1-3
 جسشاســتػدة المـافي ي سمعـريل الحـالتؾى دــتوم تفـاؤلالية والعـاالنف الظسأنيشةؾى دــتمى معـخف عـالت 

 ؾى.يـشافغة نحـات معـمجـاضة في يـامؾم الخ عـم التخبية البجنية و دــات وأقيـالظالبات كم
 م التخبية دــات وأقيـاضي لظالبات كميـاالخ  تفـاؤلالية والعـاالنف الظسأنيشة يـؽالقة بعـمى العـخف عـالت

 ؾى.يـشافغة نحـات معـمجـاضة في يـامؾم الخ عـالبجنية و 
 جسشاســتػدة المـافي ي سمعـريل الحـالتؾى دــتالية ومعـاالنف الظسأنيشة يـؽالقة بعـمى العـخف عـالت 

 ؾى.يـشافغة نحـات معـمجـاضة في يـامؾم الخ عـالبجنية و م التخبية دــات وأقيـالظالبات كم
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 البحـث:الت جـام 1-4
 طالبات كمية واقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في جامعات محافغة خي : ذـل البجـاالس

   نيشؾى.
 15/5/6519ولغاية  1/11/6518لمفتخة مؽ  الدمـاني:ل جـاالس. 
 القاعات الجاخميـة فـي كميـة واقدـام التخبيـة البجنيـة وعمـؾم الخياضـة فـي جامعـات ل السكاني : جـاالس

 (.نيشؾى ،كمية الشؾر االىميةمحافغة نيشؾى)السؾصل ،الحسجانية ،
 

 تحجيج المرطمحات: 1-5
 ، مؽ  شعؾر الظالبـة بـأنــيـا محبـؾبـة ومقبـؾلةىي  :(2117تعرف الطمأنــيـنــة االنــفعاليـة)حميـم

بـيـئتيـا صجيـقة فييـ غيـخ محبـظة لو وال تذعخ بـان  وليـا مكانــة بـيـشــيؼ، وتجرك فيـيـا الظالبـة االخخيـــؽ
 (668،6517فيـيـا بـالخظخ والتيجيـج والقمق.)حميـؼ،

خالل ؽ م تحرل عميـيـا الظالبـة التي الجرجة الكميـة ىي التعريـف االجرائي لمطمأنــيـنــة االنــفعاليـة:
 .لحي بـشــاه البـاحثاناالجـابـة عمى مقيـاس الظسأنــيـشــة االنــفعاليـة ا

  الذعؾر بالخضا والفخح والدخور ثؼ الدعادة، وما يشعكذ عشو مؽ أثخ إيجابي “ىؾ  التفاؤلتعرف
    (1، 6519عمى كدب اإلندان وعمى عسمة وتؾجيو نحؾ فعل الخيخ".       )الديج،

  الجرجة الكمية التي تحرل عمييا الظالبة مؽ خالل اإلجابة  االجرائي لمتفاؤل الرياضي: ههالتعريف
     عمى مكياس التفاؤل الخياضي الحي طؾعتو الباحثة لجراستيا.

                         
 ث :حـإجراءات الب -2
 البحـث:منهج  2-1

 ث.حـة البعـاالرتباطية لسالءمتو وطبيت ســامؾب الجراسـث السشيج ألؾصفي بأحـخجم الباســتا
 البحـث: عمجتم 2-2
ضة في يـامؾم الخ عـم التخبية البجنية و دــا( طالبة مؽ طالبات كمية واق686مى )عـث حـالبع تسل مجتسشـا

ضية، كمية التخبية يـاالخ البجنية وعمؾم ة السؾصل )كمية التخبية عـمجـاؾى وىي )يـشافغة نحـات معـمجـا
ؼ التخبية دـسجانية )قحـة العـمجـا(، /قدؼ التخبية البجنية وعمؾم الخياضةيةســاسـكمية التخبية االبشات، لم

 حمؾض سـاوك سـاضة(، كيـامؾم الخ عـو  البجنيةؼ التخبية دـضة(، كمية الشؾر االىمية )قيـامؾم الخ عـو البجنية 
 بالججول ادناه
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 ث حـالب عمجتم يـنيب  (1ججول )

انكهٌ  عـانًجزً ذدعـ ىغـانم بدعـيجـبان د

 نهطبنجبد

 09 ضَخٍـبهوو انشعـكهَخ انزشثَخ انجذََخ و خ انًوصمعـيجـب 1

/لغى انزشثَخ انجذََخ جُبدنهكهَخ رشثَخ 

 وعهوو انشٍبضخ

111 

ى انزشثَخ غـَخ/لعــبعـكهَخ انزشثَخ األ

 ضخٍـبهوو انشعـانجذََخ و

13 

انجذََخ /لغى انزشثَخ كهَخ انزشثَخ  ًذاََخحـخ انعـيجـب 3

 ضخٍـبهوو انشعـو

84 

هوو عـى انزشثَخ انجذََخ وغـل كهَخ انُوس االههَخ 1

 ضَخٍـبانش

1 

 342 عانًجًو

 
 البحـث: عـيـنات 2-2-1

 م التخبيةدــامى طالبات كمية وأقعـ( طالبة وتزسشت 638مى )عـالي حـث الحـالب عـيـشة تتسمشـا
 عـيـشة(8اولى و)ية عـظالســتا عـيـشة( طالبة 8بشاء و) عـيـشة( طالبة 155) عضة بؾاقيـاالخ مؾم عـو  البجنية 

 (6في الججول) سـاتظبيق ك عـيـشة( طالبة 65( طالبة ثبات و)16و)ية ثانية عـظالســتا

 عـيـنات البحـث (2ججول )                                         

 

 

االعــزطالعـَخ  انجُبء انجـبيعـخ د

 االوني

 االعــزطالعـَخ

 انثبََخ

 انزطجَك انثجبد

 

1 

 

 

جـبيعـخ 

 انًوصم

كهَخ انزشثَخ انجذََخ وعـهوو 

 انشٍـبضخ

84 8 8 2 13 

كهَخ انزشثَخ االعــبعـَخ 

 /لغـى انشٍـبضخ

14 - - 

 

3 5 

كهَخ انزشثَخ نهجُبد /لغـى 

 انشٍـبضخ

50 3 3 3 11 

/ كهَخ انزشثَخ/لغى انزشثَخ  جـبيعـخ انحـًذاََخ 3

 انجذََخ وعـهوو انشٍـبضخ

35 3 3 3 19 

جـبيعـخ انُوس االههَخ / كهَخ انزشثَخ انجذََخ  1

 وعـهوو انشٍـبضخ

3 - - - - 

 29 13 4 4 159 انًجًوع انكهٌ
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 ث :حـالتطبيق النهائي لمب عـيـنة 2-2-2
ضة في يـامؾم الخ عـم التخبية البجنية و دــاكمية واق( طالبة يسثمؾن 65مى )عـالتظبيق  عـيـشةتسمت شـا

 (3في الججول ) سـاؾى وكيـشافغة نحـات معـمجـا

 يـاسأداة بناء المق عـيـنة يـن( يب3ججول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ث :حـالب اداتا  2-3

مؽ اجل قياس متغيخي البحث وىسا الظسأنيشة االنفعالية والتفاؤل الخياضي قامت الباحثة ببشاء أداة البحـث 
األولـــى )مكيـــاس الظسأنيشـــة االنفعالية(متبعـــة مجسؾعـــة مـــؽ الخظـــؾات العمسيـــة الستعـــارف عمييـــا فـــي بشـــاء 

س التفاؤل الخياضي فقج عسـجت الباحثـة عمـى السقاييذ وكسا في متؽ البحث الحالي ،اما فيسا يخص مكيا
(عمـى العبـي الفشـؾن القتاليـة وقامـت بـأجخاء الخظـؾات العمسيـة 6513اعتساد السكياس الحي اعجه )ال زبيخ،

الزخورية لتظؾيع السكياس ليشاسب العيشة الحالية زمانا ومكانا وفيسا يأتي استعخاض لظبيعـة بشـاء مكيـاس 
 .مكياس التفاؤل الخياضي الظسأنيشة االنفعالية وتظؾيع

 اجراءات بناء مقياس الطمأنينة االنفعالية: 2-3-1
 تحجيـج المنــطمقات النــظريـة لبـنــاء المقيـاس:  2-3-1-1

عؽ طخيـق تحميـل السحتؾى لمبـحث فقج تؼ تحجيـج السشــظمقات الشــغخيـة التي يـدتشــج إليـيـا البـاحث 
تعظي رؤيـة نــغخيـة واضحة يـشــظمق مشــيـا البـاحث لمتحقق مؽ إجخاءات بـشــاء في بـشــاء السقيـاس ألنــيـا 

 السقيـاس وعميـو حجدت السشــظمقات الشــغخيـة اخآتيـة:
 إعجاد فقرات المقيـاس بـريـغتهـا األوليـة : 2-3-1-2

 تؼ إعجاد الفقخات بـرؾرتيـا األوليـة مؽ خالل عجد مؽ الخظؾات وىي:
 الفقخات مؽ األطخ الشــغخيـة والتعاريـف التي تشــاولت مفيؾم الظسأنــيـشــة االنــفعاليـة. اشتقاق بـعض -1

 عانًجًو وغــباالل بدعـيجـبان د

انجذََخ  كهَخ انزشثَخ خ انًوصمعـيجـب 1

 ٍبضخانش وعهوو 

13 

/لغى جُبدنهكهَخ انزشثَخ 

انزشثَخ انجذََخ وعهوو 

 انشٍبضخ 

11 

كهَخ انزشثَخ 

/لغى انزشثَخ َخعــبعـاال

 انجذََخ وعهوو انشٍبضخ

5 

/لغى انجذََخ كهَخ انزشثَخ ًذاََخ حـخ انعـيجـب 3

 خ ضٍـبانش وعهوو

19 

/لغى انجذََخ كهَخ انزشثَخ كهَخ انُوس  1

 خ ضٍـبانش وعهوو

9 

 29 عانًجًو
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ـــــعض مجـــــاالتو  -6 ـــــة االنــفعاليـــــة أو ب ـــــعض الفقــــخات مــــؽ السقايـيـــــذ التــــي تشــــــاولت الظسأنــيـشـ اشــــتقاق ب
يـــا لكــي تالئــؼ مجتســع والسذـتخكة فــي السقايـيـــذ الدابـــقة , مـع إجــخاء بـــعض التعجيـــالت عمــى قدـؼ مشــ

 البـحث في الجراسة الحاليـة.
وتؼ إعجاد بـعض الفقخات مؽ قبــل البــاحثان ليــكؾن العـجد الكمـي لفقـخات مقيــاس الظسأنــيـشـــة االنــفعاليــة 

( فقــخة مؾزعــة عمــى السجـــاالت بـــحدب وزن وأىسيـــة كــل مجـــال. وصيـــغت الفقــخات 55بـريـــغتو األوليـــة )
ت تقخيـخيـة كل مشــيـا يــسثل مؾقـف تــسخ بــيا الظالبـات تتبــعو خسدـة بــجائل لهجـابــة ىـي) عمى شكل عبـارا

تشــظبـق دائسا, تشــظبـق غالبـا , تشــظبـق الى حجما , تشــظبـق احيـانــا , ال تشــظبــق ابــجا (. وروعـي فـي إعـجاد 
 الفقخات الشــقاط أدنــاه:

 ـط.صيـاغة الفقخات بـأسمؾب واضح وبـدي -
 صيـاغة الفقخات بـظخيـقة ال تؾحي لعيـشــة البـحث بـاإلجـابـة السثاليـة. -
مخاعاة أن تتزسؽ األسئمة عمى جسيـع اإلجـابـات السحتسمة حتى يـتؾفخ لعيـشــة البـحث أساس معقؾل  -

 الختيـار اإلجـابـة السشــاسبـة. 
 أن تكؾن الفقخات مالئسة لعيـشــة البـحث السثاليـة. -
 العبـارات السشــفيـة بـال. تجشــب -
 (41، 6557)بـاىي وعسخان،ان تكؾن العبـارات بـريـغة الستكمؼ.   -

وتؼ عخض الفقخات بـريـغتيـا األوليـة عمى خبـيـخ في المغة العخبـيـة* لتقؾيـسيـا لغؾيـًا، واخح البـاحث 
 بـسالحغاتو في ىحا الجـانــب. 

