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 امللخص
لجى طمبة كمية التخبية البجنية وعمؾـ  األملالتعخؼ عمى درجة التفكيخ القائؼ عمى ىجفت الجراسة الى  

الدشة  مؽ طمبة ة  وطالب ا  ( طالب366تألفت عيشة البحث مؽ )و , بذكل عاـ جامعة السؾصل في الخياضة
لسالئستِو وطبيعة البحث, وتؼ  السشيج الؾصفي اف, واستخجـ الباحثةوالخابع والثالثة ةالجراسية)الرف( الثاني

 احرائيا   تحميمياو وبعج جسع البيانات  ,افمؽ اعجاد الباحث األملمكياس التفكيخ القائؼ عمى تظبيق 
الشتائج اف طمبة كمية التخبية البجنية وعمؾـ اعيخت , ((SPSSاالحرائية  بخنامج التحميل باستخجاـ
  .األمل التفكيخ القائؼ عمى يتستعؾف بجرجة عالية مؽ بذكل عاـالخياضة 

 .ة(طمبة التخبية البجنية وعمـؾ الخياض ،األمل ،القائؼ ) التفكيخ :الكمسات السفتاحية
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ABSTRACT 

 The study aimed to know the Hope-based Thinking for the student of Physical 

Education College and sports Sciences the data of the study consists of (366) male 

and female students of second, third and fourth stages. The researchers used the 

descriptive approach for its suitability and typing in the research, and the drawing 

scale was applied in the hope of the survey, after the data were collected, and 

analyzed  by using the statistical analysis program (SPSS). Results: Students of the 

College of Education and Sports Sciences in general obtain a high rate of hope-based 

thinking.  
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 التعخيف بالبحث -2
 -السقجمة وأىسية البحث: -2-2
الجراساُت الحجيثة التي تشاولت مؾضؾع األمل اعتسجت في تعخيفيا لألمل عمى نغخية و  اف االبحاث    

عسمية  فكخية  تدسُح  التي ذكخ فييا اف األمل ىؾ, و في عمؼ الشفذ اإليجابي تختراصياال )سشايجر(
إف األمل مؽ ىحا السشظمق أمٌخ ضخوري, وميؼ ججا ، فالخغبة , لألفخاد بالتخظيط وااللتداـ بسؾاصمة أىجافيؼ

ج والدعي في إتساـ أمٍخ ما, أو الؾصؾؿ إلى ىجؼ ما ال تتؾقف وال تشتيي والُبج مؽ بحؿ السديج مؽ الجي
عمى االرادة  األمل جل تحكيقيا ليحا يكؾف شعؾر الفخد باالقتخاب مشيا أمخا  أساسيا ، حيث سيحافظ امؽ 

القؾية مؽ اجل تحقيق االىجاؼ والخغبات, وعمى اسمؾب مؽ التفكيخ يخكد عمى الظخائق أو الدبل التي 
, فالذخط االساسي في تؾلج وضغؾطاتياؿ إلى تمػ األىجاؼ والخغبات, وسط تقمبات الحياة مؾصؾ لتؤدي 
في حياتيؼ فسؽ دونو سيكؾنؾف محبظيؽ, األمل ىؾ الحياة الذاقة والسؤلسة, فاألفخاد بحاجة الى األمل 

 ألمل مرجرا  حيؾيا  لمكفاح ووسيمة لمشجاح. لئديؽ ويربح سمؾكيؼ غيخ ذي معشى, وإف امتالكيؼ ويا
عجيجة عمى تحقيق التكيف اإلنداني والرحة الشفدية لو أثار ايجابية األمل فاف مؽ جانب آتخخ  

إيجابية تدتخجـ في تشسية نقظة األمل (" اف Fred 2003والجدسية, والخغبة في التعميؼ, واضاؼ )
 (.25, 2005الرسج,  )عبج .السؾارد البذخية في مجاالت العسل والتعميؼ واإلنتاج

 الجراسة يؼ عبخ مخاحم مبةلظا بحياة مؽ السفاليؼ التي تختبط األمل التفكيخ القائؼ عمى وكحلػ ُيعج 
إليو  ؾف والشسؾ السعخفي الحي يرم نزجيؼ العقمي بيا، والحي يتؾقف عمى درجة وا السختمفة التي مخّ 

إنتاجا ، كسا أف ىحه بظخيقة أكثخ فعالية و األمل خ القائؼ عمى يفكتعمى استخجاـ اليؽ قادر   ؼمسا يجعمي
لذخرية، واإلحداس باليؾية وتكؾيؽ ا ؾحاتيؼيؼ وطسىجافأ عمى تحقيق ىؼ داعجفي التفكيخ تااليجابية 

, تخاصة في حالة عيؾر مذکالت او أزمات في السخحمة مع بعزيؼ البعضعالقات اجتساعية جيجة 
مجتسعيا يعتبخ و  ,ةالجامعية، فالجامعة ىي السؤسدة التي تعسل عمى تظؾيخ الثقافة الحكيكية عشج الظمب

اإلشخاؼ بذكل كبيخ في فيي ُتديؼ  .وميؾليؼ ورغباتيؼ ,ةالظمب مؽ اقؾى السجتسعات  تأثيخا في سمؾؾ
                                            (.5 ,2005) زىخاف ،  بة وتؾجيو سمؾكيؼ وتكؾيؽ شخريتيؼالشسؾ السعخفي  لمظمتظؾيخ عمى 

 -: ما يأتػػي  تجمى اىسية البحث في وت    
سمبا  عمى السدتؾى  يؤثخ وأي تخمل في ؽ الستغيخات الشفدية السيسة وافماألمل عج التفكيخ القائؼ عمى يُ  -1

مؽ الستغيخات  نوفإ, فزال  عؽ ذلػ جى طمبة كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة جامعة السؾصلالعمسي ل
 .واالبحاث في وقتشا الحاضخ حتاج الى السديج مؽ الجراسات ت الشفدية التي
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 مسا يديؼ في افعمى حج عمؼ الباحثالبحث الحالي يذكل اضافة عمسية في مجاؿ البحث العمسي   -2
   تظؾيخ وتعديد

  .جامعة السؾصل ى طمبة كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضةلجاألمل  مفيـؾ التفكيخ القائؼ عمى  
لجى طمبة كمية التخبية  األمل ندتظيع مػؽ تخالؿ ىػػحه الجراسة التعخؼ عمى درجة التفكيخ القائؼ عمى  -3

 البجنية وعمـؾ 
 الخياضة جامعة السؾصل. 
 مذكمة البحث 2-0

وتكُسؽ  ثخوتيا الحكيكية  ,دب التي يذار ليا بالبشافُتعج الجامعة صخح مؽ صخوح العمؼ والسعخفة واأل   
السختمفة,  اإلندانيةو  العمسية,في مجتسعيا مؽ أساتحة يترفؾف بخبخات عمسية مخمؾقة في االتختراصات 

تظؾيخ و  تشسيةلتعمؼ, و الحا فسؽ الزخوري اف تتؾافخ فييا بيئة مشاسبة لمتعميؼ و عمؼ الطمبة  عؽ فزال  
وعجـ االستدالـ لمتفكيخ الدمبي والذعؾر  ظمبة,في نفؾس وعقؾؿ الاألمل وغخس , التفكيخ االيجابي

