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ضسغ قاشع قدع تخبية بعذيقة  شالب السخحمة الثانػيةعشج  يشاء الشفديييجف البحث الى التعخف عمى درجة ال

في درس التخبية  يشاء الشفديوألجل تحقيق ذلظ قام الباحث بترسيع مقياس لم ،التابعة إلى مجيخية تخبية نيشػى 
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معامل االرتباط البديط و اختبار )ت( لعيشتيغ مدتقمتيغ، و الشدبة السئػية، و ،  االنحخاف السعياري و الحدابي، 
 لبيخسػن.
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ABSTRACT 
The research aims at identifying the degree of psychological bliss among high school 

students within the section of the Department of Education in Ba'shiqa, which is 

affiliated to the Nineveh Education Directorate. To achieve this, the researcher 

designed a measure of psychological bliss in the lesson of physical education. 

The descriptive analytical approach is used by the researcher, and the data include 

(200) secondary school students and they are distributed among (8) schools. The data 

were statistically processed by the mean, standard deviation, percentage, test (T) for 

two independent samples, the simple correlation coefficient of Pearson. 
The researcher reached to build a measure of psychological well-being in the physical 

education lesson for high school students in the department of education in Ba'shiqa.  

The researcher also recommended that the physical education course and recreational 

activities should be increased in secondary schools to improve the psychological state 

of students. 

Keywords: (Psychological Bliss, Physical Education Lesson, Department of 

Education in Ba'shiqa). 
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 التعريف بالبحث-8
 المقدمة واهمية البحث :8-8

فددي مجددا   السػضددػعات عمددع الددشفذ ا اجددابي التددي لددع تحددر  بالبحددث والجراسددةمددغ اليشدداء الشفدددي  تعددجو
فقدج اىدتع الستخرردػن بالجػاندب السخضدية   يدخ   ،كغيخىا مغ الستغيخات األخدخى  درس التخبية الخياضية

عمددى حددداب الجػانددب ا اجابيددة فددي  والزددغػط والتددػتخ والدددسات الذخرددية ،الدددػية كدداألمخان الشفدددية
 . واليشاء الشفدي والتدامحكالتفاؤ  واألمل والدعادة  ،الذخرية

 ضعو و  ،حياتو فيحػ  اليشاء الشفدي لمصالب اجب التخكيد عمى نػعية االىجاف  لخؤيةولكي تتكامل ا 
 ، اجابيا لتفكيخمشيا ا ،إاجابية قػية عمى سمػك الصالب آثاربيغ اقخانو، ولميشاء الشفدي  لمصالب مكانة
ق مختمفة اكثخ إاجابية عشجما اكػنػا سعجاء مقارنًة بحالتيع عشج الحدن والكآبة، ائصخ فكخ الصالب با ذإ

واحيانَا اخخى نجج أن اليشاء الشفدي ذات شبيعة معقجة اي ليذ مغ الديل التستع بيا عشج الكثيخ مغ 
قة وذات التأثيخ الصالب نطخًا لمتغيخات التكشمػجية والثقافية واالجتساعية واالقتراداة السعاصخة والستالح

السجرسة وتيجد ما اعخف باألمغ الشفدي والتػافق  ماالسخة ا امالػاضح في حياة الصالب سػاًء في السشد  
 Byrrisj, et al) والرحة واليشاء الشفدي لمصالب مسا اأثخ سمبا عمى اداءه في درس التخبية الخياضية.  

2009:302)   

 عوإشدبا مدجىو  الجتساعيدةا وعالقاتو  الشفديةو بحالت ختبطم لشفديا شاءيالب لثانػيةا البش عػرش رجةدإن 
ويتسثدل فدي  :يمداخو  داال يغجدانب غ مد ن يتكدػ  الثانػيدة صالدبل لشفدديا غواألمد الثانػيدة،و  ألوليدةا وعدجوافل

، 9777)سدعج، .الجتسداعيويتسثل فدي عسميدة التكيد  ا :خارجي الثانيو  ،لحاتا عم لشفديا تػافقلاعسمية 
02) 
لتصدػيخ  كميا والتي تتجو إلييا االنطارالبحث اىسيتو مغ السخحمة التي يتشاوليا وىي مخحمة الثانػية  ادتسج

 الػاقع الخياضي والشيػن بو وتدويج االنجاة والسشتخبات بالالعبيغ الذباب.
 القيع أحج ػصفوبليشاء الشفدي با التحمي إلى ماسة بحاجة مزي، وقت أي مغ وأكثخ اليػم فإنشا لحلظ

في درس التخبية الخياضية في  لصالبا ندييا التي السفاهيع مغ تكػن  أن تػشظ التي العطيسة ا ندانية
 ،وقت الخاىغ