 التحميـل المنــطقي لمفقرات : 3_1_3_2
يـعج التحميـل السشــظقي ضخوريـا في بـجايـات اعجاد الفقخات ألنــو يـؤشخ مجى تسثيـل الفقخة عاىخيـا 
لمدسة التي اعجت لقيـاسيـا ،ويـعج ىحا االجخاء وسيـمة مشــاسبـة لمتأكج مؽ صجق السقيـاس ، يـسكؽ انـ يـكؾن 

اء في السجـال الحي يـقيـدو االختبـار، فاذا االختبـار صادقا بـعج عخضيـا عمى عجد مؽ السختريـؽ والخبـخ 
اقخ الخبـخاء ان ىحا االختبـار او السقيـاس يـقيـذ الدمؾك الحي وضع مؽ اجمو يـسكؽ لمبـاحثان االعتساد 

 (.55، 1999عمى حكؼ الخبـخاء لقيـاس الرجق الغاىخي )عؾيـذ،

ـفعاليـة عمى مجسؾعة مؽ الخبـخاء لحلػ تؼ عخض الفقخات مع السجالت لسقيـاس الظسأنــيـشــة االنـ
( وطمب مشــيؼ ابـجاء رايـيؼ في مجى صالحيـة فقخات السقيـاس ،ومجى 1الستخرريـؽ ،السمحق )

مشــاسبـتيـا وىل صيـاغتيـا جيـجة ام تحتاج الى تعجيـل ، وصالحيـة البـجائل السعتسجة إزاء كل فقخة، . 
( لعيـشــة واحجة، وعجت كل فقخة 6فقج تؼ استخجام اختبـار )كا ولتحميـل اراء الخبـخاء عمى فقخات السقيـاس

 ( يـبـيـؽ ذلػ.4(. والججول )5.55صالحة عشــجما تكؾن قيـسة مخبـع كأي السحدؾبـة دالة عشــج مدتؾى )
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( فقخة في قيـاس ما وضعت مشــ 55( يـتبـيـؽ حرؾل السؾافقة عمى صالحيـة )4مؽ الججول )
لبـعض الفقخات مشــ مجـال الى اخخ واجخاء بـعض التعجيـالت عمى بـعض الفقخات، اجمو، مع اجخاء نــقل 

 ثؼ قامت البـاحثانــ بـتؾزيـع الفقخات التيـ تزسشــتيـا السجـاالت بـرؾرة عذؾائيـة عمى السقيـاس.

الطمأنــيـنــة يـبـيـن نــتائج اختبـار مربـع كأي آلراء الخبـراء حهل صالحيـة فقرات مقيـاس  (4الججول )
 االنــفعاليـة

غَـش  انًوافموٌ سلى انفمشح انًجـبل

 انًوافموٌ

لَـًخ كب
3
 

 انًحغوثـخ

لَـًخ كب
3
 

 انجذونَـخ

يغزوى 

 انذالنخ

 دانخ 1.48 15 9 15 1114141111 االرضاٌ االَــفعبنٌ

 دانخ 1.48 11132 1 15 0121513

 دانخ 1.48 4192 3 11 1918

 دانخ 1.48 15 9 15 33139114113 انصحخ انُــفغَـخ

 دانخ 1.48 11132    1 18 10114112115118

 دانخ 1.48 4192 3 11 31111

 دانخ 1.48 15 9 15 11119130134 ضجـط انُــفظ

 دانخ 1.48 11132 1 18 35138131

 دانخ 1.48 4192 3 18 13111134132

 دانخ 1.48 15 9 15 83114114118 انزفبؤل

 دانخ 1.48 11132 1 18 88181112115

 دانخ 1.48 4192 3 11 81189110

 دانخ 1.48 15 9 15 55159180184 انثمخ ثـبنُــفظ

 دانخ 1.48 11132      1 18 58151184

 دانخ 1.48 4192 3 11 51153182185

 التجربة االستطالعية األولى: 2-3-1-4
لغـــخض التعـــخف عمـــى مـــجى وضـــؾح الفقـــخات وتعميســـات تجخبـــة اســـتظالعية اولـــى  قـــام الباحثـــان بـــاجخاء

السكياس، واحتدـاب الؾقـت السدـتغخق لهجابـة لغـخض تحميميـا احرـائيا طبـق السكيـاس عمـى عيشـة مكؾنـة 
( طالبة تؼ اختيارىؼ  عذؾائيا مؽ طالبـات التخبيـة البجنيـة وعمـؾم الخياضـة فـي محافغـة نيشـؾى، وقـج 8مؽ )

العبــات قــخاءة التعميســات والفقــخات، واالستفدــار عــؽ أي غســؾض وذكــخ الرــعؾبات التــي قــج طمــب مــؽ ال
 اإلجابة، وقج تبيؽ ضخورة تعجيل بعض الفقخات لتشاسب افخاد العيشة. تؾاجييؽ اثشاء 

 الخرائص القياسية )الديكهمترية( لمقياس الطمأنينة االنفعالية: 2-3-1-5
التـي اكـجىا السخترـؾن فـي الكيـاس الشفدـي ىسـا خاصـيتا الرـجق  ان اىؼ الخرائص السكياسية لمسقـاييذ

دـــية )عبـــج والثبـــات، اذ تعتســـج عمييســـا دقـــة البيانـــات او الـــجرجات التـــي نحرـــل عمييـــا مـــؽ السقـــاييذ الشف
ولكــي يعظيشــا االختبــار نتــائج يسكــؽ االعتســاد عمييــا فــي اصــجار االحكــام . (159، 1998الــخحسؽ )أ( ،

، ديــــة، والثبــــاتالبــــج ان تتــــؾافخ فيــــو خرــــائص مثــــل الرــــجق ، والقــــؾة التسيي واتخــــاذ القــــخارات الرــــائبة
وقــج تــؼ التحقــق مــؽ ذلــػ وكســا مؾضــح فــي  (115، 6555االســتعسال )العجيمــي ، ، وســيؾلةوالسؾضــؾعية

 ادناه:
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 صجق المقياس:  2-3-1-5-1
")بــاىي وعســخان ويقرــج بالرــجق قــجرة األداة عمــى قيــاس مــا وضــعت مــؽ اجمــو او الدــسة الســخاد قياســيا 

(, بسعشــى ان السكيــاس الرــادق يكــيذ الؾعيفــة التــي يــدعؼ انــو يكيدــيا وال يكــيذ شــيئا ثانيــا 86، 6557،
 (, وعميو فقج اعتسجت الباحثة أنؾاع الرجق السؾضحة في ادناه:113، 6559بجال مشيا )ربيع ،

 الرجق الظاهري: 2-3-1-5-2
ولمتحقــق مــؽ صــجق السجــاالت والفقــخات وصــالحيتيا فــي قيــاس مــا وضــعت مــؽ اجمــو عخضــت الفقــخات  

(عمــى مجسؾعــة مــؽ الدــادة الخبــخاء الستخررــيؽ لغــخض 6( فقــخة  ممحــق )65برــيغتيا األوليــة البالغــة )
 ( , وبعــج االطــالع عمــى ارائيــؼ ومالحغــاتيؼ تــؼ قبــؾل جسيــع الفقــخات 1الحكــؼ عمــى صــالحيتيا السمحــق )

( بعــج اجــخاء بعــض التعــجيالت ونقــل 6ألنيــا كانــت دالــة إحرــائية باســتخجام اختبــار حدــؽ السظابقــة )كــا
عمييا, وبـحلػ تـؼ التحقـق مـؽ الرـجق الغـاىخي عشـجما اتفـق الدـادة الخبـخاء الستخررـؾن عمـى صـالحية 

 جق الغاىخي.ق الخبخاء نؾعا مؽ الرالسجاالت والفقخات في قياس الظسأنيشة االنفعالية, اذ يعج اتفا
 الرجق المنطقي: 2-3-1-5-3

وقج تحققت الباحثة مـؽ ىـحا الشـؾع مـؽ الرـجق وذلـػ بسخاجعـة مجسؾعـة مـؽ االدبيـات والجراسـات الخاصـة 
بسفيؾم الظسأنيشة ، وتحجيج السجاالت التي يسكؽ ان تغظي ىحا السفيؾم وتعخيفيا، وتحجد األىسيـة الشدـبية 

غة الفقــخات التــي تعبــخ عــؽ كــل مجــال ، واألخــح بــآراء الخبــخاء لكــل مجــال مــؽ السجــاالت ، ومــؽ ثــؼ صــيا
حـــؾل مـــجى مالئســـة الفقـــخات مشظكيـــا ومـــجى تسثيميـــا او قياســـيا لمسجـــاالت التـــي اعـــجت لكياســـيا وبحدـــب 

 (.Ghiselli,1964,344أىسيتيا الشدبية )
 دقة المدتجيب وججيته في اإلجابة )صجق االجابة(: 2-3-1-6

( فقـخات مكـخرة مـؽ 5األسمؾب لمكذـف عـؽ دقـة السدـتجيب وججيتـو اذ أضـيفت )وقج اعتسجت الباحثة ىحا 
الفقـخات األساســية بحيــث تسثـل فقــخة واحــجة مـؽ كــل مجــال مـؽ السجــاالت الخسدــة لمسكيـاس، وىــحه الفقــخات 
أدرجـــت فـــي السكيـــاس لمكذـــف عـــؽ دقـــة السدـــتجيب ولـــؼ تعتســـج نتائجيـــا فـــي عسميـــة التحميـــل اإلحرـــائي 

 ( يبيؽ ذلػ,5لمفقخات، والججول )
 ارقام فقرات كذف دقة المجيب وججيته في اإلجابة (5الججول )

سلى انفمشح انزيٌ رًثهايب فيٌ انًمَيبط نهك ي   سلى انفمشح انزٌ رًثم انًجبل انًجبل د