ثار آلجى الظمبة يعج مذكمة قج تؤدي الى األمل التفكيخ القائؼ عمى في ف اي تخمل إذ إ, حباطباليأس واال
 .عمى عسمية التعمؼسمبية 

لجى طمبة كمية التخبية البجنية األمل التعخؼ عمى درجة التفكيخ القائؼ عمى   اف مذكمة البحث تكسؽ في
 .األملالتفكيخ القائؼ عمى عجـ تؾافخ أداة لكياس درجة وعمـؾ الخياضة جامعة السؾصل, فغال عؽ ذلػ 

 -البحث: ىجفا -2-3  
 لجى طمة كمية التخبة البجنية وعمـؾ الخياضة جامعة السؾصل. األمل التفكيخ القائؼ عمى بشاء مكياس  -1
جامعة  ة وعمـؾ الخياضةالبجنية التخبة كمية طمجى لاألمل  ىالقائؼ عم التفكيخدرجة  عمى التعخؼ -2

 السؾصل.
 -مجاالت البحث: 2 -2
 ـؾ الخياضة جامعة مؾصل.ػطمبة كمية التخبية البجنية وعم  السجال البذخي :  2-2-2
 .2021/  4/ 23والغاية    2020/ 11/  16  ابتجاء  مؽالسجال الدماني :   2-2-0
, جامعة السؾصل في الخياضة وعمػـؾ ةالتخبية البجني كمية ومالعب قاعات السجال السكاني :  2-2-3

 (. Classroomااللكتخونية )  لرفؾؼافزال  عؽ 
 . تحجيج السرطمحات -2-5
 : األملالتفكيخ القائػ عمى      
  الفخد أف استعجاد أو تييؤ معخفي يكؾف مؾجيا نحؾ رغبة أو غاية يظسح :" عخفو الرالحي بانو   -

  يرل الييا ويتؾقع 
                                        (. 39, 2005, ) الرالحي                                     الشجاح فييا "           
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 فقخاتؽ ػػعمؽ تخالؿ اجاباتيؼ  الجرجة التي يتحرل عمييا الظمبة-بأنو: جخائيا  إ افالباحث ويعخفو -  
  ؼ ػػالتفكيخ القائ مكياس

 .األملعمى      
 -:دابقةال ةالجراس 0-0
 .(2112) غشج و الذسخي  دراسة 2-2-1

األيتام  وغيخ الخعايةدور  الطمبة األيتام في و عالقتو باألمؼ الشفدي لجى األمل ) التفكيخ القائػ عمى 
 .في السخحمة الثانؽية(

واألمؽ الشفدي لجى عيشة مؽ  األملالتعخؼ عمى العالقة بيؽ التفكيخ القائؼ عمى  ىجفت الجراسة الى   
( طالبا  240تألفت عيشة البحث مؽ ) الظمبة األيتاـ الجورالخعأية وغيخ األيتاـ, في السخحمة الثانؾية

(، والعجد نفدو لغيخ األيتاـ، ومؽ اإلناث 84األيتاـ ) الثانؾية مؽ الحكؾروطالبة , بمغ عجد طالب السخحمة 
ق مكياس بظبتؼ تواستخجـ الباحثاف السشيج الؾصفي, و  ,األيتاـ طالبة  لغيخ (۳6طالبة ، و) (۳6األيتاـ )

 األمؽ ومكياس ,(سشايجر)(، السعتسج عمى نغخية 2024مؽ إعجاد إبخاليؼ ) األملالتفكيخ القائؼ عمى 
(، والسعتسج عمى نغخية الحاجات )الساسمؾ(، واستخجَمت الؾسائل 2000الشفدي مؽ إعجاد شقيخ)

ت( السحتدبو, ومعامل  ) واالنحخاؼ السعياري, وقيسة االحرائية السشاسبة الستخخاج الؾسط الحدابي
 ف إلىاتؾصل الباحثبعػػج تحميل الشتائج احرائيا  و  ,كؾرنباخ -ومعامل الفا  بيخسؾف( االرتباط البديط )

 األملإحرائية بيؽ درجات الظالب عمى مكياس التفكيخ القائؼ عمى  وجؾد عالقة ارتباطية ذات داللة
تبعا  لستغيخ الجشذ  ،وجؾد فخؽ فػي العالقة بيػؽ الستغيخيػؽ ،درجاتيؼ عمى مكياس األمؽ الشفديو 

                                                                                  ػؾر.ولسرمحةالحك
                                                                                                                                                                              (.2 ,2022,)الذسخي 

 -:. اجخاءات البحث3
    : مشيج البحث 3-2

 السشيج الؾصفي باألسمؾب السدحي لسالءمتو وطبيعة البحث. افاستخجـ الباحث
 -:ة البحثعيش 3-0
 53.66وبشدبة )مؽ طمبة الجراسة الرباحية . وطالبة   ا  ( طالب366)مؽ الحاليعيشة البحث تألفت   

والبالغ  الثانية مؾزعيؽ عمى الدشؾات الجراسية( طالبا  وطالبة , 682البالغ عجدُه ) مجتسع البحثمؽ  ,%(
( 198والبالغ عجدىؼ) والخابعة ( طالبا  وطالبة ,280والبالغ عجدىؼ) والثالثة ( طالبا  وطالبة ,204عجدىؼ )

ة الخبخاء مؽ ذوي وتؼ استبعاد طمبة الدشة الجراسية األولى, حدب تؾجييات بعض الدادطالبا  وطالبة, 
والثالثة, والخابعة,  االتختراص الجقيق, بدبب قمة تخبختيؼ الجامعية مقارنة بظمبة الدشة الجراسية الثانية,

 ولغخض الحرؾؿ عمى نتائج اكثخ دقة, فزال  عؽ تغييخ نسط الجواـ مؽ مجمج الى الكتخوني.
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 عيشة البشاء:  3-0-2   
 % (,49.18 ), وبشدبة ( طالب وطالبة180)والبالغ عجدىاالتسييد  عمى عيشةعيشة البشاء اشتسمت  

( 30) %(, واتخيخا  بمغ عجد عيشة الثبات 5.46( طالب وطالبة وبشدبة )20وعيشة التجخبة االستظالعية )
 .(%8.19تؼ اتختيارىؼ بظخيقة عذؾائية مؽ عيشة البحث االساسية وبشدبة ) طالب وطالبة

 -عيشة التطبيق : 3-0-0 
مؽ عيشة البحث عذؾائية  تؼ اتختيارىؼ بظخيقة, طالب وطالبة (2۳6مؽ) تألفت عيشة التظبيق 

  ثابتو  وبشدبة االساسية,
 ذلػ.بيؽ ي( 2والججوؿ ), والخابعة ,والثالثة ,الدشة الجراسية الثانية مؽ %(20)قجرىا  

 عيشة البشاء والتطبيق ( 2جول ) ج
 العيشات

 
 العيشة الكمية عيشة التطبيق عيشة البحث

 عيشة الثبات عيشة التسييد عيشة التجخبة الستطالعية 

 366 236 32 282 02 عجد الطمبة

 %222 %37.25 %8.29 %29.28 %5.26 الشدبة السئؽية

 -:  البحث ةادا 3-3
 األملمقياس التفكيخ القائػ عمى  3-3-2
لجى طمبة كمية التخبية  األملمتفكيخ القائؼ عمى نغخا  لخرؾصية مجتسع البحث ولعجـ وجؾد مكياس ل  