 حياتو، اتجاه الفخد بيا اقػم التي والعقمية، والجدسية الشفدية الفػائج مغ كثيخال تبعاتيا مغ فإن ثع ومغ
 خفي.والسع السداجي الجانبيغ التقييع ىحا ويذسل
 الددمبية السذداعخ غيداب أازدا ويتزدسغ ،الحيداة عدغ الخضدا يتزدسغ ألندو وأشدسل أعدع الدحاتي اليشداء اعدج

 واليشداء ،االجتسداعي واليشداء ،الشفددي اليشداء مفداهيع اسدتخجام شدا  واآلن ،االاجابيدة السذداعخ وحزدػر
 أخخى  وتارة ،الشفدية الخفاىة أو الحاتي واليشاء الدعادة، مثل مفاهيع الباحثػن  ادتخجم ما اأحيان االنفعالي
 .الجراسة ىحه أىسية تبخز ىشا ومغ ،مفاهيع ادتخجمػن 
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 مذكلة البحث : 8-0
 ،الشفددية الخفاىدة أو الدحاتي واليشداء الددعادة، مثدل عجيدجة لميشداء الشفددي مفداهيع احيانداً  البداحثػن  اددتخجم
 السفداهيع، ىدحه بديغ الفدار   تحجيدج دون  الحيداة نػعيدة أو الحيداة عدغ الخضا مفاهيع ادتخجمػن  خى أخ وتارة
 يشداء الشفدديلسعخفة درجة ال مقياس مدتقللبشاء  الباحث مسا دفع، الحاتي اليشاء مفيػم البعس تشاو  وقج
وعمددى حددج عمددع الباحددث بعددجم وجددػد مقيدداس لميشدداء  ،قدددع تخبيددة بعذدديقةفددي  السخحمددة الثانػيددة شددالبعشددج 
تيجة ما تعخن ليا ناحيدة بعذديقة فدي انػن اضصخابات نفدية ناعمسغ ن الكثيخ مغ الصالب إإذ  الشفدي،

 .مغ التيجيخ القدخي وسمب ونيب وحخ  لمسستمكات الفتخة الدابقة
 اهدف البحث  8-3

ثانػيددة فددي قدددع تخبيددة السخحمددة ال بصدداللم فددي درس التخبيددة الخياضددية لميشدداء الشفددديبشدداء مقيدداس  .8
 . بعذيقة

ثانػيددة فددي قدددع السخحمددة ال بصدداللم فددي درس التخبيددة الخياضددية التعددخف عمددى درجددة اليشدداء الشفدددي .0
 .تخبية بعذيقة

 مجاالت البحث : 8-4

 .قدع تخبية بعذيقةفي  والثانػية االعجاداةالسجارس  ب: شال المجال البذري  8-4-8

 .تخبية بعذيقةفي مجارس  جراسية: قاعات ال المجال المكاني 8-4-0

 . 3/9/0202لغااة   0297/ 2/92مغ  ابتجاءً  : المجال الزماني 8-4-3

 تحديد المرطلحات 8-5
 ارتفدا  ىمدع تدج  التدي واالنفعاليدة ػكيةمالدد خاتالسؤشدغ مد مجسػعدة ىدػ النفداي: الهنااء 8-5-8

 والتصدػر البيئدي غوالتسكدي باالسدتقاللية الشفددي شداءليا ويتدأثثخ ،غ حياتو بذكل عدامع الفخد رضا مدتػيات
 & RYFF )وتقبددل الددحات.  ادفددةيال والحيدداةغ اآلخددخي مددع ا اجابيددة والعالقددات الذخرددي

Singer,9.2008 )  
عمدى اندو الجرجدة التدي احردل عمييدا الصالدب عمدى مقيداس اليشداء الشفددي الدحي  ويعرفه الباحاث اررايياا : 

 ( درجة بحدب الستػسط الفخضي لمسقياس.72اعجتو الباحث والبالغة )

 إرراءات البحث -0
 البحثمنهج  0-8

 لسالءمتو شبيعة البحث .  باألسمػب السدحي واستخجم الباحث السشيج الػصفي 
ن "الجراسات الػصفية تحجد أو تقخر الذيء كسا ىػ عميو ، أي ترف ما ىػ كائغ أو مدا ىدػ إإذ 

 ( 63،  9771)قشجيمجي ،                                        ث " .حاد
 



  5255 –( 67العذد ) –( 52اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلوم الرياضية 
 بعذيقة في قدم تربيةلرياضية لطالب المرحلة الثانهية الهناء النفدي في درس التربية ا

862 
 

  :وعينته  البحث مجتمع 0-0
ويعدددخف السجتسدددع بأندددو "مجسػعدددة العشاصدددخ واألفدددخاد الدددحيغ يشردددب عمدددييع االىتسدددام فدددي دراسدددة معيشدددة أو 

 (027،  0222)أبػ صالح ، مجسػعة السذاىجات أو القياسات التي تع جسعيا عغ تمظ العشاصخ" . 
والبدالغ  ،بعذديقةالتابعدة لتخبيدة لمسدجارس  واالعجادادة شالب السخحمة الستػسصةواشتسل مجتسع البحث عمى 

امددا عيشددة ( 0297/0202لمعددام الجراسددي )  تخبيددة بعذدديقةل السددجارس التابعددةمددغ  ،( شالبدداً 1963عددجدىع )
البحددث تددع اختيارىددا بالصخيقددة العسجاددة والتددي تعشددي "اختيددار الباحددث لمعيشددة التددي يددخى مددغ وجيددة نطددخه أو 

معدديغ وخرائرددو أنيددا تسثددل السجتسددع وجيددة نطددخ الخبددخاء أو معخفددة بعددس السعددالع ا حرددائية لسجتسددع 
                                                                    (.922، 9777) عالوي وراتب ،  األصمي تسثياًل سميسًا".