 عٍ دلخ انًغزجَت

 18 4 االرضاٌ االَفعبنٌ 1

 54 39 انصحخ انُفغَخ 3

 81 33 ضجط انُفظ 1

 50 38 انزفبؤل 8

 52 84 ثبنُفظانثمخ  5

( فقخات فاكثخ مؽ الفقخات الخسدة الكاشفة السكـخرة دلـيال عمـى 3وقج اعتسجت الباحثة تظابق اإلجابة في )
دقــة السجيــب وججيتــو فــي اإلجابــة، وبــحلػ اصــبح السكيــاس الــحي ســؾف يــتؼ تؾزيعــو عمــى عيشــة التحميــل 

 (, 6( فقخة، السمحق ) 55االحرائي لمفقخات مكؾنا مؽ )
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 التحميل االحرائي لمفقرات: 2-3-1-7
"تعــج عسميــة تحميــل فقــخات أدوات الكيــاس عمــى درجــة عاليــة مــؽ األىسيــة لســا تؤديــو مــؽ فؾائــج تدــاعج فــي 

ـــــــا"                                                 ـــــــاس الدـــــــسات والرـــــــفات اإلندـــــــانية قياســـــــا دقيق ـــــــى قي ـــــــة تعســـــــل عم ـــــــاس فعال ـــــــأدوات قي الخـــــــخوج ب
 (,188، 6554)الشبيان،

لحا يعج التحميل االحرائي لمفقخات أكثخ أىسية مؽ التحميل السشظقي، وذلـػ الن التحميـل السشظقـي لمفقـخات 
قج ال يكذف أحيانا عؽ صالحيتيا او صجقيا بذـكل دقيـق، بيشسـا التحميـل االحرـائي لمـجرجات التجخيبيـة 

 (Ebel ,1972,406يكذف عؽ دقة الفقخات في قياس ما وضعت مؽ اجل قياس الغاىخة, )
قامــت الباحثــة وبسدــاعجة فخيــق العســل* بتؾزيــع االســتسارات الخاصــة بسكيــاس الظسأنيشــة االنفعاليــة عمــى 
الظالبـــات الـــحيؽ يسثمـــؾن عيشـــة صـــجق البشـــاء، وبعـــج ترـــميح االســـتسارات وتفخيغيـــا تـــؼ اســـتبعاد عـــجد مـــؽ 

( 18ســتبيانات البــالغ عــجدىا )( يبــيؽ ذلــػ, وبعــج اســتبعاد اال15االســتسارات ألســباب مختمفــة، والجــجول )
( استسارة مؾزعة عمى طالبـات 136استبيان عيخ ان االستبيانات الرالحة ألغخاض تسييد الفقخات تبمغ )

التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في كمية واقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في محافغة نيشؾى , والجـجول 
 ( يبيؽ ذلػ,6)

يبين عجد الطالبات الكمي عينة التحميل االحرائي لمفقرات من طالبات كمية واقدام  (6الججول )
 التربية البجنية وعمهم الرياضة في محافظة نينهى,

 انًجًوع انشاثعخ انثبنثخ انثبََخ االوني انًشحهخ

 381 81 30 49 40 عذد انطبنجبد انكهٌ

 %199 %14 %13 %11 %14 انُغجخ انًئوٍخ

عَُيييخ عيييذد ببنجيييبد 

 انجُبء

88 88 18 19 113 

 %199 33,41 19,21 11,11 11,11 انُغجخ انًئوٍخ

 القهة التمييزية لمفقرات: 2-3-1-7-1
يقرــج بــالقؾة التسييديــة لمفقــخات "قــجرتيا عمــى تسيــد بــيؽ أداء االفــخاد بحيــث تختمــف درجــة الفــخد صــاحب و 

 (161، 1998التسيد", )عبج الخحسؽ )أ(،األداء الزعيف عؽ درجة الفخد صاحب األداء العالي او 
( طالبـة، وترـحيح اسـتسارات اإلجابـة، وبعـج 136وبعج تظبيق السكيـاس عمـى افـخاد العيشـة البـالغ عـجدىؼ )

ححف الفقخات الكاشفة لجقة السدتجيب في اإلجابة، تؼ اسـتخخاج القـؾة التسييديـة لفقـخات السكيـاس، اذ رتبـت 
الــى اقــل درجــة وحــجدت السجسؾعتــان الستظخفتــان فــي الجرجــة الكميــة  درجــات افــخاد العيشــة مــؽ اعمــى درجــة

( طالبــة، وتخاوحــت درجــات 36%( فــي كــل مجسؾعــة, وبمــغ عــجد االفــخاد فــي كــل مجسؾعــة )67بشدــبة )
 ( درجة,6,148-3,918( درجة ودرجات السجسؾعة الجنيا بيؽ )6,617-4,788السجسؾعة العميا بيؽ )

لعيشتيؽ مدتقمتيؽ فـي حدـاب الفـخق بـيؽ السجسـؾعتيؽ فـي درجـات كـل  (t-testواستخجم االختبار التائي )
 ؾبة تسثل القؾة التسييدية لمفقخة.فقخة مؽ فقخات السكياس، عمى أساس ان الكيسة التائية السحد

 ( فقخة ذات التدمدل 17بيؽ ان ىشالػ )وقج ت
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مسيدة الن قيستيا اكبخ ( لؼ تكؽ 55,52,51,50,49,48,41,38,32,19,18,15,13,11,10,6,4)   
( 17( وبحلػ استبعجت )5,55( ومدتؾى داللة )65( بجرجة حخية )5,55مؽ الكيسة الججولية البالغة)
( فقخة صالحة تخحل الى السخحمة الثانية مؽ السعالجات اإلحرائية وىي 38فقخة مؽ السكياس وبقيت )

 مخحمة االتداق الجاخمي,
 االتداق الجاخمي: 2-3-1-7-2

الستخررؾن في مجال الكياس الشفدي عمى أىسية الرجق في فقـخات السقـاييذ الشفدـية الن صـجق يتفق 
السكياس يعتسج في األساس عمى صجق فقخاتو، ويسكؽ استخجام الرجق السشظقـي لمفقـخة فـي تقـجيخ تسثيميـا 

بـاحثيؽ (, ويدـتخخج صـجق الفقـخات مـؽ قبـل اغمـب ال184، 1998لمدسة السخاد قياسـيا )عبـج الـخحسؽ )أ(،
في الكياس الشفدي تجخيبيا عؽ طخيق حداب معامل االرتباط بيؽ درجات الفقخة والجرجـة الكميـة لمسكيـاس، 
وان ارتبــاط الفقــخة بسحــػ داخمــي او خــارجي يعــج مؤشــخا لرــجقيا، وحيشســا ال يتــؾفخ محــػ خــارجي مشاســب 

 (,Anastasi,1976,206فان الجرجة الكمية لمسجيب تسثل أفزل محػ داخمي في حداب ىحه العالقة )
وبعــج اســتبعاد الفقــخات غيــخ السسيــدة مــؽ السكيــاس اعتســجت الباحثــة فــي حدــاب صــجق الفقــخة عمــى معامــل 

 الكمية.بيؽ درجات كل فقخة والجرجة Person Correlationارتباط بيخسؾن 
 (5,158( = )5,55) –( ومدتؾى داللة 65الكيسة الججولية لسعامل االرتباط بجرجة الحخية )

(، كانــت معــامالت ارتباطيــا 37,35,34,13تبــيؽ ان جسيــع الفقــخات دالــة إحرــائية ماعــجا الفقــخات ) قــجو 
( 65( ودرجــة حخيــة )5,55بالجرجــة الكميــة اقــل مــؽ الكيســة الحخجــة لسعامــل االرتبــاط عشــج مدــتؾى داللــة )

( فقــخة وبـحلػ فــان 34وذلـػ تـؼ اســتبعادىا واعتسـجت بكيـة الفقــخات ذات االرتبـاط الــجال معشؾيـا ومجسؾعيـا )
 ( , 6( فقخة  ممحق ) 34السكياس برؾرتو الشيائية يتكؾن مؽ )

كسا استخخجت الكيؼ االرتباطية بيؽ الجرجة الكمية لكل مجال مؽ مجاالت مكياس الظسأنيشة االنفعالية مـع 
اســـات الجرجـــة الكميـــة لمسكيـــاس، وذلـــػ الن ارتباطـــات السجـــاالت الفخعيـــة بالجرجـــة الكميـــة لمسكيـــاس ىـــي قي

(، وقــج Anastasi,1976,155أساسـية لمتجــانذ ألنيــا تدـاعج عمــى تحجيــج مجــال الدـمؾك الســخاد قياســو )
أعيــخت الشتـــائج ان قــيؼ معـــامالت االرتبــاط دالـــة إحرـــائيا الن معــامالت ارتباطيـــا السحدــؾبة أكبـــخ مـــؽ 

 ( يبيؽ ذلػ,7ل )( والججو 65( ودرجة حخية )5,55الكيسة الحخجة لسعامل االرتباط عشج مدتؾى داللة )
 يبن معامل االرتباط بين درجة المجال والجرجة الكمية عمى المقياس (7الججول )

 يغزوى انذالنخ لًَخ يعبيم االسرجبب انًجبالد د

 يعُوً 0,54 االرضاٌ االَفعبنٌ 1

 يعُوً 0,65 انصحخ انُفغَخ 3

 يعُوً 0,51 انثمخ ثبنُفظ 1

 يعُوً 0,61 انزوافك االجزًبعٌ 8

 يعُوً 0,57 انشضب عٍ انزاد 5

 (60150( = )6065) –( ويسخىي دالنت 66انقًُت انجذونُت نًعبيم االرحببط بذرجت انحرَت )
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 :Construct Validityصذق انجُبء  3-1-1-4
ولسا كان الباحثان قج عجا الظسأنيشة االنفعالية مجسؾعة مؽ الدـمؾكيات الستخابظـة التـي تسيـل الـى الحـجوث 

االفخاد يختمفؾن بجرجة تؾافخ صفة الظسأنيشة االنفعالية لجييؼ، لـحلػ عسـج الـى التثبـت مـؽ صـجق  معا، وان
البشـــاء لسكيـــاس الظسأنيشـــة االنفعاليـــة خـــالل التحقـــق  التجخيبـــي الفتخاضـــيؽ: األول : الفـــخوق الفخديـــة فـــي 

لثـاني: التجـانذ الـجاخمي درجـات السكيـاس، اذ تـؼ اإلبقـاء عمـى الفقـخات التـي تستمـػ القـجرة عمـى التسييـد، وا
بــيؽ درجــات االفــخاد عمــى فقــخات السكيــاس والجرجــة الكميــة، ودرجــات مجــاالت السكيــاس مــع الجرجــة الكميــة، 

( فقـخة ومجـاالت السكيـاس الخسدـة جسيعيـا تـختبط بالجرجـة الكميـة بجاللـة إحرـائية، مسـا يؤكـج 34وكانت )
 .صجق البشاء لسكياس البحث الحالي

 :Scale Reliabilityثبات المقياس  2-3-1-9
( طالبة، اختبخوا عذؾائيا مؽ كمية واقدام التخبيـة 16ولحداب ثبات السكياس طبق عمى عيشة مكؾنة مؽ )