 .الحالي واىجافو مجتسع البحثببشاء ىحا السكياس ليتالءـ مع  اف, قاـ الباحثافعمى حج عمؼ الباحثالبجنية 
 .تحجيج محاور السقياس 

مؽ تخالؿ مخاجعة األطخ الشغخية، والجراسات الدابقة الخاصة بالسؾضؾع قيج البحث، واالطالع عمى  
(,  2005, الرالحي(, ومكياس )2004, الق)عبج الخ, كسكياس األمل درجة ستعمقة بكياسال سكياسال

سدح لمسخاجع اعاله تؼ تحجيج ثالثة محاور مقتخحة الجخاء عسمية , وبعج إ( 2028) العشدي، ومكياس
 ( 1السمحق ) و  ( الحاتتحقيق و  اسمؾب التفكيخ,و وىي )االرادة القؾية,  األمللسكياس التفكيخ القائؼ عمى 

 . يبيؽ ذلػ
 ا  ( تخبيخ 21عؽ طخيق استبياف مفتؾح وجيو الى الدادة الخبخاء والبالغ عجدىؼ ) وتؼ عخض السحاور

لمتعخؼ عمى مجى  ,في مجاؿ عمؼ  الشفذ التخبؾي، وعمؼ الشفذ الخياضي والكياس والتقؾيؼ تخررا  وم
 .يبيؽ ذلػ (2السمحق)و  ,رة السحاو صالحي

لسحؾر االوؿ والسحؾر ندبة االتفاؽ فحرل ا اف, استخخج الباحثالسحاور عمى الدادة الخبخاءبعج عخض 
 السمحق )و , (%76.19)الثالث فحرل عمى ندبة اتفاؽ  %(, اما السحؾر100عمى ندبة اتفاؽ) الثاني

 .يبيؽ ذلػ ( 3
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   محاور السقياسصياغة فقخات:- 
إعجاد وصياغة عجد مؽ الفقخات لسحاور السكياس وبسا يتالءـ  بعج تحجيج محاور السكياس برؾرتيا األولية تؼ

أدبيات البحؾث، والجراسات الدابقة ذات العالقة  وطبيعة مجتسع البحث الحالي، مؽ تخالؿ االطالع عمى
( فقخة، مشيا 39) حيث بمغ عجد فقخات السكياس بريغتِو السعخوضة عمى الدادة الخبخاء, بسجاؿ البحث

 افاعتسج الباحثو ، ( السحكؾرة آنفا  ثالثة( فقخة سمبية، مؾزعة عمى محاور السكياس )ال11، و)( فقخة إيجابية28)
في إعجاد فقخات السكياس وصياغتيا عمى أسمؾب االتختيار مؽ متعجد، اذ ُيقجـ لمسدتجيب فقخات ويظمب مشو 

تعظى ليا األوزاف  بجائل وىي ثالثة، تحجيج إجابتو باتختيار بجيل واحج مؽ بيؽ بجائل عجة ليا أوزاف مختمفة
)تشظبق عميَّ غالبا  ، ثالث درجات (، و)تشظبق عميَّ احيانا ، درجتاف(، و)تشظبق عميَّ نادرا ، درجة واحجة( 

 .بالشدبة لمفقخة الدمبية لمفقخة اإليجابية، والعكذ
 .األملسقياس التفكيخ القائػ عمى السعامالت العمسية ل 3-3-0
 -:صجق السقياس3-3-0-2
 ,تؼ عخض السكياس برؾرتو األولية عمى شكل استبياف مفتؾح -:الرجق العاىخي  3-3-0-2-2

في مجاؿ عمؼ  ا  ( تخبيخا  ومتخرر21( فقخة وجيو إلى الدادة الخبخاء والبالغ عجدىؼ ) 39والستكؾف مؽ) 
 الشفذ التخبؾي، وعمؼ الشفذ الخياضي, والكياس والتقؾيؼ, وُطمَب مشيؼ إبجاء الخأي حؾؿ مجى صالحية

جمو، وإجخاء محاور السكياس وفقخاتو وتقؾيسيا، والحكؼ عمى مجى مالءمتيا لمسحؾر الحي وضعت أل
وبعج تحميل استجابات الدادة الخبخاء تؼ قبؾؿ الفقخات التي حرمت عمى ندبة اتفاؽ  ,التعجيالت السشاسبة

% ( فأكثخ، اذ يجب عمى الباحث أف يحرل عمى ندبية اتفاؽ عمى صالحية الفقخات ، وامكانيػة  75)
) بمؾـ     %( مؽ تقجيخات الخبخاء في الرجؽ الغاىخي 75إجػخاء التعجيالت بشدبة ال تقل عػؽ )

 85.71)(. وعمى ضؾء ذلػ قبمت جسيع الفقخات حيث بمغت ندبة اتفاؽ الخبخاء126 ,1983وف,وأتخخ 
تحسل السعشى نفدُو الحي  ( ألنيا4بعض الدادة الخبخاء وقاـ بححؼ الفقخة ) بآراء افكسا اتخح الباحث %(.

الفقخة التاسعة نفدُو الحي تعظيو  ( ألنيا تعظي السعشى8ححؼ الفقخة) (, وكحلػ1تحسمو الفقخة األولى )
 (. 2انغخ السمحق ) ( فقخة37وبحلػ بمغ عجد فقخات السكياس في صؾرتو األولية ) (,9)
 بعج التأكج مؽ صجؽ السكياس  -:األملفكيخ القائػ عمى التتجخبة االستطالعية لسقياس ال3-3-0-0

، قاـ االتختبار مؾضؾعية لغخض جادة عمى فقخاتو حكيكية و الحرؾؿ عمى إجابات  ومؽ اجل 
 ( 2021/ 12/1بتاريخ ), ة  وطالب ا  ( طالب20عمى عيشو قؾاميا ) بإجخاء تجخبة استظالعية  افالباحث

الظمبة في الجروس  حزؾر افحيث استثسخ الباحث ,( فقخة37)البالغة لإلجابة عؽ فقخات السكياس 
 .العسمية

 )الرجق التسييدي(التحميل االحرائي لمفقخات3-3-0-3
باستخجاـ  البشاء الكل فقخة مؽ فقخات السكياسف عؽ صجؽ ذتؼ الك صجق البشاء 3-3-2-3-1

 -: ىساطخيقتيؽ 
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 -:السجسؽعتيؼ الستطخفتيؼاسمؽب  -أ  
تختيب درجات  ياقبعتظبيق السكياس وترحيحو وحداب الجرجة الكمية لكل طالب وطالبة وقج ا  تؼ

اسمؾب  تحميل  عمى  افالباحث اعتسج االستسارات تراعجيا  مؽ ادنى درجة الى اعمى درجو, فقج 
اإلبقاء  لغخضالفقخات الى مجسؾعتيؽ  والتي يتؼ مؽ تخالليا حداب القؾة التسيدية لكل فقخة مؽ الفقخات 