 عينة البحث: 0-0-0
 ،لمبشدديغ اعجاداددة بحدانددي وىددي ) مددجارس ثسددانمددػزعيغ عمددى  ،اً شالبدد( 262اشددتسمت عيشددة البحددث عمددى )

 ،لمبشدديغ بعذدديقة متػسددصةو لمبشدديغ،  ابددػ جخبػعددة انػيددةثو ، لمبشدديغ الفاضددمية انػيددةثو ،  لمبشدديغ بازوااددا ثانػيددةو 
( وقدج جدخى تقدديع  بايبػخدت السختمصدة انػيدةثو  ، لمبشديغ قدابجي عسدخ انػيدةثو  ،السختمصة الجراوير انػيةثو 

  .( يبيغ ذلظ9والججو  ) والتسييد والتجخبة االستصالعية والثبات والتصبيق ىحه العيشة أل خان البشاء
 ( عينة البحث8الجدول) يبين

 عددها العينة ت

 852 التمييز 8

 852 البناء 0

 35 الثبات 3

 05 االستطالعية 4

 802 البناء 5
 482 المجمهع

 
 اداة البحث: 0-3

 ببشائددونطددخا لعددجم وجددػد مقيدداس اليشدداء الشفدددي فددي السجددا  الخياضددي حدددب عمددع الباحددث سدديقػم الباحددث 
 سيتع التصخ  الييا في اعجاد فقخات السقياس.و 

 مجاالت المقياس: 0-3-8
مػزعددة  ( لصددالب الثانػيددة فددي مجيشددة رفددح الفمدددصيشية.0294مقيدداس )د. مشددى قذددصة،  تددع االعتسدداد عمددى

 الستخررددديغوتدددع تػزيدددع اسدددتبيان عمدددى مجسػعدددة مدددغ الخبدددخاء و  ،بحددددب أىسيتيدددا  مجددداالت (4) عمدددى
 .( يبيغ ذلظ0( وتع حرػ  عمى ندبة السئػية لالتفا  الخبخاء الججو  )9ممحق)
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خالصة التقهيم  بعد تحديد االهمية الندبية واخذ اراء الخبراءيبين  (0الجدول)  
 الندبة  المهافقهن  الخبراء المجال او المحهر ت

 %54 6 99 االستماللية 8

 %70 92 99 البيئي التمكن 0

 %62 7 99 الشخصي التطور 3

 %54 6 99 االخرين مع االيجابية العاللات 4

 %62 7 99 الحياة في االهداف 5

 %54 6 99 الذات تمبل 6
  عداد فقرات المقياس:إ 0-3-0

 خال  عجد مغ الخصػات ىي : وتست ىحه العمسية مغ
 . يشاء الشفديالاشتقا  بعس الفقخات مغ ا شار الشطخي والتعاري  التي تشاولت مفيػم  .9
 تع االعتساد عمى االشار الشطخي لمسحاور في صيا ة الفقخات برػرتيا االولية . .0
 .( فقخة20) األوليةوبحلظ اصبحت فقخات السقياس برػرتو  .1

 التحليل المنطقي للفقرات : 0-3-3
 : الظاهري للمقياسالردق  8- 0-3-3
حدددددب بو  ،( فقدددخة20إعدددجاد فقددددخات السقيددداس وصددديا تيا بردددػرتيا األوليددددة والبدددالغ عدددجدىا ) ان تدددع  بعدددج

فددي ايدداس مددا وضددع مددغ  الشفدددي يشدداءال، ولتقددجيخ مددجى صددالحية فقددخات مقيدداس آنفدداً الخصددػات السػضددحة 
( مدغ ذوي الخبدخة واالخترداي فددي 9اجمدو، تدع عخضديا عمدى مجسػعددة مدغ الخبدخاء والسحكسديغ السمحددق )

فدي كدل فقدخة مدغ حيدث صدالحيتيا  أراءىدعوعمع الشفذ التخبػي، لغخن إبدجاء  ،مجا  عمع الشفذ الخياضي
 ،معشدى واحددج لغدخن تقػيسيددا ولمتأكددج مدغ سدالمة صدديا تيا وكػنيدا تعبددخ عدغ  ،يشدداء الشفدديالفدي ايداس 