 .(8البجنية وعمؾم الخياضة في جامعات محافغة نيشؾى، كسا في الججول )
 عينة الثبات (8الججول )

 السجسؾع الخابعة الثالثة الثانية االولى السخحمة 
 16 3 3 3 3 عجد الظالبات

 
 وقج استخخج ثبات مكياس الظسأنيشة االنفعالية بالظخيقتيؽ التاليتيؽ:

 :Test-Retest Methodطريقة إعادة االختبار  2-3-1-9-1
( يؾمــا عــؽ 15( طالبــة بعــج مــخور )16طبــق السكيــاس مــخة ثانيــة عمــى عيشــة الثبــات نفدــيا البالغــة ) وقــج

التظبيق األول، وبعج االنتياء مؽ التظبيق حدب ثبات السكيـاس بحدـاب درجـات ىـحه العيشـة مـع درجاتيـا 
مــل االرتبــاط فــي التظبيــق األول واســتخجام معامــل االرتبــاط )بيخســؾن( بــيؽ درجــات التظبيقــيؽ ،فكــان معا

( وتعـــج ىـــحه الكيســـة مؤشـــخا جيـــجا عمـــى اســـتقخار اســـتجاباتيؼ عمـــى السكيـــاس ،فزـــال عـــؽ وصـــف 5,88)
( فـاكثخ يعـج 5,75( الى ان الثبـات اذا كـان )1985السكياس كأداة ذات ثبات مقبؾل، اذ يذيخ )عيدؾي، 

 (85، 1985مؤشخا جيجا عمى ثبات السكياس,   )عيدؾي،
 :Alpha Cronbachبناخ طريقة الفاكرو  2-3-1-9-2

ســتخخاج الثبــات بيــحه الظخيقــة طبقــت معادلــة )الفاكخونبــاخ( عمــى درجــات افــخاد اســتخجمت ىــحه الظخيقةال
ي ( وىـؾ مؤشـخ إضـاف5,89( طالبة، فكانت قيسـة معامـل ثبـات السكيـاس )16عيشة الثبات البالغ عجدىؼ )

 عمى ان معامل ثبات السكياس جيج.
 عية الثانية:التجربة االستطال 2-3-1-11

لتجخبـة االسـتظالعية االولـى عجيالت عمى اوبعج اجخا الت بعج التحقق مؽ الخرائص الديكؾمتخية لمسكياس
الى اجخاء التجخبة االستظالعية الثانية بيجف التعـخف عمـى الؾقـت السدـتغخق لهجابـة عمـى  عسج الباحثان

( طالبــة مــؽ 8( عمــى عيشــة مــؽ )6( فقــخة ممحــق )34البــالغ عــجدىا )و  ومــجى وضــؾحيا فقــخات السكيــاس
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طالبات كمية واقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في محافغة نيشؾى وقج اختبخوا برؾرة عذـؾائية لـبعض 
( 16( دقيقــة وبسعــجل )17-15)، وتبــيؽ ان الؾقــت السدــتغخق لهجابــة عمــى السكيــاس بمــغ بــيؽ السيــارات

 دقيقة.
 ية بريغته النهائية وترحيحه:وصف مقياس الطمأنينة االنفعال 6-3-1-11

بعــج التحقــق مــؽ الخرــائص الكياســية الستسثمــة بسؤشــخات الرــجق والقــؾة التسييديــة والثبــات اصــبح مكيــاس 
( فقــخة مؾزعــة عمــى السجــاالت كســا يــأتي 34( مجــاالت و)5الظسأنيشــة االنفعاليــة برــيغتو الشيائيــة مكؾنــا )

لدــمبي ففــي مجــال االتــدان االنفعــالي الفقــخات اإليجابيــة ( فقــخات ،مشيــا اإليجــابي ومشيــا ا7السجــال األول )
( امـــا فـــي مجـــال الرـــحة الشفدـــية فـــالفقخات اإليجابيـــة 46,41,16( والدـــمبية ىـــي )36,31,66,1ىـــي )

( امــا فــي مجــال الثقــة بــالشفذ فــالفقخات اإليجابيــة 67,66,17,16( والفقــخات الدــمبية ىــي )37,7,6ىــي)
(  ومجــال التؾافــق االجتســاعي فــالفقخات اإليجابيــة 44,38,68,63( والفقــخات الدــمبية ىــي )33,8,3ىــي)

( اما مجـال الخضـا عـؽ الـحات الفقـخات اإليجابيـة ىـي 45,35,64,14( والفقخات الدمبية ىي )69,9ىي )
 (,58,45,65( والدمبية ىي )49,35,65,5)

إذا كانت تشظبق عميـو ( 4( إذا كانت تشظبق عمى السدتجيب بجرجة كبيخة ججا، و)5ودرجة كل فقخة ىي )
( 1( اذا كانـت تشظبـق عميـو بجرجـة قميمـة )6( اذا كانـت تشظبـق عميـو بجرجـة متؾسـظة )3بجرجة كبيـخة، و)

اذا كانــت ال تشظبــق عميــو, وتدــخي  عكــذ ىــحه الــجرجات فــي حــال كــؾن الفقــخات ســمبية, وتكــؾن اإلجابــة 
يـاس مـؽ خـالل جسـع الـجرجات التـي بحدـب البـجيل الـحي يختـاره السدـتجيب، ويـتؼ حدـاب درجـة كميـة لمسك

حرــل عمييــا السدــتجيب عــؽ كــل بــجيل يختــاره مــؽ كــل فقــخة مــؽ فقــخات السكيــاس، لــحلػ فــان اعمــى درجــة 
( والتـي تسثـل أدنـي درجـة لمسكيـاس، 34( واقل درجة ىـي )175يسكؽ ان يتحرل عمييا السدتجيب ىي )

رـؾرتو الشيائيـة جـاىدا لمتظبيـق عمـى ( لمسكيـاس وبـحلػ أصـبح السكيـاس ب156)(1)وكان الستؾسط الفخضـي
 .(6عيشة البحث مؽ طالبات كمية وأقدام التخبية البجنية وعمؾم الخياضة في السحافغة، السمحق )

 
 مقياس التفاؤل الرياضي: 2-3-2
 منطمقات اعتماد المقياس: 2-3-2-1

متغيــخات البحــث لــحا قامــت نغــخا الحتيــاج الباحثــة الــى أداة لكيــاس ســسة التفــاؤل الخياضــي باعتبارىــا احــج 
 :سجال وكسا مبيؽ في الججول االتيالباحثة باالطالع عمى عجد مؽ السقاييذ السعجة في ىحا ال

 
 
 
 
 

                                                             
 البدائل مقسوم على عدد البدائل.( تم استخراج المتوسط الفرضً وذلك بضرب عدد فقرات المقٌاس بصورته النهائٌة مع مجموع   3
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 يبين المقاييس التي اطمعت عميها الباحثة (9ججول )
 انًصذس انًمَبط د

 (143 1004)عالوً 1 يمَبط انزفبؤل انشٍبضٌ 1

 (08-101 3994)حغ1ٍ  يمَبط انزفبؤل وانز بؤو انشٍبضٌ 3

 (1124 3990)انطجَم1 يمَبط انزفبؤل 1

 (153-1159 3911)ال صثَش1 يمَبط انزفبؤل 8

 
( ألنــو 6513 -والتــي تشاولــت مؾضــؾع التفــاؤل عشــج الخياضــييؽ لــجوافع االختبــار عمــى مكيــاس )ال زبيــخ

األقخب الـى عيشـة البحـث الحـالي ومـع ذلـػ عخضـت الباحثـة السكيـاس عمـى عـجد مـؽ الخبـخاء والسخترـيؽ 
 :لمعيشة والبحث الحالي وكسا يأتيلمتأكج مؽ صالحية 

 ومالئمتها: مجى صالحية فقرات المقياس 2-3-2-2
( كسا مخ سابقا ولمحكؼ عمى صـالحية 6513-بعج ان اعتسجت الباحثة مكياس التفاؤل الخياضي )ال زبيخ

( 3فقخاتــو فــي قيــاس الرــفة التــي وضــع مــؽ اجميــا اال وىــي) التفــاؤل الخياضــي( فقــج تــؼ عــخض السمحــق )
لخياضـــي والكيـــاس ا عمـــى مجسؾعـــة مـــؽ الخبـــخاء السخترـــيؽ فـــي مجـــال عمـــؼ الـــشفذ التخبـــؾي وعمـــؼ الـــشفذ

 (.1والتقؾيؼ السمحق)
اق ( يؾضـــح ندـــب االتفـــ9وفـــي ضـــؾء اراء الخبـــخاء والسخترـــيؽ اإلبقـــاء عمـــى جسيـــع الفقـــخات ,والجـــجول )

 لفقخات مكياس التفاؤل الخياضي.
 

نتائج اختبار مربع كأي ال راء الخبراء والمخترين حهل صالحية فقرات مقياس التفاؤل  (11الججول )
 الرياضي

رغهغم فمشاد 

 االخزجبس

عذد 

 انخجشاء

غَش  انًوافموٌ

 انًوافموٌ

لًَخ كب
3 

 انًحغوثخ

لًَخ كب
3
 

 انجذونَخ

يغزوى 

 انذالنخ

 دانخ 1,48 15 9 15 15 1

 دانخ 1,48 15 9 15 15 3

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 1

 دانخ 1,48 4,92 3 11 15 8

 دانخ 1,48 4,92 3 11 15 5

 دانخ 1,48 5,89 1 13 15 2

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 4

 دانخ 1,48 15 9 15 15 4

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 0

 دانخ 1,48 4,92 3 11 15 19
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رغهغم فمشاد 

 االخزجبس

عذد 

 انخجشاء

غَش  انًوافموٌ

 انًوافموٌ

لًَخ كب
3 

 انًحغوثخ

لًَخ كب
3
 

 انجذونَخ

يغزوى 

 انذالنخ

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 11

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 13

 دانخ 1,48 15 9 15 15 11

 دانخ 1,48 15 9 15 15 18

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 15

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 12

 دانخ 1,48 5,89 1 13 15 14

 دانخ 1,48 4,92 3 11 15 14

 دانخ 1,48 4,92 3 11 15 10

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 39

 دانخ 1,48 15 9 15 15 31

 دانخ 1,48 15 9 15 15 33

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 31

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 38

 دانخ 1,48 4,92 3 11 15 35

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 32

 دانخ 1,48 15 9 15 15 34

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 34

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 30

 دانخ 1,48 11,32 1 18 15 19

 دانخ 1,48 4,92 3 11 15 11

 دانخ 1,48 15 9 15 15 13

 (3,84( تداوي )5,55وندبة خظا ) 1( = 1-6الججولية عشج درجة حخية ) 6قيسة كا
 

( تبيؽ ان معغؼ فقخات السكياس كانت مالئسة لكياس التفاؤل الخياضي اذ كان السكياس 15ومؽ الججول )
 ( فقخة, 36( مكؾنا 

اذ قامت الباحثة بتعجيل خفيف لبعض الفقـخات بحدـب اراء السخترـيؽ بحيـث أصـبح االختبـار فـي فقخاتـو 
( يؾضـح 3مشرب حؾل التفاؤل الخياضي لظالبات كمية واقدام التخبية البجنيـة وعمـؾم الخياضـة، السمحـق ) 

 ذلػ.
 الخرائص الدايكهمترية لممقياس : 2-3-2-3

 لمتحقق مؽ صجق السكياس قامت الباحثة باجخاء الظخائق االتية:
 صجق الظاهري: 2-3-2-3-1

تحقــق ىــحا الشــؾع مــؽ الرــجق عشــجما عخضــت فقــخات السكيــاس عمــى مجسؾعــة مــؽ الخبــخاء وبعــج تــؼ الوقــج 
جام  ( فقخة ألنيا كانت دالة احرـائيا باسـتخ36االطالع عمى آرائيؼ ومالحغاتيؼ قبمت جسيع الفقخات وىي)

( بعج اجخاء التعجيالت الظفيفة عمييا, وبحلػ تؼ التحقـق مـؽ الرـجق الغـاىخي عشـجما 6حدؽ السظابقة )كا
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ق الخبـــخاء نؾعـــا مـــؽ الرـــجق اتفــق الدـــادة الخبـــخاء الستخررـــؾن عمـــى صـــالحية السكيـــاس , اذ يعـــج اتفـــا
                           الغاىخي.