مؽ الجرجات العميا (  %27)، إذ تؼ اتختيار ندبة سيدةعمى الفقخات السسيدة وححؼ الفقخات غيخ الس
بالشدبة  نفدووالعجد  ,وطالبة   ا  طالب (48)جرجات الجنيا وتألفت السجسؾعة العميا مؽ لم نفديا الشدبةو 
مؽ  %(27 عمسا باف اعتساد ندبة )،(العميا, والجنياالسجسؾعتيؽ الستظخفيؽ) مسجسؾعة الجنيا لكي تسثالل

     .الجرجات لمسجسؾعتيؽ العميا والجنيا يقجـ افزل صؾرة مؽ حيث الحجؼ والتبايؽ
                                      (Stanly,1971, 82) (.37, 2004) البجراني , نقال  عؽ 

 تحقق مؽ مؽ داللة الفخوؽ مدتقمتيؽ لم ( العيشتيؽt. test)  استخجاـ االتختبار التائيىحه الخظؾة  اعقب  
واعتسج في ذلػ  ,(SPSSبخنامج التحميل االحرائي )باستخجاـ  ,العميا والجنياالسجسؾعتيؽ  درجات  بيؽ

 ذلػ . يبيؽ  (2والججوؿ ) مؤشخا  لتسييد الفقخات السحتدبة( ت قيؼ) عمى
 األملالقؽة التسييدية باسمؽب السجسؽعتيؼ الستطخفتيؼ لفقخات مقياس التفكيخ القائػ عمى  (  0ججول  ) 

 الفقخة
 

 السجسؽعة العميا
2(28  ) 

 السجسؽعة العميا
(28 )0  ت 

 ةبدتالسح
 قيسة

(sig) 

القجرة 
التسييدية 

 الؽسط لمفقخة
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 الؽسط
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 مسيدة 2.222 5.025 2.569 0.375 2.332 0.875 2
 مسيدة 2.222 2.232 2.627 0.092 2.202 0.772 0
 مسيدة 2.222 2.222 2.829 2.937 2.525 0.502 3
 مسيدة 2.222 5.955 2.682 0.222 2.259 0.728 2
 مسيدة 2.228 0.709 2.829 2.937 2.595 0.333 5
 مسيدة 2.226 0.822 2.627 0.522 2.262 0.852 6
 مسيدة 2.222 5.896 2.723 2.875 2.532 0.605 7
 مسيدة 2.222 6.506 2.706 0.260 2.376 0.833 8
 مسيدة 2.222 5.602 2.752 0.222 2.225 0.820 9
 مسيدة 2.222 2.820 2.729 2.926 2.522 0.522 22
 مسيدة 2.222 2.350 2.829 0.260 2.529 0.666 22
 مسيدة 2.222 3.666 2.702 2.895 2.629 0.395 20
 مسيدة 2.222 7.922 2.632 0.266 2.022 0.937 23
 مسيدة 2.222 7.336 2.622 0.052 2.022 0.937 22
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 مسيدة 2.222 5.907 2.778 2.895 2.522 0.728 25
 مسيدة 2.220 3.228 2.728 2.687 2.625 0.205 26
 مسيدة 2.222 6.028 2.626 0.226 2.222 3.222 27
 مسيدة 2.222 5.759 2.729 0.283 2.202 0.772 28
 مسيدة 2.222 7.852 2.662 0.222 2.079 0.926 29
 مسيدة 2.222 2.963 2.670 0.205 2.259 0.728 02
 مسيدة 2.222 7.562 2.626 0.287 2.079 0.926 02
 مسيدة 2.222 3.059 2.709 2.625 2.577 0.283 00
 مسيدة 2.222 2.682 2.622 0.352 2.376 0.833 03
 مسيدة 2.222 6.865 2.680 0.258 2.022 0.958 02
 مسيدة 2.222 6.587 2.668 0.202 2.259 0.792 05
 مسيدة 2.222 6.900 2.635 2.979 2.237 0.752 06
 مسيدة 2.222 5.257 2.723 0.225 2.202 0.772 07
 مسيدة 2.222 6.898 2.590 0.222 2.392 0.820 08
 مسيدة 2.222 3.822 2.738 2.583 2.590 0.222 09
 مسيدة 2.202 0.370 2.729 0.283 2.573 0.395 32
 غيخ مسيدة 2.272 2.702 2.788 2.875 2.899 0.222 32
 مسيدة 2.225 0.827 2.782 2.666 2.626 0.283 30
 مسيدة 2.222 6.932 2.673 0.287 2.079 0.926 33
 مسيدة 2.222 6.836 2.752 2.895 2.270 0.772 32
 مسيدة 2.222 6.026 2.702 0.266 2.372 0.895 35
 مسيدة 2.222 5.537 2.729 2.926 2.532 0.605 36
 مسيدة 2.222 5.223 2.680 0.222 2.283 0.625 37

 (92(, وامام درجة حخية ) 2.25( درجة عشج مدتؽى داللة ) 0.222الججولية ) قيسة ) ت ( * 
 -: مايأتي( 2تخالؿ مالحغتشا لمججوؿ ) يتبيؽ مؽ

 ( وعشج مقارنتيا بكيسة )2,200ػػػػػػػػػػ  0,224بيؽ)  اقتخبتالسحتدبة لفقخات السكياس  ( ت اف قيؼ ) -
يتبيؽ اف  ,(94درجة حخية )اماـ و (,0.05داللة )( درجة, عشج مدتؾى 2,000الججولية والبالغة ) ت(

( كانت غيخ مسيدة ألف قيسة )ت( السحتدبة ۳2جسيع الفقخات كانت مسيدة, باستثشاء الفقخة رقؼ )
الى ححفيا مؽ  افبالباحث االججولية, األمخ الحي حج ت ( قيسة ) مؽ ( درجة, وىي اصغخ0,224)

 .( 3السمحق)  ( فقخة انغخ۳6يرؾرتو الشيائية )اصبح عجد فقخات السكياس إذا   .السكياس
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العالقة بيؽ عؽ طخيق ايجاد  معامل االتداؽ الجاتخمي يسكؽ ايجاد" -معامل االتداق الجاخمي :  -ب
 ،2282) الدوبعي وآتخخوف ، ."والجرجة الكمية لمفخد التي تعج معيارا  لرجؽ االتختبار سكياسفقخات ال

43).   
وىي عيشة  ,وطالبة   ( طالبا  180)عمى  واالتداؽ الجاتخمي لمسكياس تؼ تظبيق معامل حدابولغخض 

 افحيث استغل الباحث, ( 20/1/2021 الى 2021/ 1/ 17واستسخ التظبيق مؽ)  ,التسييد نفديا
بعجىا جخى حداب معامالت االرتباط بيؽ كل فقخة والجرجة الكمية,  الجروس العسمية, الظمبة في حزؾر

 .( 3في الججوؿ )  مبيؽكسا ىؾ و  ,( ( SPSSبخنامج التحميل االحرائي باستخجاـ 
 )معامل االتداق الجاخمي(مسقياس لاالرتباط بيؼ الفقخات والجرجة الكمية  تمعامالقيػ  ( 3ججول ) 