والحكع عمى مجى صالحيتيا وإجخاء التعجاالت الالزمة والسشاسبة )مغ خال  ححف أو إعادة صيا ة عجد 
إذ اعددج ىددحا ا جددخاء وسدديمة مشاسددبة لمتأكددج مددغ  ،بيددان رأي حددػ  البددجائل السشاسددبةمددغ الفقددخات( ، مددع ذكددخ 

 صج  االختبار )السقياس(. 
إلددددى انددددو "اسكددددغ أن نعددددج السقيدددداس صددددادقًا بعددددج عخضددددو عمددددى عددددجد مددددغ  (9777إذ اذدددديخ )عددددػيذ ، 

والخبخاء في السجا  الحي اقيدو السقياس ، فإذا اقخ الخبخاء أن ىحا السقياس اقيذ الددمػك  الستخرريغ
(  "ويسكدغ اعتسداد 33، 9777مى حكع الخبخاء ". )عػيذ، الحي وضع لقياسو، اسكغ لمباحث االعتساد ع

 (Fergson , 1981 , 104  )        ًا مغ الرج  الطاىخي" . صج  السحكسيغ نػع
وبعج جسع استسارات السقياس استخخاج صدج  السحكسديغ مدغ خدال  الشددبة السئػيدة التفدا  الخبدخاء حدػ   

وبشداء عمدى  ،%(922-66بشددبة ) السقيداسفقخات السقياس ، حيث اتفق )الخبخاء( عمدى صدالحية فقدخات 
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مدددغ السقيددداس اسدددتشادًا إلدددى رأي )بمدددػم  حطددداتيع عدددجلت بعدددس الفقدددخاتومال والستخررددديغ الخبدددخاء ءآرا
%( فدأكثخ مدغ 53( والحيغ أشاروا إلى انو "عمى الباحدث الحردػ  عمدى مػافقدة بشددبة )9761وآخخون ، 

 .( 904،  9761) بمػم وآخخون ،                    "آراء السحكسيغ في ىحا الشػ  مغ الرج
 المقياس :إعداد تعليمات  0-3-4

 ،تو االولية مع التعميسات التي تزسشت كيفيدة ا جابدة عدغ فقخاتدور برػ  الشفدي يشاءالأعج الباحث مقياس 
، وحددث السدددتجيب عمددى الجقددة فددي ا جابددة ، وقددج أخفددى الباحددث اليددجف مددغ  ( فقددخة20ػي عمددى )تددويح

عدجم تدخك أادة فقدخة مدغ دون إجابدة ،  بالصدال، وشمب مدغ  السقياس كي ال يتأثخ السجيب بو عشج ا جابة
( فدق بذدجة يدخ مػا ،  يخ مػافدق ، مػافق بذجة ، مػافقبجائل ىي ) اربعوقج وضع الباحث أمام كل فقخة 

 برػرة صحيحة . االربعةوذلظ حدب رأي الدادة الخبخاء ، وبيغ لمسدتجيبيغ اختيار احج البجائل 
 : النفديالهناء التجربة االستطالعية لمقياس  0-3-5

أثشداء  فدي " تعج التجخبة االستصالعية تجريبًا عمسيًا لمباحث لمػقػف عمى الدمبيات واالاجابيدات التدي تقابمدو
 (.925، 9772إجخاء االختبارات لتفادييا " )السشجالوي ، 

والتعميسددات الخاصددة بددو برددػرتو األوليددة ، تددع تصبيددق السقيدداس  اليشدداء الشفددديوبعددج إعددجاد فقددخات مقيدداس 
اختيخوا برػرة عذػائية ، وكان الغخن مغ إجخاء  غيلمبش ثانػية بازوااامغ  شالبا( 03عمى عيشة قػاميا )

 التجخبة االستصالعية ما اأتي :
 مجى وضػح تعميسات السقياس . -
 . ا جابة عغ التداؤالت واالستفدارات -
 . السعػقات والدمبيات التي قج ترادف الباحث التعخف عمى -

إلددى مالئسددة  اضددافةفقددخات السقيدداس  فدديمتجخبددة االسددتصالعية عددجم وجددػد أي  سددػن لشتيجددة الأضيددخت 
 بجائل ا جابة 

 :صدق البناء 0-3-6
( 4لغددخن الحرددػ  عمددى عيشددة مسثمددة لسجتسددع البحددث اسكددغ اسددتخجاميا فددي تحميددل الفقددخات، اختيددخت )

 متػسددصةو  ثانػيددة ابددػ جخبػعددة لمبشدديغ،و ، ثانػيددة الفاضددمية لمبشدديغو ، لمبشدديغ اعجاداددة بحداندديوىددي )  مددجارس
يدق السقيداس بردػرتو تدع تصب إذ(، بايبػخدت السختمصدة ثانػيدةو  ،قابجي لمبشديغ عسخ ثانػيةو  ،لمبشيغ بعذيقة
 االحددجيددػم  ولغااددة  0297/  90/  9السػافددق ًا ، فددي يددػم االحددج شالبدد( 932عمددى عيشددة قػاميددا ) األوليددة
 .0297/  90/  93 ػافقالس