 قياس : التحميل االحرائي لفقرات الم 2-3-2-3-2
ان اليـــجف األساســـي مـــؽ تحميـــل الفقـــخات احرـــائيا ىـــؾ تشكـــيح الفقـــخات والتأكـــج مـــؽ مقـــجار فاعميتـــو كـــأداة 

مؽ صالحية فقخات العسل بيحه اإلجخاءات لمتأكج  (، لحا تظمب مؽ الباحثان633: 6555،تقؾيسية, )ممحؼ
 السكياس احرائيا.

 المتطرفتين(ز:)أسمهب المجمهعتين معامل التميي 2-3-2-3-2-1
اذ تؼ تظبيق السكياس برؾرتو الشيائية بعج اجخاء بعض التعـجيالت لتشاسـب عيشـة البحـث الحـالي   

(  طالبـــة، وترـــحيح اســـتسارات اإلجابـــة وقـــج تـــؼ اســـتخخاج القـــؾة التسييديـــة لفقـــخات 136والبـــالغ عـــجدىؼ  )
كميــة وحــجدت السجسؾعتــان السكيــاس اذ رتبــت درجــات افــخاد العيشــة مــؽ اعمــى درجــة كميــة الــى اقــل درجــة 

%( فــي كــل مجسؾعــة, وبمــغ عــجد الظالبــات فــي كــل مجسؾعــة 67الستظخفتــان فــي الجرجــة الكميــة بشدــبة )
( درجــة، ودرجــات السجسؾعــة الــجنيا 3,49-4,56( طالبــة ، وتخاوحــت درجــات السجسؾعــة العميــا بــيؽ )36)

يؽ مدتقمتيؽ فـي حدـاب الفـخق بـيؽ لعيشت (t-test( درجة ، واستخجم االختبار التائي )6,14-3,56بيؽ )
السجسؾعتيؽ في درجات كـل فقـخة مـؽ فقـخات السكيـاس، عمـى أسـاس ان الكيـة التائيـة السحدـؾبة تسثـل القـؾة 

 مسيدة ولؼ يدتبعج مشيا أي فقخة . ان جسيع فقخات السكياسوقج تبيؽ  التسييدية لمفقخة
 معامل االتداق الجاخمي: 2-3-2-3-2-2

الستبــع فــي اســتخخاج القــؾة التسيديــة لمفقــخات ىــؾ معامــل االتدــاق الــجاخمي والــحي يــتؼ مــؽ األســمؾب الثــاني 
 خالل إيجاد العالقة االرتباطية بيؽ درجة كل فقخة والجرجة الكمية لمسكياس ,

معامــل ارتبــاط بيخســؾن الســتخخاج العالقــة االرتباطيــة بــيؽ درجــات الفقــخات الكميــة  وقــج اســتعسل الباحثــان
( Spssالعيشـــة مـــع الجرجـــة الكميـــة مدـــتعسال لـــحلػ الحقيبـــة اإلحرـــائية لمعمـــؾم االجتساعيـــة )لجسيـــع افـــخاد 

بـا مـايتسيد ىـحا قياسـيا وغال انذ الفقخات في قياس الرفة التي يخوم الباحثانواألسمؾب ىحا يبيؽ مجى تج
 األسمؾب بسا يأتي

 يزسؽ انو يكيذ فقخات السجال الدمؾكي الحي يكيدو السكياس ككل, -1
 لشا مكياسا متجاندا,يزسؽ  -6
 القؾة التسييدية لمفقخات تكؾن مذابو لقؾة السكياس التسييدية , -3
 يبخز القجرة عمى التخايط بيؽ فقخات السكياس ,      -4

 (  15، 1995)كاعؼ،                                                                   
ؾن(يبيؽ درجات الظالبات مؽ عيشة البحـث لكـل فقـخة ويبـيؽ وقج استعسمت الباحثة معامل االرتباط )بيخس  

( ولسعخفــــة معشؾيــــة Spssدرجــــات السكيــــاس ككــــل , مدــــتعسمة الحقيبــــة اإلحرــــائية لمعمــــؾم االجتساعيــــة )
 (5,55( بسدـــتؾى الجاللـــة )58=6-65( الججوليـــة وعشـــج درجـــة الحخيـــة )Rاالرتبـــاط قؾرنـــت مـــع قيســـة )
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ان جسيــع الفقــخات تــختبط بالجرجــة الكميــة لمسكيــاس ارتباطــا داال  وفــي ضــؾء ذلــػ تبــيؽ (5,651والبالغــة )
 ( 5,338-5,554احرائيا ،حيث تخاوحت معامالت االرتباط بيؽ )

 (5,651( = )5,55( ومدتؾى داللة )58=6-65الكيسة الججولية لسعامل االرتباط بجرجة حخية )
بــيؽ ان جسيــع الفقــخات دالــة إحرــائيا الن معــامالت ارتبــاط بالجرجــة الكميــة أكبــخ مــؽ الكيســة الحخجــة وقــج ت

 (, 58=6-65( ودرجة حخية )5,55لسعامل االرتباط عشج مدتؾى داللة )
 ثبات المقياس : 2-3-3

خالليـا يسكـؽ يؾفخ معامل الثبات كثيخا مؽ السؤشـخات اإلحرـائية الخاصـة بالغـاىخة السجروسـة والتـي مـؽ 
( ان السكيـاس الثابـت ىـؾ الـحي يكـؾن أدوات 6555الحكؼ عمى دقة السكياس السدتعسل ، ويـخى )الجمبـي ،

قياســو عمــى درجــة عاليــة مــؽ الجقــة واالتقــان واالتدــاق فيســا تــؾفخه لــجيشا مــؽ بيانــات عــؽ الدــمؾك الســـخاد 
 (113، 6555الؾقؾف عميو ,)الجمبي ،

( طالبـــة اختيـــخت بذـــكل عذـــؾائي مـــؽ بـــيؽ 16يشـــة مكؾنـــة مـــؽ )ولحدـــاب ثبـــات السكيـــاس طبـــق عمـــى ع
 الظالبات وقج استخخج الثبات بظخيقتيؽ:

 طريقة إعادة االختبار: 2-3-3-1
( يؾمـا عـؽ 14( طالبة بعـج مـخور )16السكياس مخة ثانية عمى عيشة الثبات نفديا البالغة )طبق الباحثان 

ثبات السكياس بحداب درجات ىـحه العيشـة مـع درجاتيـا التظبيق األول , وبعج االنتياء مؽ التظبيق حدب 
فـــي التظبيـــق األول واســـتخجام معامـــل ارتبـــاط )بيخســـؾن( بـــيؽ درجـــات التظبيقـــيؽ فكـــان معامـــل االرتبـــاط 

( فـاكثخ 5,75( وتعج ىحه العيشة مؤشخا كافيا عمى استقخار السكياس وفي ىـحا الدـياق فـان قيسـة )5,865)
 (58، 1985)عيدؾي، يعج مؤشخا عمى ثبات السكياس ,

                                                                    طريقة الفاكرونباخ: 2-3-3-2
الســتخخاج الثبـــات بيــحه الظخيقـــة طبقـــت معادلــة )الفاكخونبـــاخ( عمـــى قــج اســـتخجم الباحثــان ىـــحه الظخيقـــة و 

إضــافي  ( وىــؾ مؤشــخ5,911الثبــات ىــي ) ( طالبــة فكانــت قيســة16درجــات افــخاد العيشــة البــالغ عــجدىا )
 عمى ان ثبات السكياس جيج.

 التجربة االستطالعية الثانية: 2-3-4
بعــج التحقــق مــؽ الخرــائص الدــيكؾ متخيــة لسكيــاس التفــاؤل الخياضــي الــحي اعتسجتــو الباحثــة عســجت الــى 

مــى فقــخات السكيــاس اجــخاء التجخبــة االســتظالعية الثانيــة بيــجف التعــخف عمــى الؾقــت السدــتغخق لهجابــة ع
( طالبـات اختيـخوا برـؾرة عذـؾائية وتبـيؽ ان الؾقـت 8فقـخة عمـى عيشـة مـؽ الظالبـات ) (35البالغ عجدىا )

 (دقيقة كل إجابة,15( دقيقة وبسعجل عام )16-14السدتغخق لهجابة بمغ ما بيؽ )
 وصف مقياس التفاؤل الرياضي وترحيحه, 2-3-5

      ( فقـــخة إيجابيـــة ذات التدمدـــل  64( فقـــخة مشيـــا )36يتكـــؾن مكيـــاس التفـــاؤل الخياضـــي برـــؾرتو الشيائيـــة )
(  بيشســــــــا 1،6،3،4،5،6،8،9،11،14،15،16،17،18،66،63،64،65،66،67،68،69،35،36) 

( 5( ودرجــة كــل فقــخة تكــؾن )7،15،16،13،19،65،61،31كانــت الفقــخات الدــمبية تحســل التدمدــالت )
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( اذا كانــت 3( اذا كانــت تشظبـق بجرجــة كبيـخة و)4ا كانـت تشظبـق عمــى السدـتجيب بجرجــة كبيـخة جـجا و)اذ
(اذا كانــت ال تشظبـق، وتدــخي عكــذ 1( اذا كانــت تشظبـق بجرجــة قميمـة ،و)6تشظبـق بجرجــة متؾسـظة ، و)

دتجيب لحا فـان ىحه الجرجات في حالة كؾن الفقخات سمبية وتكؾن اإلجابة بحدب البجائل الحي يختارىا الس
( السـا السدـتؾى السبتـجه فيـؾ 96( والستؾسـط الفخضـي )36( واقـل درجـة )165اعمى درجة في السكيـاس )

(, وبـحلػ 165-168( والسدـتؾى العـالي مـؽ )167-65( والسدتؾى الستؾسط ىـؾ مـؽ )64-36ما بيؽ )
 السكياس اصبح جاىدا,