 ت
 الفقرة

 معامل   االرتباط
 قٌمة
sig 

 ت
 الفقرة

 معامل االرتباط
مستوى 

 دالله
 ت

 الفقرة
 معامل االرتباط

 قٌمة
sig 

1 **624.6 62666 11 **625.4 62666 .5 **624.6 62666 

. 62...**  62666 14 **624.6 62666 .6 **62566 62666 

1 **621.6 62666 15 **62456 62666 .. **62410 62666 

4 **62411 62666 16 **62.00 62666 .0 **624.0 62666 

5 **62... 6266. 1. **62466 62666 .. **6211. 62666 

6 **62.11 62664 10 **6446 62666 16 **62.46 62661 

. **6.46. 62666 1. **6250. 62666 11 **62.65 62666 

0 **62516 62666 .6 **621.4 62666 1. **6251. 62666 

. **624.. 62666 .1 **625.6 62666 11 **6251. 62666 

16 **62445 62666 .. **62.41 62666 14 **62466 62666 

11 **6215. 62666 .1 **621.6 62666 15 **6245. 62666 

1. **62114 62666 .4 **621.. 62666 16 **621.1 62666 

 (258) = (2.25)≥ومدتؽى داللة  (278جة حخية ) امام در  (ر  )القيسة الججولية لسعامل االرتباط *        
  -: يأتيما   ( 6 الججوؿ ) لبيانات السعخوضة فييتبيؽ مؽ تخالؿ ا

وعشج  ,(0.582 ػػػػػػػػػػػػػ 0.205بيؽ ) اقتخبتقج  اف قيؼ معامل االرتباط بيؽ فقخات السكياس والجرجة الكمية
( رقيسة)  اف ( نجج0.05) ≥( ومدتؾى داللة 178درجة حخية ) , اماـالججولية (ر )رنتيا بكيسةمقا

جسيع الفقخات كانت دالة  السحتدبة, اذا    (ر وىي اصغخ مؽ قيسة ) ,(0.158لججولية تداوي )ا
 . احرائيا  

 -:ـاتؼ استخج األمللمتحقق مؽ ثبات مكياس التفكيخ القائؼ عمى   -:ثبات السقياس 3-3-0-2
 تؼ االتختباراعادة يجاد الثبات بظخيقة لغخض إ  -:)التطبيق واعادة التطبيق(إعادة االختبارطخيقة  -

تؼ تظبيق السكياس , و ( طالب وطالبة 30عيشة مؽ تخارج عيشة البحث األساسية بمغ عجدىا ) سحب
( يؾما ، 15)بمغ  أي بفاصل زمشي(  2021 / 2 / 8 ( وأعيج تظبيقو في) 2021 / 1/ 25عمييؼ في )

 البديط رتباطاالـ معامل اتحميل اإلجابات عؽ طخيق استخجتؼ  ,وبعج االنتياء مؽ التظبيق األوؿ والثاني
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 .وتعج ىحه الكيسة مؤشخا  جيجا  عمى استجابات السكياس (0,81ف معامل الثبات يداوي)اوجج (, بيخسؾف  )
وأتخخوف, ه %( فاكثخ فيحا ُيعج ثباتا  عاليا  )سسار 75( اذا بمغت قيسة الثبات ) هسسار  )تحيث اشار 

1989 ,120 . ) 
بعج االنتياء مؽ اجخاءات اعجاد   -ترحيحو : األملوصف مقياس التفكيخ القائػ عمى  3-3-0-5

(فقخة, مؾزعة عمى محاور السكياس 36وتقشبؽ السكياس, استقخ السكياس بريغتو الشيائية عمى )
( 11الثالثة,)االرادة القؾية , اسمؾب التفكيخ, تحقيق الحات(, بمغ عجد فقخات السحؾر االوؿ االرادة القؾية )

( فقخة, فيسا بمغ عجد فقخات السحؾر الثالث 13الثاني اسمؾب التفكيخ )فقخة, وبمغ عجد فقخات السحؾر 
وقج حجدت اماـ كل فقخة البجائل ) تشظبق عميَّ غالبا  , تشظبق عميَّ احيانا , , ( فقخة12تحقيق الحات )

ة فقخات ايجابية واتخخى سمبية, حيث بمغ عجد الفقخات االيجابي مؽالسكياس يتكؾف  تشظبق عميَّ نادرا  (.
ستكؾف و ، ( فقخات10بية التي بمغ عجدىا )لمفقخات الدم(, والعكذ 1 ,2, 3( فقخة اعظيت الجرجات )26)

 , اما حجىا( درجة108الجرجة العميا التي يشاىميا السدتجيب مؽ تخالؿ اجابتو عؽ فقخات السكياس )
 (.6السمحق ) (انغخ72والستؾسط الفخضي لمسكياس ىؾ ) ,درجة (36االدنى فيي )

بترسيؼ استبياف  افقاـ الباحث -:األمللسقياس التفكيخ القائػ عمى  الشيائي التطبيق 3-3-0-6
اعقب ىحه  ,اـ الظمبة مؽ مجمج الى الكتخوني(, بدبب تغييخ نسط  دو Googleالكتخوني عمى مؾاقع )

لغخض جامعة السؾصل  الخظؾة االستعانة باألساتحة التجريدييؽ في كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة
ت عسمية التظبيق عمى أفخاد يجخ ا(, و  Classroomالكتخونيا  عبخ الرفؾؼ االلكتخونية ) ةتظبق االد

سجة الججيخ بالحكخ أف إجخاءات التظبيق تست تخالؿ الومؽ  ,وطالبة   ( طالب   136البالغ عجدىا ) العيشة
 .(2021/  11/3) ولغايػة ( 2021 / 3 / 1) ؽػمالدمشية السستجة 

 الشتائج تحميل , في (SPSS)ةاإلحرائي اسُتخجمت الحقيبة الؽسائل اإلحرائية :  3-3
والججولية,  الستحدبة ) ت( السعياري, وقيسة الحدابي, والنحخاؼ ؾسطستالسئؾية, وال الشدبة:( العتساد

 كؾرنباخ( -معامل االرتباط البديط )بيخسؾف(, ومعامل الفا
 ومشاقذتياعخض الشتائج   - 2
وعمؽم طمبة كمية التخبية البجنية جى ل األملبشاء مقياس التفكيخ القائػ عمى   -:اليجف االول  2-2

 الخياضة جامعة السؽصل.
طمبة كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة جامعة السؾصل لجى  األملتؼ بشاء مكياس التفكيخ القائؼ عمى 

عمى عيشة  كسا تزسشو الباب الثالث وتؼ اعتساده وتظبيقوُ  ذ والخظؾات العمسية الرحيحةسُ وفق األُ 
 البحث.