السقيدداس الددحي اقددػم الباحددث ببشائددو عمددى العيشددة السددحكػرة وتزددسشت التجخبددة الثانيددة شددخحًا عمددى وقددج وز  
والتأكيدج عمدى  ،جسيع فقخات السقياس بجقة ومػضدػعية غأىجاف البحث وأىسيتو مع التأكيج عمى ا جابة ع

وان اليدجف وان ا جابات تدتخجم أل خان البحث العمسي فقط ،  ،عجم وجػد إجابات صحيحة أو خاشئة
وحدحف الفقدخات  ،مغ ىحه التجخبة ىػ إجدخاء عسميدة التحميدل ا حردائي لمفقدخات الختيدار الفقدخات الردالحة

  يخ الرالحة استشادًا لقػتيا التسييدية ومعامل اتداقيا الجاخمي .
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 القهة التمييزية لفقرات المقياس : 0-3-6-8
سييد قدددجرة الفقدددخة عمدددى التسييدددد بددديغ األفدددخاد الدددحيغ احسمدددػن الخاصدددية أو الددددسة التدددي وضدددع                    د" اقردددج بالتددد

 (                                              57 ، 9769) الدوبعي وآخخان ،      السقياس لقياسيا واألفخاد الحيغ ال احسمػنيا " . 
ألندو كمسدا  ،ل فقخة مغ فقخات السقياس اعتسج أسدمػب السجسدػعتيغ الستصدخفتيغستخخاج القػة التسييدية  لكوال

. %( مدغ الدجرجات العميدا والدجنيا05)زاد حجع العيشة قل احتسا  وجػد الخصأ السعياري، إذ اعتسدجت نددبة 
 (Ahman,1971,182 ) 

، إذ رتبدت  شالبدا( 932البدالغ عدجدىا )و   السدحكػرة آنفدًا، مدجارس سدتلحا اختدار الباحدث عيشدة التسيدد مدغ 
، ثددددع حددددجدت اليشدددداء الشفدددديدرجددداتيع تشازليددددًا مدددغ أعمددددى درجددددة كميدددة إلددددى اقددددل درجدددة كميددددة فدددي مقيدددداس 

بدًا فدي السجسػعدة شال( 10%( مغ أفدخاد العيشدة وبػاقدع )05السجسػعتان الستصخفتان بالجرجة الكمية بشدبة )
باسددتخجام االختبددار التددائي ، فقددخات مقيدداس البحددثبددًا فددي السجسػعددة الددجنيا ، ثددع حممددت شال( 10و ) ،العميددا

ولكدل فقدخة مدغ فقدخات السقيداس  ، لعيشتيغ مدتقمتيغ الختبار الفخو  بيغ درجات السجسدػعتيغ الدجنيا والعميدا
 ،إذ تع استخخاج الػسدط الحددابي، ( مؤشخًا لتسيد كل فقخة مغ فقخات السقياسsigوعجت ايسة االحتسالية )
والقدددديع التائيددددة) مؤشددددخات التسييددددد( لمسجسددددػعتيغ العميددددا والددددجنيا بػسدددداشة الحقيبددددة  ،واالنحددددخاف السعيدددداري 

 .ذلظ (1ويبيغ الججو  ) ،في الحاسػب اآللي SPSS ا حرائية
الهسط الحدابي واالنحراف المعياري والقيم التايية ) مؤشرات التمييز( للمجمهعتين العليا يبين  (3الجدول )

 والدنيا

 ت
 القيمة )ت(  32المجموعة الدنيا  32المجموعة العليا

 مؤشر التمييز

Sig 

 االحتمالية ع±              -س ع±               -س

1 390.3 092.6 296.2 .5.20 39420 09000 

2 390625 09245.3 092.13 0955262 29630 09003 

3 392500 0943..4 292213 0960.24 3932 09000 

4 390.3. 091262. 29.325 0935355 19342* 091.5 

5 390.3. 092.614 296.25 09.22. 39420 09000 

6 390625 09245.3 295.3. 09614.4 49004 09000 

2 3921.. 0942001 296.22 095.22. 4913. 09006 

. 392500 0943..4 295625 0966.01 49.52 09000 

. 394063 094.... 296563 096015. 5942. 09000 

10 393125 09420.3 295.3. 0966524 49... 09000 

11 395625 0950402 295625 0921561 69463 09000 

12 391250 0933601 295313 0921222 4923. 09000 

13 390.3. 092.614 296250 0960.02 39.15 09000 

14 390625 09245.3 29.125 0953506 29402 09014 

15 390313 091262. 29.063 093.015 *19651 09104 

16 390323 091222. 2921.. 0963421 296.5 09000 

12 390625 09245.3 296.25 095.22. 3930. 09000 

1. 390000 0900000 29.063 093.015 *1935. 0912. 