 مدتهى األداء : 2-3-6
درجـة الظالبـة العسمـي فـي االمتحـان الشيائي)الخـام( والـحي يزـعيا مجرسـة اعتسادا عمى الخبخاء تـؼ اعتبـار 

السادة اعتبخت ىي السعيار األساسي لتقييؼ مدتؾى أداء الظالبات العسمي فـي كميـات واقدـام التخبيـة وعمـؾم 
( وتعـج الجرجـة 35الخياضة في جامعـات محافغـة نيشـؾى ، وعميـو فـان الجرجـة الكميـة لـسداء تحتدـب مـؽ )

 ىي الستؾسط الفخضي لمجرجة الكمية باعتبارىا درجة الحج األدنى لمشجاح, (15)
     
35                                15                                    1 

 اعمى درجة                         ادنى درجة لمشجاح                        اقل درجة
 

 درجة ودرجة النجاح ( يمثل اعمى واقل1الذكل )
 الهسائل اإلحرائية: 4 -2

تحكيقا ألغخاض البحث الحالي اسـتخجمت الباحثـة الؾسـائل اإلحرـائية التـي تـؼ حدـابيا باسـتخجام بخنـامج 
 ( وىي:spssالحاسؾب االلي )

 : لسعخفة متؾسط الكيؼ,Mean الؾسط الحدابي -1
 الكيؼ عؽ وسظيا,: لسعخفة مجى تذتت Standard Deviationاالنحخاف السعياري  -6
: لحدـاب القـؾة t,test for independent sampleاالختبـار التـائي لعيشتـيؽ مدـتقمتيؽ  -3

 التسيدية لفقخات السكياس,
: لحدـاب االتدـاق الـجاخمي Person Correlation Coefficientمعامـل ارتبـاط بيخسـؾن  -4

 لفقخات السكياس ولسعخفة الثبات بظخيقة إعادة االختبار,
 : لحداب الثبات,Alph Cronbach Formulaونباخ معامل الفاكخ  -5
: لمتعــخف عمــى مدــتؾى الظسأنيشــة One sample t,testاالختبــار التــائي لعيشــة واحــجة  -6

 االنفعالية والتفاؤل الخياضي لجى عيشة البحث,
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 ومناقذـتها:رض النتائج عـ -3
التظبيق مؽ طالبات  عـيـشةمى عـث حـالي تؼ تظبيق اداتي البحـث الحـقيق اىجاف البحـمؽ اجل ت

نات التي تؼ يـارائية لمبحـميالت اإلحـؾى واجخاء التيـشافغة نحـضة في ميـامؾم الخ عـكمية التخبية البجنية و 
 ث.حـتيا وفقا ألىجاف البذـخضيا ومشاقعـيتؼ سـمييا والؾصؾل الى الشتائج التي عـرؾل حـال

 تفـاؤلالية والعـاالنف الطمأنينةهى دــتمى معـرف عـالت:الهجف االول  نتائجة ذـرض ومناقعـ1 -3
مهم عـم التربية البجنية و دــات وأقيـالطالبات كم جمناســتكالدة مـالي ممعـريل الحـالتهى دــتوم
  ضة.يـاالر 

يريغو  يـاسـج تظبيق السقعـمى الظالبات وبعـالية عـاالنف الظسأنيشةؾى دــتمى معـخف عـلغخض الت
مؾم عـت التخبية البجنية و يـا( طالبة مؽ طالبات كم65جدىا )عـة البالغ سـالتظبيق لمجرا عـيـشةمى عـالشيائية 

ان  يـؽبة تبجـابات الظالبات في ضؾء بجائل اإلســتجـاميل احـج تعـؾى. وبيـشافغة نحـضية في ميـاالخ 
ط سـمقارنتو بالستؾ شج عـ( درجة، و 59,14ري )عـيـاخاف محـ( بان48,119وي )دــابي يحـدــاط السـالستؾ 

  one sample t-testجة   حـوا عـيـشةخجام االختبار التائي لســت( درجة با156الفخضي البالغ )

شج عـ( 56,6( أكبخ مؽ الكيسة التائية الججولية )87,5ؾبة )حـدـان الكيسة التائية الس حاتز
 يـؽظسـالستؾ  يـؽب يـارائحـاشي وجؾد فخق دال عـ(، وىحا ي58خية ) حـ( وبجرجة 55,5ؾى داللة )دــتم

 ذلػ. يـؽ( يب8بي والججول )حـدــاط السـالستؾ ح ولرال

 يـاسـط الفرضي لمقسـبي والمته حـدــاط السـاله  يـنرائية لمفروق بحـالنتائج اال يـن( يب8الججول )
 الية عـاالنف الطمأنينة

ط سـالمته  عـيـنةال
 بيحـدــاال

راف حـاالن
 ري عـيـاالم

ط سـالمته 
 الفرضي

هى دــتم Sig القيمة التائية
 الججولية ؾبةحـدـالس نجعـالجاللة 

65 119.48 14.59 156 5.87 6.56 5.555 5.55 
 

ضة وفقا يـامؾم الخ عـم التخبية و دــات واقيـالظالبات كم اليةعـاالنف الظسأنيشةؾى دــتمى معـخف عـولغخض الت  
التجخبة الشيائية  عـيـشةبي لحـدــاط السـث، فان الستؾ حـفي إجخاءات الب ثانحـالباتيا عـت التي وضيـاؾ دــتلمس

 ذلػ. ع( يؾض6كل )ذـالية والعـاالنف الظسأنيشةت يـاؾ دــتط لسسـؾى الستؾ دــتفي الس عـ( يق119,48والبالغ )
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يجىا ذـيويعـدو الباحـثان ىحه الشتيجة الى طبيعـة التغيخات االجتسـاعـية واالقترادية والثقافية التي 
خية سـية االسـاعـئة االجتذـليب التشســامى أعـ دــتكعـمة الخاىشة والتي انحـخاقي في السخ عـال عالسجتس

يا حـقيق طسؾ حـمى تعـجة دــاعـقاللية لمسســتخية واالحـا مؽ الذـظت لمظالبة ىامعـضية والتي أ يـاوالخ 
قيق أىجافيا واتخاذ قخارتيا حـمى تعـؽ القجرة عـضة ،فزال يـامؾم الخ عـة التخبية البجنية و سـخري في دراذـال
تتزسشو مؽ جؾانب  مـاخرية و ذـبية لمجـاية اإليدـت الشفدـسـا.فكل ذلػ يرب في اليا عـالقتيا بسجتسعـو 

 ذية وبحل الجيج والربخ وضبط الشفعـؾى مقبؾل مؽ السثابخة والجافدــتقيق محـارتقائية تظؾرية تتسثل بت
مى عـؾصؾل الى ا انات الشيائية لمحـسمية واالمتعـال سـوالترسيؼ خالل الجرو  ذباط والثقة بالشفحـسل اإلحـوت

 ت. يـاؾ دــتالس

كيكية حـسمية تقجم فخصا عـضية اليـاظة الخ ذـة األنسـر سـاىحه الشتيجة الى ان م انثحـدو الباعـي سـاك
بيا مؽ حـيرا مـاية السختمفة و سـجات الجراحـية والستسثمة بالؾ دـة الشفحـقيق الرحـؾامل تعـبة لتؾفيخ عـلال

الؽ(  اذ يذـيخ )كؾبخي. دـقخار الشفســتبة في جؾ مؽ االطسئشان واالعـالال عضية تزيـات تخفييية ر يـاالعـف
الى أىسية الخيـاضة واألنذـظة الخيـاضية فيسـا يتعـمق بكل مؽ الشسؾ الجدـسي والشفدـي اذ أعيخت نتائج 

دـية الجراسـة التي اجخاىا عـمى مجسؾعـة مؽ الخيـاضييـؽ الى انيؼ يسيمؾن الى اعيار الدـسـات الشف
اإليجـابية ومشيا االنبدــاطية والظسأنيشة االنفعـالية ،والثقة بالشفذ ،والقمق السشخفض والتي تعـج دليال عـمى 

 صحـتيؼ واســتقخارىؼ الشفدـي.

التخبية البجنية  عئج في مجتسســاىؾ  مـا عءت متؾافقة مجـاان ىحه الشتيجة  ثانحـالباتقج عـيو 
مبية مثل دـوز الرفات السداجية الجـامى تعـضية ، يـاالتخبية الخ  سدرو سل عـضة، اذ تيـامؾم الخ عـو 

خرية ذـمبية مؽ خالل الرفات الدـاط واالنظؾائية، ويسكؽ تشغيؼ الرفات السداجية الذـالية، قمة الشعـاالنف

 طسـالمتو وىســتالم

 نخفضالم وىســتالم رتفعالم وىســتالم

11 11 301 331.11 311 310 

 (2الذـكل )

 يهضح مدــتهيـات الطمأنينة االنفعـالية عـنج الطالبات
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لسؾاقف ة والتجريب فتغيخ الظالبة متدنة في اسـر سـامييا برؾرة ارادية مؽ خالل السعـيظخة دـالستظؾرة وال
 .جسشاســتػدة المـاسمية ومشيا عـالس ة الجرو سـر سـاية مؽ خالل معـالظبي

ؾى بجني دــتضية قج وصمت الى ميـااب الخ عـ( ان الظالبة بيحه األل6557سؾد،حـظ )محـويال
السظمؾبة قيق الجرجة حـكيقيا وتحـكؼ في السؾاقف وتؾجيو انتباىيا الى الؾاجبات السخاد تحـي يؤىميا لمتدـونف

بة ســتجـامى التشبؤ واالعـدة القجرة يـاجىا األدنى وز حـربية الى عـبة لمزغؾط الســتجـامؽ االنتباه وتقمص اال
 ( 164،6557سؾد،حـؾى التؾتخ وترجيو. )مدــتكؼ في محـؾى الي والتدــتبس

 يـاسـالفرضي لمق طسـبي والمته حـدــاط السـاله  يـنرائية لمفروق بحـالنتائج اال يـن( يب5الججول )
 تفـاؤلال

ط سـالمته  عـيـنةال

 بيحـدــاال

راف حـاالن

 ري عـيـاالم

ط سـالمته 

 الفرضي

هى دــتم Sig القيمة التائية

 الججولية هبةحـدـالم نجعـالجاللة 

61 134.27 13.12 96 7.16 2.12 1.111 1.15 

مؾم عـم التخبية البجنية و دــات واقيـاطالبات كم ضي لجىيـاالخ  تفـاؤلؾى الدــتمى معـخف عـولغخض الت       
تسجىا في عـضي والتي ا يـاالخ  تفـاؤلال يـاسمى ضؾء مقعـ ثانحـالباتيا عـت التي وضيـاؾ دــتضة وفقا لمسيـاالخ 

ؾى دــتفي الس ع( يق134,27التجخبة الشيائية والبالغ ) عـيـشةط بسـؾى الستؾ دــتث فان السحـإجخاءات الب
 (3كل )شـفي  سـاضي لمظالبات كيـاالخ  تفـاؤلت اليـاؾ دــتلس عالسختف

 

 

 

 

 

 

 

ت يـاؾ دــتؽ بسعـضة تتستيـامؾم الخ عـىحه الشتيجة الى ان طالبات التخبية البجنية و  ثانحـدو الباعـيو 
  .اليةعـ تفـاؤل