لجى طمبة كمية التخبية البجنية  األملالتعخف عمى درجة التفكيخ القائػ عمى  -:ني اليجف الثا -2-0
 وعمؽم الخياضة جامعة السؽصل.
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 األملعمى مقياس التفكيخ القائػ عمى  القيػ االحرائية ألفخاد عيشة التطبيق (  2  الججول )
 العجد الستغيخ

 
الستؽسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الستؽسط 
 الفخضي

مدتؽى  (  ت  قيسة)
 الجاللو

 قيسة
sig الججولية السحتدبة 

التفكيخ القائػ عمى 
 2,222 2,25 2,962 03,779 70 6,825 85,88 236 األمل

 (235درجة حخية)  امامو  ,(2,25( عشج مدتؽى داللة )2,962الججولية )  (ت ) قيسة  *
 -:ما يأتي (  4 مؽ تخالؿ مالحغتشا لمججوؿ )يتبيؽ 

 بمغ  األملإلجابات الظمبة عؽ فقخات مكياس التفكيخ القائؼ عمى  اف قيسة الستؾسط الحدابي )لستحقق( -
بايجاد الستؾسط الفخضي  افوقاـ الباحث( درجة, 6,805 درجة, وبانحخاؼ معياري قجره) (85,88)

-tولغخض التعخؼ عمى داللة الفخوؽ بيؽ الستؾسظيؽ تؼ استخجاـ اتختبار) .درجة (72لمسكياس وقيستو )
test( الججولية توعشج مقارنتيا بكيسة ) ,( درجة23,779)قيسة) ت( السحتدبة وقج بمغت  ,( لعيشة واحجه

اكبخ نجج اف قيسة )ت( السحتدبة  (135حخية ) درجة واماـ( 0,05عشج مدتؾى داللة )(1,960البالغة )
وىي قيسة اقل مؽ مدتؾى  ,(0,000)تداوي  ( sig )كسا نالحظ ايزا  اف قيسة  قيسة)ت( الججوليةمؽ 

 والستؾسط الفخضيالحدابي ة بيؽ الستؾسط إحرائي ةدالل ذو جؾد فخؽ جؿ عمى و وىحا ي (,0,05الجاللة )
 .الستؾسط الحدابي سرمحةول

وحيثسا تؾفخت  ,األمللمتفكيخ وبث روح  محفدةو  مذجعة اف البيئة الجامعيةىحه الشتيجة  افالباحثويعدو 
التي تعسل عمى تحفيد العقل عمى التفكيخ الرحيح وااليجابي, تربح ىحه  البيئة السشاسبة والالزمة,

 يقفاف وراء اصخاروالتفائل ىسا الجافعاف المحاف  ألملتفكيخ القائؼ عمى فال, البيئة مشارا   لمعقؾؿ وميجا  ليا
ظة, ويحاولؾف التغمب بالظمبة عمى مؾاصمة مذؾارىؼ الجراسي والشجاح وعجـ االستدالـ لمغخوؼ السح

يغيخ في عل الغخوؼ الرعبة  األملتفكيخ القائؼ عمى العمى الرعؾبات التي تؾاجييؼ في حياتيؼ, ف
ىؼ الظبقة  فظمبة الجامعة افالشتيجة طبيعية مؽ وجية نغخ الباحث وىحه .وفي االزمات وىؾ شيء ايجابي

السجتسع و يتسيدوف بالعجيج مؽ الخرائص االيجابية كالظسؾح والتفائل ولجييؼ  السثقفة والؾاعية مؽ
ويشغخوف الى السدتقبل بشغخة يسمئيا التفائل  ,عمى بمؾغ العال وتحقيق طسؾحاتيؼ العديسة واالصخار

اتفقت نتائج و  ماني.الخغبة والجافع لتحقيق االىجاؼ واأل ال يؾجج شيء مدتحيل اذا ما تؾفختبانو  األملو 
نتائجيا اف افخاد عيشة البحث يترفؾف  عيختالتي ا( 2015)رحيؼ و ثشاء ,    دراسةمع ىحه الجراسة 

  .األملالتفكيخ القائؼ عمى بجرجة عالية مؽ 
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 االستشتاجات والتؽصيات – 5
 -:االستشتاجات  5-2

 طمبة كمية التخبيةلمتظبيق عمى  ببشائو افالحي قاـ الباحث األملمكياس التفكيخ القائؼ عمى  صالحية -1
 .عمى التسييد بيؽ الظمبة البجنية وعمـؾ الخياضة جامعة السؾصل وقجرتوُ 

التفكيخ اف طمبة كمية التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة جامعة السؾصل يتستعؾف بجرجة عالية مؽ  -2
 .القائؼ عمى األمل

 التؽصيات  5-0
 االىتساـ بالجانب الشفدي لجى الظمبة.  -1
 مؽ اجل اجخاء دراسات اتخخى. األملاالستفادة مؽ مكياس التفكيخ القائؼ عمى ضخورة   -2
  .اجخاء دراسات تجخيبية لخفع مدتؾى التفكيخ القائؼ عمى األمل -3

 لسرادرا
دراسة مقارنة في التكيف االجتساعي السجرسي بيؽ الخياضييؽ  :(2004, محسؾد عمي )البجراني -1

كمية  ,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ,وغيخ الخياضييؽ وعالقتو بعجد مؽ الستغيخات الشفدية والبجنية
 .جامعة السؾصل التخبية البجنية وعمـؾ الخياضة,

لجى طمبة  األملبشاء وتظبيق مكياس  :(2015)  الحفيظ عبج الؾدود رحيؼ, ىشج صبيح و ثشاء, عبج -2
 ., جامعة بغجادكمية التخبية لمعمـؾ االندانية ,212والعجد  2السجمجمجمة االستاذ  ,الجامعة

 ,عالؼ الكتب  لمظباعة والشذخ, عمؼ نفذ الظفؾلة والسخاىقة :(2005, حامج عبج الدالـ ) زىخاف -3
 القاىخة.

 جامعة السؾصل. ,والسقاييذ الشفدية االتختبارات :(1981الدوبعي، عبج الجميل وآتخخوف ) -4
 , القاىخةدار الفكخ, 1ط, مبادئ الكياس والتقؾيؼ في التخبية :(1989) ، عديد, واتخخوف هسسار  -5
وعالقتو باألمؽ  األملالتفكيخ القائؼ عمى  :(2019غشج, ياسيؽ طخار)  و الذسخي, بذخى سمساف -6

 ,بحث مشذؾر ,الشفدي لمظمبة االيتاـ لجور الخعاية وغيخ االيتاـ في السخحمة الثانؾية دراسة مقارنة
 .مجمة كمية التخبية, جامعة واسط

وتحقيق األىجاؼ وعالقتيسا بالسكانة الشفدية  األمل :(2005), ميادة عبج الحدؽالرالحي -7
 كمية اآلداب, جامعة بغجاد. ,اطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة  ,واالجتساعية

مجمة  ,بحث مشذؾر ,لجى طالبات الجامعة األملمدتؾى  :(2012العارضي, احداف عبج عمي )  -8
 , جامعة الكؾفة.التخبية لمبشات لمعمـؾ االندانيةكمية 

مجمة الجراسات الشفدية,  ,الريغة العخبية لسكياس سشايجر لألمل :(2004)  عبج الخالق، أحسج دمحم -9
 .القاىخة, 2العجد  14السجمج
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الذعؾر باألمل والخغبة في التحكؼ لجى عيشة مؽ طالب  :(2005) إبخاليؼعبج الرسج, فزل  -11
مجمة البحث في  ,بحث مشذؾر ,الجراسات العميا بجامعة السيشا دراسة في عمؼ الشفذ االيجابي

 .4, العجد18السجمج, التخبية وعمؼ الشفذ
وعالقتو بالعـد الحاتي لجى طمبة الرف الخابع االعجادي  األمل :( 2018العشدي, أنسار ناعؼ بجر ) -11

 كمية التخبية لمعمـؾ االندانية, جامعة السؾصل. ,رسالة ماجدتيخ, مؽ الشازحيؽ واقخانيؼ االتخخيؽ 
 

 ( 2محق ) م
 الخبخاءالدادة  اسساء 

 

 

 