1. 391250 0933601 296563 0965300 39611 09001 

20 390625 09245.3 295313 0962122 49204 09000 



  5255 –( 67العذد ) –( 52اجمللذ ) –جملة الرافذين للعلوم الرياضية 
 بعذيقة في قدم تربيةلرياضية لطالب المرحلة الثانهية الهناء النفدي في درس التربية ا

865 
 

 ت
 القيمة )ت(  32المجموعة الدنيا  32المجموعة العليا

 مؤشر التمييز

Sig 

 االحتمالية ع±              -س ع±               -س

21 390.3. 092.614 2921.. 095.112 39252 09001 

22 390625 09245.3 29.125 0953506 29402 09014 

23 3921.. 0942001 296563 096015. 49332 0900. 

24 390313 091262. 29.325 0935355 *19330 091.3 

25 390.3. 092.614 296250 0960.02 39.15 09000 

26 390.3. 092.614 295625 0966.01 4910. 09000 

22 390625 09245.3 2921.. 096.31. 2962. 09000 

2. 391250 0933601 296650 0920211 39613 09000 

2. 390625 09245.3 2946.. 0926134 491.. 09000 

30 391.25 093.656 294325 0925.35 49.53 09000 

31 390625 0924..1 296563 0920066 390.5 09000 

32 390333 091262. 390000 0900000 *19000 09321 

33 390.3. 092.614 292500 0962212 29.22 09002 

34 390625 09225.3 296250 0925134 39130 09000 

35 390663 09265.1 295313 0921222 39.61 09000 

36 390621 09215.0 292.13 095526. 29630 09000 

32 390644 09225.. 296.25 095.22. 3930. 09000 

3. 390625 09235.5 296.25 096.220 29..6 09000 

3. 390625 092.5.1 292.13 094.0.4 29... 09000 

40 390625 09255.3 295.3. 092120. 39520 09000 

41 391250 0933601 296.25 096.220 39215 09000 

42 390625 0924..3 292500 0962212 29642 09000 

 (2.25مدتهى الداللة )عند  
يتزدح بدأن و   ،(sig) مع االحتسالية ايسة )ت( السحتدبة لكل فقخة مغ فقخات السقياسيبيغ الججو  اعاله 
إذ كاندت ايسدة )ت( السحتددبة  ،(10، 02، 96، 2،93الفقدخات ) ءأل مب الفقخات باسدتثشا الفخو  معشػية
( sig) وان ايسدددددة االحتساليدددددة ،( 9,222،  9,112،  9,137،  9,439،  9,12)  ىدددددي ليدددددحه الفقدددددخات

عمدى التدػالي وبسدا أن اديع االحتساليدة ىدي  ،( 2,109،  2,961،  2,957،  2,922،  2,963 ) بمغدت
 ،بيغ السجسدػعتيغمعشػية مسا يج  عمى عجم وجػد فخو   الفقخاتليحه  ،(2.23أكبخ مغ مدتػى الجاللة )
لددحا وجدب حددحفيا قبدل اجددخاء  ،سدقصت تسيدد بدديغ أفدخاد السجسددػعتيغال  ضددعيفة وىدحا اعشدي أن ىددحه الفقدخات
 تخزع لالتدا  الجاخمي.سػف  ةفقخ  (15)  وبحلظ تربح عجد الفقخات ،االتدا  الجاخمي عمييا

 االتداق الداخلي : 8- 0-3-6-8
اكذدف ألندو ، ن الرج  التجخيبي مغ خال  ارتباط الفقخة بالجرجة الكميدة أكثدخ دقدة مدغ صدجقيا الطداىخي إ

 بسعشدى أن الفقدخات متجانددة فدي ايداس مدا ،عمى أن الفقخة تقيذ السفيػم نفدو الدحي تقيددو الجرجدة الكميدة
إذ تع استخجام معامل االرتبداط بيخسدػن لقيداس درجدة ارتبداط كدل  Kroll) ( 1960,428, ,. أعجت ألجمو
 ذلظ . (2الفقخات الكمية لمسقياس ويبيغ الججو  ) درجة فقخة مع
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 للمقياس معامل االرتباط ) مؤشر التمييز( بين كل فقرة والدررة الكليةيبين ( 4) الجدول
 معامل االرتباط تسلسل الفقرة معامل االرتباط تسلسل الفقرة معامل االرتباط تسلسل الفقرة

1 09626 14 0930. 22 *09126  

2 095.6 15 092.2 2. 09362 

3 09632 16 09325 2. 095.6 

4 095.4 12 092.1 30 093.. 

5 09642 1. 09325 31 09642 

6 09661 1. 095.6 23 0325 

2 09626 20 09360 34 09626 

. 095.3 21 09453 35 09363 

. 09553 22 0955. 36 09244 

10 09521 23 09626 32 0955. 