 وىســتالم

 وىســتالم طسـالمتو

 رتفعالم
 نخفضالم وىســتالم

11 11 11 311.11 311 310 

 (3الذـكل )

 يهضح مدــتهى التفـاؤل الريـاضي عـنج الطالبات



  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملت الرافذين للعلىم الرياضيت 

 ...... الطمأنينة االنفعـالية وعـالقتها بالتفـاؤل الريـاضي والتحـصيل العـملي في مادة الجمناســتك

 

311 
 

 يـؽد مبجأسـاتعـاجة ا حـيخ الى الذـكشخ( الحي يسـشج)عـمؾكي دـه الجـااالت عـالية محـوتتفق الشتائج ال    
خالل  عـؾ أداء السبجحـدة السخغؾبية نيـاالى ز  نيـاشج األداء المحان يؤدعـديد واالثابة عـمبجأ الت سـاى يـؽميس

ضي يـاالخ  تفـاؤليخون ان ال يـؽ( الح65-16رأي )ديفيج واخخون ، عـضي وىحا يتؾافق ميـااط الخ ذـالش
ئل ســاو  عة والتخفيو وتشؾيسـر سـانجة واالثابة وتغيخ عخوف السدــاؼ والسعـئل الجســاجد مؽ و عـاجة الى حـب

 (david,2012,201)دي.                سـاشؾي والعـؼ السعـدزا بالجعـبقات مدــاومكان التجريب والس

 ( يبيـن التحـريل العـممي لعـيـنة التطبيق 6الججول )

ط سـالمته  عـيـنةال
 بيحـدــاال

راف حـاالن
 ري عـيـاالم

ط سـالمته 
 الفرضي

قيمة  Sig القيمة التائية
الجاللة 

 نجعـ
 الججولية هبةحـدـالم

61 18.71 2.49 15 3.84 2.12 1.111 1.15 
 

ت يـافي كم جسشاســتػدة المـالمظالبات في  سميعـريل الحـالتؾى دــتمى معـخف عـولغخض الت
ؾى دــتضؾء تقييؼ م في ثانحـالباتيا عـت التي وضيـاؾ دــتضة وفقا لمسيـامؾم الخ عـم التخبية البجنية و دــاواق

سمي الشيائي عـان الحـبي في االمتحـدــاط السـم فالستؾ دــات واالقيـافي الكم دةسـات الســاالظالبات مؽ مجر 
 (.4كل )ذـفي ال سـاط كسـؾى الستؾ دــتفي الس عـيق

 

 

 

 

 

 

ؾد الى ان اغمب عـط يسـكل متؾ ذـؾى الظالبات بدــتىحه الشتيجة الى ان م ثانحـبادو العـيو 
مؾم عـم التخبية البجنية و دــات واقيـاام قبل دخؾل كمعـكل ذـضة بيـاالخ  ؽ  سـر  مـابق ان دـالظالبات لؼ ي

( 4جدىؽ )عـاب السشغسة و عـؽ األلسـر مـاض الظالبات مسؽ عـاال ب جسشاســتػالية العـضة وخاصة فيـاالخ 
ية عـظالســتخجمؽ في التجخبة االســتالتظبيق وا عـيـشةادىؽ مؽ عـبســتسجانية تؼ احـة العـمجـابات مؽ عـال

                                                 في الباب الثالث . حمؾض سـاوك

 (4الذـكل )

يهضح التحـريل العـممي التحـريمي العـممي لطالبات كميـات وأقدــام التربية البجنية وعـمهم الريـاضة 
  في محـافظة نيـنهى 

13 10 31.13 11 31 30 11 11 10 1 0 

 رديء جداً   رديء  ٌفعـض لومقب ممتاز جٌد   جداً       جٌد    سـطوتم
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م دــات وأقيـاضي لطالبات كميـاالر  تفـاؤلالية والعـاالنف الطمأنينة يـنالقة بعـمى العـرف عـالت 3-2
 هى.يـنافظة نحـات معـمجـاضة في يـامهم الر عـالتربية البجنية و 

امل ارتباط عـخجام مســتث باحـمتغيخي الب يـؽامل االرتباط بعـب محـدــاقيق ىحا اليجف تؼ حـلت
ث في حـالب عـيـشةت جـادر  يـؽب pearson product- moment correlation coefficientؾن سـبيخ 

ؾبة حـدـالسامل االرتباط عـضي. وقج أعيخت الشتائج ان قيسة ميـاالخ  تفـاؤلالية والعـاالنف الظسأنيشة
امل االرتباط الججولية عـ( وىي أكبخ مؽ قيسة م58خية )حـ( وبجرجة 5,55ؾى داللة )دــتشج معـ( 5,385)
الية عـاالنف الظسأنيشةمتغيخي  يـؽبية دالة بجـاالقة ارتباطية إيعـيخ ىحه الشتيجة الى وجؾد ذـ( وت5,651)

 يـؽ( يب7ؾى. والججول )يـشافغة نحـضية في ميـامؾم الخ عـضي لجى طالبات التخبية البجنية واليـاالخ  تفـاؤلوال
 ذلػ.

 هى الجاللةدــتضي وميـاالر  تفـاؤلالية والعـاالنف الطمأنينة يـنامل االرتباط بعـقيمة م (7الججول )

بيم عـلًَخ ي انًزغَشاد

 االسرجبب

بيم عـلًَخ ي

االسرجبب 

 انجذونَخ

وى غــزي

 انذالنخ

لًَخ 

 انذالنخ

 زفـبؤلانX بنَخ  عـاالَف انطًأََُخ

 ضٌٍـبانش

 ُوٍخعـي 9,95 9,351 9,145

دة مـا سر سـاخرية الظالبات التي تشـة عـىحه الشتيجة بالسجسل الى طبي ثانحـدو الباعـيو       
تتظمب الجخأة واالقجام واالتدان  جسشاســتػاب الفخدية ومشيا العـ، اذ ان السؾاقف في األلجسشاســتػال

ية والسيل عـؽ الحات والجافعـقالل والسثابخة والخضا ســتؤولية واالدـسل السحـوت ذوالثقة بالشفالي عـاالنف
ية وىحا ىؾ سـاعـالقات االجتعـالي والعـيظخة والثبات االنفدـية واالكتفاء الحاتي والدـة الشفحـلمسخاطخة والر

 الستفائمة.خرية ذـالية والعـاالنف الظسأنيشة يـؽتخك بذـامل السعـال

 سضية والجرو يـاظة الخ ذـضية ونتيجة األنيـامؾم الخ عـان طالبات  التخبية البجنية وال ثانحـالباخى يو 
ط سـاب األندــاضي يسيمؾن الى اكتيـاالخ  تفـاؤلؾى جيج مؽ الدــتية مكشيؼ مؽ امتالك مسـاعـمسية الجعـال
قمية التقميجية  عـط السـامى األنعـؽ طخيق الؾقؾف عـذ ة والرائبة وليحـيحـت الرمـامؾ عـقمية والسعـال
ام ،كحلػ فأن طالبة عـكل ذـالية بعـاالنف الظسأنيشة عيختبط أصال م تفـاؤلة والخاطئة وان ىحا العـائذـال

ؽ ىحه عـاألفكار ،ىحا فزال   يـؽمى االنتقال والتظبيق بعـضية الستفائمة قادرة يـامؾم الخ عـالتخبية البجنية وال
رة ســابية جـال وتخخج أفكار إيعـية قج تتؾالج وتتكاثخ وتتفاسـاعـية الجدـجات التجريحـضية والؾ يـاظة الخ ذـناأل

ة والظالبة ذوي البريخة مؽ اجل سـالسجر  عاور مذـة والتعـت مؽ مرادر متشؾ مـامؾ عـالس عنتيجة جس
 مؾل ججيجة.حـد  جـااولة إليحـالت والسسـاتحـىؾ مفيجة وتجخيب اال مـاية وتقجيؼ كل دـالة الشفحـقخار الســتا
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لطالبات  جمناســتكدة المـاي ممعـريل الحـالتالية و عـاالنف الطمأنينة يـنالقة بعـمى العـرف عـالت 3-3
 هى.يـنافظة نحـات معـمجـاضة في يـامهم الر عـم التربية البجنية و دــات وأقيـاكم

خجام ســتبا ثانحـالباقامت  سميعـريل الحـالتالية و عـاالنف الظسأنيشة يـؽالقة بعـد الجـالغخض إي
 بالججول التالي: سـاؾن، فكانت الشتائج كسـامل االرتباط لبيخ عـم

الية عـاالنف الطمأنينة يـنالقة بعـة السـنج دراعـهن سـامل االرتباط لبير عـنتائج م يـن( يب8ججول )
 ضيةيـامهم الر عـلجى طالبات كمية التربية البجنية و  جمناســتكدة المـافي  مميعـريل الحـالتو 

امل االرتباط عـقيمة م مميعـريل الحـالت المتغير
 الججولية

 قيمة الجاللة هى الجاللةدــتم
 امل االرتباطعـم

 الطمأنينة
 اليةعـاالنف

 نهي عـم 1,15 1,251 1,333

ريل حـالتالية عـاالنف الظسأنيشة يـؽب بيةجـاالقة ارتباطية ايعـبق وجؾد دــامؽ الججول ال حيتز
 لمظالبات . سميعـال

اضخ حـجم الخؾف مؽ األداء في الؾقت العـو  بالظسأنيشةؾر ذـعـذلػ الى ان ال ثانحـدو الباعـيو 
 سميعـريل الحـالتمؽ  عيخفسـوىحا بالتأكيج  سميعـريل الحـالتدة يـافي ز  ســاسجخ األحـقبل ىؾ دــتوالس

ؾى ادائيؽ فالظالبات الالتي دــتلجى الظالبات زاد م الظسأنيشةؾى دــتزاد م سـايث انو كمحـلجى الظالبات ، 
 فالظسأنيشةقميمة ،  بظسأنيشةؽ عـالية يكؾن ادائيؽ افزل مؽ الظالبات المؾاتي يتستعـ بظسأنيشةؽ عـيتست
 لجى الظالبات. سميعـريل الحـالتفيد حـمى تعـج دــاعـالية تعـاالنف

 المرادر
 التفـاؤل والتذـاؤم . القاىخة :الشيزة.(: 1986اسـعـج ،يهسـف ميخائيل ) -1

التفاؤل والتذاؤم وبـعض الستغيـخات الشــفديـة لجى عيـشــة مؽ طالب (:2111اسماعيـل ،احمج الديـج) -2
ديـة ،جـامعة ام القخى الدعؾ 65، العجد 15جـامعة ام القخى . كميـة التخبـيـة ،السجمة التخبـؾيـة، السجمج 

. 