 مكان العسل التخرص اسساء الداده الخبخاء ت

 كمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضة/جامعة السؽصل عمػ الشفذ الخياضي أ .د. ناظػ شاكخ يؽسف الؽتار  -2
 كمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضة/جامعة السؽصل قياس وتقؽيػ أ . د. مكي محسؽد حديؼ  -0
 السؽصلكمية التخبية لمعمؽم االندانية/ جامعة  قياس وتقؽيػ أ . د. اسامة حامج دمحم  -3
 كمية التخبية / جامعة تكخيت عمػ الشفذ الخياضي أ . د . عمي عميج الجسيمي  -2
 كمية التخبية االساسية / جامعة السؽصل عمػ الشفذ الخياضي الحؽري أ . د. عكمو سميسان   -5
 كمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضة/جامعة السؽصل عمػ الشفذ الخياضي أ . د. عرام دمحم عبج الخضا  -6
 كمية التخبية لمبشات/ جامعة السؽصل عمػ الشفذ الخياضي أ . د. نبخاس يؽنذ دمحم  -7
 كمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضة/جامعة السؽصل عمػ الشفذ الخياضي أ .د. نغػ محسؽد دمحم صالح   -8
 كمية التخبية االساسية / جامعة السؽصل عمػ الشفذ الخياضي أ . د. ثامخ محسؽد ذنؽن   -9

 كمية التخبية لمعمؽم االندانية/ جامعة السؽصل عمػ الشفذ التخبؽي  . د. احسج يؽنذ محسؽد أ  -22
 كمية التخبية لمعمؽم االندانية/ جامعة السؽصل عمػ الشفذ التخبؽي  أ . م .د . سسيخ يؽنذ محسؽد  -22
 السؽصلكمية التخبية لمعمؽم االندانية/ جامعة  عمػ الشفذ التخبؽي  أ .د. قيذ دمحم عمي  -20
 كمية التخبية االساسية / جامعة السؽصل الخياضي عمػ الشفذ  الطائي أ . م .د. ذكخى يؽسف   -23
 جامعة السؽصلكمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضة/ عمػ الشفذ الخياضي أ . م. د. نغػ خالج نجيب الخفاف  -22
 جامعة السؽصلوعمؽم الخياضة/ كمية التخبية البجنية عمػ الشفذ الخياضي ا. م. د. وليج ذنؽن يؽنذ  -25
 كمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضة/جامعة السؽصل عمػ الشفذ الخياضي أ. م .د. رافع ادريذ عبج الغفؽر  -26
 كمية التخبية لمعمؽم االندانية/ جامعة السؽصل عمػ الشفذ التخبؽي  أ . م. د. نجى  فتاح  زيجان    -27
 كمية التخبية لمعمؽم االندانية/ جامعة السؽصل التخبؽي عمػ الشفذ  ا. م . د ياسخ محفؽظ  -28
 كمية التخبية االساسية / جامعة السؽصل عمػ الشفذ الخياضي م .د مشيل خطاب سمطان  -29
 كمية التخبية لمعمؽم االندانية/ جامعة السؽصل عمػ الشفذ التخبؽي  م . د. رائج ادريذ يؽنذ  -02
 كمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضة/جامعة السؽصل الخياضيعمػ الشفذ  م .د. دمحم خيخ الجيؼ صالح  -02
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 في صؽرتو االولية األملمقياس التفكيخ القائػ عمى 

 ( 0) ممحق

 جامعة السؽصل   
 كمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضة

 الجراسات العميا / ماجدتيخ.
 . اخي الطالب الجامعي السحتخم / اختي الطالبة الجامعية السحتخمة

 -تحية طيبة :
نعخًا لكؽنغ العشرخ السيػ والفعال في الجامعة ومؼ قادة السجتسع  في السدتقبل ، لحا اضع بيؼ يجيغ مجسؽعة 
مؼ الفقخات التي تقيذ عجدًا مؼ الجؽانب االيجابية في الحياة يخجى مشغ  قخاءة كل فقخة مؼ الفقخات السخفقة 

( امام كل فقخة مؼ الفقخات وتحت البجيل  √شيا بؽضع عالمة صح ) في القائسة طيًا برؽرة جيجه, و االجابة ع
الحي تخاه مشاسبًا لغ ويطابق قشاعتغ الذخرية, راجيًا مؼ حزختغ االجابة عشيا بكل صجق ودقو وعجم تخك 

اذ ان جسيع اختياراتغ صحيحة  عمسا انو ال يؽجج اختيار صح واختيار خطأ, اي فقخة مؼ الفقخات بجون اختيار,
دمت تعبخ برجق عؼ وجية نعخك وال داعي لحكخ االسػ عمسًا ان االجابة تدتخجم ألغخاض البحث العمسي  ما

 فقط.
 ولكػ جديل الذكخ والتقجيخ .

 -معمؽمات يخجى ممؤىا  :
 التؽقيع

 ذكخ )      (  ,   انثى )      (   -الجشذ :
 )      ( ةالخابع ,)      (  ةالثالث)      ( ,  ةالثاني  -) الرف( : دشة الجراسيةال

 .     /   التاريخ :       /  
 
 
 
 
 
 

 الباحث                    السذخف                                        

 الستيؽتي عبجالكخيػ حبؽ دمحم   البجراني                                      عمي .م.د محسؽد مطخأ
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 الفقرة ت
تنطبق 
 ًَّ عل
 غالبا  

تنطبق 
 ًَّ عل
 احٌانا  

تنطبق 
 ًَّ عل
 نادرا  

    امتلك القوة و االرادة لتحقٌق اهدافً المستقبلٌة  12

    العزٌمة واالصرار ٌدفعانً الى الجد والمثابرة فً دروسً العملٌة والنظرٌة  2.

    اعتقد ان االٌام القادمة  ستكون افضل2  12

    االٌجابٌة اكثر من االشٌاء السلبٌةاركز تفكٌري فً دراستً على االشٌاء   42

    اشعر بالرضا عن حٌاتً الجامعٌة  52

    اتقبل نفسً كما ه2ً  62

.2   ًَّ     االفكار السلبٌة تسٌطر عل

    افكر فً  كٌفٌة الوصول الى تحقٌق اهدافً وتجاوز جمٌع التحدٌات  02

    اخسر اي نقاش اخوضه مع زمالئً الطلبة بسهوله  2.

    مواجهة الصعوبات وتحدٌها عند اداء المهارات الحركٌة لدي قدرة على  162

    عوبة فً التوافق مع الجو الجامعًاجد ص  112

    انا شخص محظوظ وموفق فً دروسً العملٌة والنظرٌة  1.2

    امتلك  روح معنوٌة عالٌة  112

    اعتقد ان تفكٌري ٌقودنً الى النجاح  142

    احصل على شهاده علٌاافكر فً استكمال مشواري  الدراسً حتى   152

    اعانً من الشرود الذهنً اثناء الدروس  162

    ٌتملكنً الشعور بالفرح عندما اؤدي المهارات الحركٌة بصورة جٌدة  1.2

    ٌنتابنً الشعور بالٌأس والفشل 2  102

قوتً واصراري على تعلم   رَّ ه ال ٌوجد شًء اسمه مستحٌل  هو سأٌمانً بأن  1.2
 المهارات الرٌاضٌة

   

    اشعر بانً شخص كفوء مقارنة بزمالئً الطلبة  62.