11 09626 24 09332 3. 095.6 

12 095.4 25 09443   

13 0964. 26 09224   

مدا  اقتخبدتوالجرجة الكمية لمسقياس قدج  ،( أن ايع معامل االرتباط بيغ فقخات السقياس2) الججو  يتبيغ مغ
( 996( ، وعشج الخجػ  إلدى جدجاو  داللدة معامدل االرتبداط  عشدج درجدة حخيدة ) 2,022 – 2,454 ) بيغ

 كاندت الفقدخات جسيدع فدان ذلدظ ضدػء وفدي ،(2,973) تدداوي  أنيدا نجدج( 2,23) ≥وأمام مددتػى معشػيدة 
وذلددظ الن ادديع معامددل االرتبدداط  ؛حفياحدد تددع قددج التسييددد ضددعيفة فقددخة فيددي ،(05) الفقددخة  باسددتثشاء مسيدددة

  ( 213،  9777 ، التكخيتي والعبيجي )              . الخاصة بيا كانت اقل مغ ايسة )ر( الججولية
 ( .0( فقخة ممحق )14وبحلظ اربح السقياس برػرتو الشيائية )

 هناء النفدياللمقياس  المعامالت العلمية  0-3-7
 الردق الظاهري :  0-3-7-8
 رج  الطاىخي وعمى الشحػ التالي :العمى اعتسج الباحث  

 ( . 21،  9773و"اقرج بو مجى تسثيل بشػد االختبار لمسدتػى السخاد اياسو " ) العداف ، 
فددي مجددا  العمددػم الشفدددية  الستخرردديغو  الخبددخاء وقددج تددع عددخن السقيدداس عمددى مجسػعددة مددغ 
وصجقيا عغ شخيق استبيان تزسغ دعػة الباحث لمددادة  ،لمتأكج مغ صالحية الفقخات (9ممحق)والتخبػية 

وقددج كددان  ،اليشدداء الشفددديبإبددجاء مالحطدداتيع وآرائيددع فددي صددالحية الفقددخات السعددجة لقيدداس  الستخرردديغ
 أىجاف البحث .ىشاك اتفا  في استخجام ىحا السقياس لتحقيق 

 ثبات المقياس :  0-3-7-0
 ثانػيدة الدجراويربدًا مدغ شال( 13إذ تع استخجام شخيقة إعادة االختبار، وقج شبدق السقيداس عمدى )

وتددع حددداب معامددل الثبددات  ،( يغثددع أعيددج االختبددار عمددى السجسػعددة نفددديا بعددج مزددي ) أسددبػع  ،لمبشدديغ
وىػ معامل ارتباط معشػي . إذ يخى سساره وآخخون " إن  ،(0,84بمغ )باستخجام معامل االرتباط بيخسػن 

 ( 902، 9767ثبات عالي" ) سساره وآخخون ، % فأعمى فانو 53معامل الثبات إذا بمغ 
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 : وترحيحهالمقياس وصف  0-3-8
( 14البالغددة ) جسيعيدا لدجى السفحػصدديغ مدغ خدال  ا جابدة عدغ الفقدخات اليشداء الشفددييدتع حدداب درجدة 

وأعصيدت  ،( بدجائل وضدعت ىدحه البدجائل بتدمددالت مختمفدةأربعدةتردحيح السقيداس عمدى وفدق )تع ويد ،فقخة
 .(9،0،1،2) األوزان

 ،( درجددة72والستػسدط الفخضددي كدان ) ،(14والجرجدة الددجنيا ىدي ) ،(922لمسقيداس ) العميددابمغدت الجرجدة  
 أن إلدىفيدحا اذديخ  ،(72مدغ ) أكثخ لمصالبكانت الجرجة  فإذا ،لجرجات السقياس الستػسط الفخضياسثل 

اليشداء  قمدةفيدحا يدج  عمدى  ،( درجدة72قدل مدغ )أأما إذا كاندت  ،فػ  الستػسط عشج الصالب اليشاء الشفدي
وبحلظ أصبح السقياس بريغتو الشيائية جاىدًا لمتصبيق عمى عيشة الجارسدة، كسدا فدي  الصالب.لجى  الشفدي
 ( .0السمحق )

 الهسايل اإلحرايية 0-3-9
 .في احتداب السعامالت ا حرائية  SPSSتع استخجام الحاسػب اآللي بشطام 

 :عرض النتايج ومناقذتها -3
  العرض والمناقذة: 3-8

كسددا وتددع معخفددة درجددة اليشدداء الشفدددي  ،يشدداء الشفددديتحقيددق ىددجف البحددث مددغ خددال  بشدداء مقيدداس ال تددع 
 يشدداء الشفددديانخفددان درجددة ال تبدديغإذ  ،بعذدديقةالسخحمددة الثانػيددة فددي مددجارس التابعددة لقدددع تخبيددة لصددالب 
تصبيدق السقيداس بردػرتو الشيائيدة عمدى مجسػعدة   وقج تع التحقق مدغ ذلدظ مدغ خدال ،شالب الثانػيةعشج 