(:التفاؤل الخياضي وعالقتو بالتفكيخ االبجاعي لالعبي الفشؾن 6513ال.زبيخ،عمي عبج العديد نجؼ) -3
 .59القتالية في محافغة نيشؾى،رسالة ماجدتيخ ، كمية التخبية االساسية ، جامعة السؾصل،ص

والشــذخ ، ،دار الحكسة لمظبـاعة 6القيـاس ،ط(: 1991االمام ، مرطفى محمهد ، واخرونــ ) -4
 بـغجاد.
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-الرحة الشــفديـة في السجـال الخيـاضي )نــغخيـات(: 2112بـاهي، مرطفى حديـن، واخرون ) -5
 تظبـيـقات(، مكتبـة االنــجمؾ السرخيـة، القاىخة.

، 1ط ،االختبـارات والسقايـيـذ في التخبـيـة الخيـاضيـة (:2117بـاهي، مرطفى وعمران، صبـري ) -6
 لسرخيـة، القاىخة.مكتبـة االنــجمؾ ا

، 1اساسيـات بـشــاء االختبـارات والسقايـيـذ الشــفديـة والتخبـؾيـة، ط(: 2115الجمبـي، سهسن شاكر ) -4
 مؤسدة عالء الجيـؽ لمظبـاعة والتؾزيـع، دمذق، سؾريـة.

شــة مؽ الظسأنــيـشــة الشــفديـة وعالقتيـا بـالؾحجة الشــفديـة لجى عيـ (:2117حميـم، شيـري مدعج، ) -0
 ،6 مج - 663، مجمة كميـة التخبـيـة، جـامعة الدقازيـق، كميـة التخبـيـة( 6، ج95طمبـة الجـامعة، العجد

 63 :ص ،61 ع
االعجاد الشــفدي لمخيـاضيـيـؽ، دار الكتاب (: 2112الحهريـ، عكمة سميـمانــ والعزاويـ، كامل عبـهد ) -0

 ذخ والتؾزيـع، اربـج، األردن.الثقافي دار الكتاب الثقافي لمظبـاعة والشــ
، دار السيـدخة لمشــذخ والتؾزيـع والظبـاعة، 6قيـاس الذخريـة، ط(: 2119ربـيـع دمحم شحاتة ) -16

 عسان. 

التفاؤل والتذاؤم مؽ مشغؾر نفدي ، مقال مشذؾر عمى (:2119الديج،ناجي داوؤد اسحاق ) -11
 شبكة االنتخنت .

، مكتبـة التخبـيـة 3القيـاس والتقؾيـؼ التخبـؾي، ط(: 2115العجيـمي، صبـاح حديـن حمزة ) -12
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 (1ممحق )
 اسماء الدادة الخبـراء 

 :أسساء الدادة الخبـخاء الستخرريـؽ الحيـؽ استعان البـاحثان بـآرائيؼ في بـعض إجخاءات البـحث 
 لمتحقق مؽ صالحيـة التعخيـف الشــغخي لسفيؾم الظسأنــيـشــة االنــفعاليـة وصالحيـة السجالت  -أ
 تحجيـج األىسيـة الشــدبـيـة لسجالت الظسأنــيـشــة االنــفعاليـة. -بـ

 لمتحقق مؽ صالحيـة فقخات مقيـاس الظسأنــيـشــة وصالحيـة بـجائل اإلجـابـة. -ج
 .صالحيـة فقخات اختبـار التفاؤل الخيـاضيلمتحقق مؽ  -د
 

 د  ج  ة  ا  يكبٌ انعـًم               انزخصص     أعـًـبء انغــبدح انخجشاء     د

انزشثَخ األعــبعـَخ جـبيعـخ  عـهى انُفظ انزشثوً ا.د خ ـًـبٌ حـغـٍ عـهٌ  1

 انًوصم

    

عـهى انُفظ  ا.د ياب صجشً حـغـٍ 3

 انشٍـبضٌ

انزشثَخ انَذََخ وعهوو انشٍـبضَخ 

 جـبيعـخ كشكون

    

عـهى انُفظ  ا.د كبيم عـجود انعـضاوً 1

 انشٍـبضٌ

انزشثَخ انجذََخ وعهوو انشٍـبضَخ 

 جـبيعـخ دٍـبني

    

عـهى انُفظ  ا.د عجذ انودود انضثَذً  8

 انشٍـبضٌ

انزشثَخ انجذََخ وعهوو انشٍـبضَخ 

 جـبيعـخ ركشٍذ

    

عـهى انُفظ  ا.د َجشاط ٍوَظ يحـًذ 5

 انشٍـبضٌ

     نهجُبدانزشثَخ 

انزشثَخ انجذََخ وعهوو انشٍـبضَخ  عـهى انُفظ رشثوً ا.د َغى يحـًود انعـجَذً 2

 جـبيعـخ انًوصم

    

عـهى انُفظ  ا.و.د سافع ادسٍظ عـجذانغفوس 4

 انشٍـبضٌ

انزشثَخ  انجذََخ وعهوو انشٍـبضَخ 

 جـبيعـخ انًوصم 

    

     انزشثَخ االعبعَخ جـبيعـخ انًوصم  زشثوًعـهى انُفظ ان ا.و.د أَوس لبعـى ٍحـَي 4

عـهى انُفظ  ا.و.د  ثبيش يحـًود رَوٌ 0

 انشٍـبضٌ

     انزشثَخ االعبعَخ جـبيعـخ انًوصم

     انزشثَخ االعبعَخ جـبيعـخ انًوصم انُفظ انزشثوًعـهى  ا.و.د ركشى ٍوعـ  19

عـهى انُفظ  ا.و.د َغى خبنذ انخفبف 11

 انشٍبضٌ

انزشثَخ انجذََخ وعهوو انشٍـبضَخ 

 جـبيعـخ انًوصم

    

عـهى انُفظ  ا.و.د عـعـذ عـجبط انجُبثٌ 13

 انشٍـبضٌ

انزشثَخ انجذََخ وعهوو انشٍـبضَخ 

 جـبيعـخ ركشٍذ

    

عـهى انُفظ  أ.و.د. فبضم كشدً شالكخ 11

 انشٍـبضٌ

انزشثَخ انجذََخ وعهوو انشٍـبضَخ 

 جـبيعـخ انكوفخ 

    

أ.و.د. فشاط عجذ انًُعى عجذ  18

 انشصاق 

عـهى انُفظ 

 انشٍـبضٌ

انزشثَخ انجذََخ وعهوو انشٍـبضَخ 

 جـبيعـخ دٍبني

    

عـهى انُفظ  و.د يُام خطبة عـهطبٌ 15

 انشٍـبضٌ

انزشثَخ األعــبعـَخ جـبيعـخ 

 انًوصم
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 ( 2ممحق )

 مقيـاس  الطمأنــيـنــة االنــفعاليـة بـريـغته النــهـائيـة

 بـدم هللا الرحمن الرحيـم

 جـامعة المهصل 

 كميـة التربـيـة األساسيـة   

 قدم التربـيـة البـجنــيـة وعمهم الريـاضة 

 العميـا)الماجدتيـر(الجراسات 

 ي الطالبـة ............................................... المحترمةتعزيـز 

 

 تحيـة طيـبـة:

تزع البـاحثان بـيـؽ يـجيـػ مجسؾعة مؽ الفقخات التي تعبـخ عؽ ردود افعالػ تجـاه عجد مؽ  
( تحت أحج واإلجـابـة عشــيـا بـؾضع عالمة )السؾاقف السختمفة ، راجيـة مشــػ قخاءة كل عبـارة بـجقة 

البـجائل الخسدة السؾجؾدة أمام كل فقخة والتي تخيـيـا انــيـا تشــظبـق عميـػ ، السيـسا أن اإلجـابـة ستكؾن 
 سخيـة ولؽ يـظمع عميـيـا أحج ، ولؽ تدتخجم إال ألغخاض البـحث العمسي .

 مع التقجيـر ...

 

 االسم:

 العمر:

 الكميـة:

 لجـامعة:ا

 التاريـخ:                                                                        

 البـاحثان                                                                                           

 سارة رعج سعجهللا                                                                             
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 انفمشاد د
رُــطجـك 

 دائًب

رُــطجـك 

 غبنجـب

رُــطجـك اني 

 حذا يب

رُــطجـك 

 احَـبَــب

ال 

 رُــطجـك

      احصرف بـخهقبئُـت حجـبِ انًىاقف انُـىيُـت . 1

      اعبيم االخرَـــُــ يثهًب احب اٌ َـعبيهىَــٍ 2

      يرحت احقبـم َــقذ األصذقبء بـروح 3

      أعُـش انطرَـقت انخٍ حُــبسبـُــٍ 4

      يٍ انسهىنت اثبرحٍ فٍ انًهعب .  5

      اشعر بـبٌ صحخٍ نُـسج عهً يب َـراو 6

      َـصعب عهٍ االَــسجـبو يع انطبنبـبث. 1

      اشعر بـبنىد حجـبِ انسيالء. 0

      اَــب طبنبـت سعُـذة بـذروسٍ انعًهُـت. 1

      اعخقذ بـبٌ  جسًٍ يثبنٍ . 16

      أخبف فجأة وبـذوٌ أٌ سبـب. 11

      انخجم َـًُــعُــٍ يٍ إَـصبل كبيم افكبرٌ انرَـبضُـت. 12

      اشعر بـبَــٍ اقم قُـًت يٍ اقراَــٍ. 13

      اجذ صعىبـت فٍ احخبر انقراراث . 14

      حىاجهُــٍ فٍ انذروش انعًهُـتنذٌ انقذرة عهً يعبنجت انًشبكم انخٍ  15

      احقبـم االَــخقبد يٍ انًذرش وبـصذر رحب . 16

      اَــب َــبجحت ونٍ ادع انغرور َـسُـطر عهٍ 11

      احردد فٍ انخعبـُـر عًب َـذور فُـ خهذٌ . 10

      اخشً انًجهىل . 11

      انًحُـطت بـٍ.اجذ صعىبـت فٍ انخىافق يع انبـُـئت انرَـبضُـت  26

      أحبول حبـرَـر اخطبئٍ بـذل االعخراف بـهـب. 21

      اشعر بـبَــٍ راث َــفع وفبئذة نهًجخًع انرَـبضٍ . 22

      حُـبحٍ انذراسُـت َـسىدهـب جى يٍ انخعبوٌ وانخفبهى . 23

      عُــذيب حىاجهُــٍ حركت صعبـت اشعر بـبإلحبـبط وهبـىط انهًت. 24

      اَــب عصبـُـت انًساج . 25

      اجذ صعىبـت بـبنخكُـف يع األصذقبء انجذد. 26

      احخهً عٍ اسذاء انُــصُـحت خىفب يٍ فقذاٌ انصذَـقبث. 21

      عالقبحٍ إَـجـببـُـت يع انطبنبـبث. 20

      َـثق االخروٌ بـقذراحٍ انرَـبضُـت . 21

      حُـبحٍ انرَـبضُـت.اشعر بـبَــُــٍ يىفق فٍ  36

      اَــب افضم بـًسخىاٌ انعًهٍ يٍ زيُـالحٍ. 31

      اعبَــٍ يٍ خُـبـت االيم . 32

      عُــذيب اخفق بـبنعًم انرَـبضٍ َـخُـى عهٍ انخشبؤو . 33

      اَــب غُـر راضُـت عٍ يعبيهت انًذرسُـٍ نٍ .   34

 

 