  ٌدفعنً لبذل المزٌد من الجهد لتطوٌر قدراتً البدنٌة األملشعوري ب  12.
 والمهارٌة2

   

    اشعر بالخوف والقلق فً بعض الدروس العملٌة  2..

    اتمنى  أن اكون متمٌز فً  دراستً الجامعٌة  12.

    أملً  أن اكون مدرس ناجح بعد تخرجً  42.

    افكر فً اٌجاد  طرائق عدة  لحل المشكالت التً تواجهن2ً  52.

    زمالئً ٌثقون بإمكانٌاتً  وقدراتً البدنٌة والمعرفٌة  62.

    اشعر بأنً انسان معطاء وناجح  ومتفائل فً حٌاتً الٌومٌة والجامعٌة  2..

    دي قدرة  عالٌة على التركٌز واالنتباه مقارنه بزمالئً الطلبةل  02.

    اكثر مما تعطٌنً من السعادة األملالحٌاة تعرضنً لخٌبات   2..

    والتفائل ٌزٌد من قدرتً على التدرٌب األملشعوري ب  162

    اكره التواضع الذي ٌشعرنً بالمذلة  112

    حٌاتً ملٌئة بأشٌاء مثٌرة وامال طٌبة  1.2

    ٌراودنً الشعور باللقلق من المستقبل  112

    ٌقودنً الى النجاح فً دروسً العملٌة والنظرٌةالتخطٌط الصحٌح والسلٌم    142

    تسٌر اموري  من سًء الى اسوء  152

    ابذل قصارى جهدي ألداء المهارات الحركٌة بإتقان2  162

    ال استطٌع الصمود بوجه الصعوبات التً تواجهنً  1.2
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 في صؽرتو الشيائية األملمقياس التفكيخ القائػ عمى 

 ( 3 ممحق )

 السؽصل جامعة       
 كمية التخبية البجنية وعمؽم الخياضة

 الجراسات العميا / ماجدتيخ.
 اخي الطالب الجامعي السحتخم / اختي الطالبة الجامعية السحتخمة.

 -تحية طيبة :
السيػ والفعال في الجامعة ومؼ قادة السجتسع في السدتقبل، لحا اضع بيؼ يجيغ مجسؽعة  نعخًا لكؽنغ العشرخ

مؼ الفقخات التي تقيذ عجدًا مؼ الجؽانب االيجابية في الحياة  يخجى مشغ  قخاءة كل فقخة مؼ الفقخات السخفقة 
ؼ الفقخات وتحت البجيل ( امام كل فقخة م√في القائسة طيًا برؽرة جيجه, واالجابة عشيا بؽضع عالمة صح ) 

الحي تخاه مشاسبًا لغ ويطابق قشاعتغ الذخرية, راجيًا مؼ حزختغ االجابة عشيا بكل صجق ودقو وعجم تخك 
عمسا انو ال يؽجج اختيار صح واختيار خطأ, اذ ان جسيع اختياراتغ صحيحة  اي فقخة مؼ الفقخات بجون اختيار,

حكخ االسػ عمسًا ان االجابة تدتخجم ألغخاض البحث العمسي ما دمت تعبخ برجق عؼ وجية نعخك وال داعي ل
 فقط.

 ولكػ جديل الذكخ والتقجيخ .

 -معمؽمات يخجى ممؤىا  :
 التؽقيع

 ذكخ )      (  ,   انثى )      (   -الجشذ :
 )      ( ةالخابع ,)      ( ة)     (, الثالث ةالثاني  -الدشة الجراسية ) الرف( :

 /     التاريخ :       /
 
 
 
 
  
 

 الباحث                                         السذخف                   

 الستيؽتي عبجالكخيػ حبؽ دمحم    البجراني                                  عمي ا.م.د محسؽد مطخ
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 الفقرة ت
تنطبق 
 ًَّ عل
 غالبا  

تنطبق 
 ًَّ عل
 احٌانا  

تنطبق 
ًَّ نادرا    عل

    القوة و االرادة لتحقٌق اهدافً المستقبلٌةامتلك   12

    العزٌمة واالصرار ٌدفعانً الى الجد والمثابرة فً دروسً العملٌة والنظرٌة  2.

    اعتقد ان االٌام القادمة  ستكون افضل2  12

    اركز تفكٌري فً دراستً على االشٌاء االٌجابٌة اكثر من االشٌاء السلبٌة  42

    الجامعٌة اشعر بالرضا عن حٌاتً  52

    اتقبل نفسً كما ه2ً  62

.2   ًَّ     االفكار السلبٌة تسٌطر عل

    افكر فً  كٌفٌة الوصول الى تحقٌق اهدافً وتجاوز جمٌع التحدٌات  02

    اخسر اي نقاش اخوضه مع زمالئً الطلبة بسهوله  2.

    لدي قدرة على مواجهة الصعوبات وتحدٌها عند اداء المهارات الحركٌة  162

    صعوبة فً التوافق مع الجو الجامعً اجد  112

    انا شخص محظوظ وموفق فً دروسً العملٌة والنظرٌة  1.2

    امتلك  روح معنوٌة عالٌة  112

    اعتقد ان تفكٌري ٌقودنً الى النجاح  142

    افكر فً استكمال مشواري  الدراسً حتى احصل على شهاده علٌا  152

    اعانً من الشرود الذهنً اثناء الدروس  162

    ٌتملكنً الشعور بالفرح عندما اؤدي المهارات الحركٌة بصورة جٌدة  1.2

    ٌنتابنً الشعور بالٌأس والفشل 2  102

    أٌمانً بأنه ال ٌوجد شًء اسمه مستحٌل  هو سر  قوتً واصراري على تعلم المهارات الرٌاضٌة  1.2

    اشعر بانً شخص كفوء مقارنة بزمالئً الطلبة  62.

    والمهارٌة2  ٌدفعنً لبذل المزٌد من الجهد لتطوٌر قدراتً البدنٌة األملشعوري ب  12.

    2اشعر بالخوف والقلق فً بعض الدروس العملٌة  2..

    اتسشى  أن اكؽن متسيد في  دراستي الجامعية  .03
    أممي  أن اكؽن مجرس ناجح بعج تخخجي  .02

    افكخ في ايجاد  طخائق عجة  لحل السذكالت التي تؽاجيشي.  .05

    زمالئي يثقؽن بإمكانياتي  وقجراتي البجنية والسعخفية  .06

    اشعخ بأني اندان معطاء وناجح  ومتفائل في حياتي اليؽمية والجامعية  .07

    جي قجرة  عالية عمى التخكيد واالنتباه مقارنو بدمالئي الطمبةل  .08

    اكثخ مسا تعطيشي مؼ الدعادة األملالحياة تعخضشي لخيبات   .09

    والتفائل يديج مؼ قجرتي عمى التجريب األملب شعؽري   .32

    حياتي مميئة بأشياء مثيخة وامال طيبة  .32

    يخاودني الذعؽر بالمقمق مؼ السدتقبل  .30

    التخطيط الرحيح والدميػ  يقؽدني الى الشجاح في دروسي العسمية والشعخية  .33

    تديخ امؽري  مؼ سيء الى اسؽء  .32

    السيارات الحخكية بإتقان. ابحل قرارى جيجي ألداء  .35

    ال استطيع الرسؽد بؽجو الرعؽبات التي تؽاجيشي  .36

 