( 4مدػزعيغ عمدى ) ( شالبدا902والبدالغ عدجدىع )  مغ الصالب الحيغ لع يتع تػزيدع االسدتبيان عمدييع سدابقا
 متػسددصةو ثانػيددة ابددػ جخبػعددة لمبشدديغ، و ، ثانػيددة الفاضددمية لمبشدديغو ، لمبشدديغ اعجاداددة بحدانددي) مددجارس ىددي
عشدج جسدع نتدائج االجابدة عمدى (، بايبػخدت السختمصدة ثانػيدةو  ، قابجي لمبشيغ عسخ ثانػيةو  ،لمبشيغ بعذيقة

درجدة الستػسدط الفخضدي لمسقيداس  حيدث كاندت االجابدات اقدل مدغ ،السقياس ومقارنتيا بالستػسط الفخضدي
  .ذلظيبيغ  (3درجة والججو  ) (72) والبالغة

 الهناء النفدينتايج االرابات على مقياس ( 5الجدول )يبين 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي مجموع االجابات
قيمة المتوسط 

 الفرضي

0234 .28.42 ..8.82 04 

وىدددي اقدددل مدددغ ايسددددة  ،(61.621بمغدددت ) ( ان متػسدددصات نتدددائج الصدددالب2يتبددديغ مدددغ الجدددجو  )      
ي ان ىشدداك انخفددان فددي درجددة اليشدداء الشفدددي عشددج الصددالب وىددحا اعشدد ،(72الستػسددط الفخضددي البالغددة )

مشيددا مددا  عددجة عػامددل الددى ث سددبب ىددحا االنخفددان يخجددعويعدددو الباحدد ،الثانػيددة فددي قدددع تخبيددة بعذدديقة
بعزدديع  لمصددالب مددع االجتسدداعيالشدددوح وقمددة التفاعددل و  ،مددغ تخخيددب وتيجيددختعددخن لددو ناحيددة بعذدديقة 

فدالكثيخ مدغ   ،ومع الكدادر التجريددي وخاصدة مدجرس التخبيدة الخياضدية مدغ جيدة اخدخى  جية،البعس مغ 
 . مغ فقج اقاربيع او ابتعج عغ ذوييع نتيجة الشدوح أولئظ الصالب
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 الددخيعة االقترداداةو  واالجتساعيدة الشفددية تاخ بدالتغي لتأثخه خانط  معقج مفيػمن اليشاء الشفدي إإذ       
 الشفددي شاءيبال الثانػية شالب شعػر رجةد لحلظ ،ةالسعاصخ  الفتخة في خاصة نا ندا حياة في الستالحقة
 الشفدديغ واألمد لثانػيدة،او  األوليدة ولجوافعدو إشدباع مدجىو  ،االجتساعيدة ووعالقاتد الشفددية وبحالتد مثدختبط
د لشفدديا سميدة التػافدقع يفدسثدل يتو  ،جدانبيغ االو  داخمدي غمد ػن يتكد الثانػيدة لصالدب  الثدانيو  ،لدحاتا عم 
 (02، 9777)سعج,لتكي  االجتساعي.    ويتسثل في عسمية ا خارجي

 الشفددي شداءليا مددتػى  تدجنيالحي اذيخ الى  (0294قجمتو )د. مشى قذصة ، حيبحث الالوىحا يتفق مع 
 لصبيعدة نطخَا  وتػتخ؛الب الثانػية اعيذػن بقمق ش ألن   ؛في مجيشة رفح الفمدصيشية العامة الثانػية صالبل

ليددع.  مجيددػالً  اً سددعال جتعدد والتددي ائيددةيالش االمتحانددات وصددعػبة ا،يرسددػنجي التدديالجراسددية  السشيدداج
      (90، 0294)قذصة،

 االستنتارات والتهصيات -4
 االستنتارات 4-8

 قددع تخبيدة  السخحمدة الثانػيدة فديلتخبية الخياضدية لمصدالب في درس ا اليشاء الشفديمقياس  فاعمية
 .بعذيقة

 التهصيات 4-0
 كاختبار قبمي وبعجي  ،محظ اسكغ الخجػ  اليو ػصفواستخجام السقياس في الجراسات التجخيبية ب

 . اليشاء الشفديدرجة  تالميح السخحمة االبتجائية لقياسعشج 
 ديغ حالتيعتحل الثانػيةيحية في السجارس واالنذصة التخو ، زيادة حرز مادة التخبية الخياضية 

 .الشفدية
 لتقجاع االرشادات التخبػية مغ  ضخورة التعاون مع السشطسات السجتسع السجني والحقػ  ا ندان

  .الصالب  حالة لمسخاعاة اجل تقجاع التفاعل االاجابي
 
 ادر االمر

 والشذخ، لمتػزيع السعارف دار ، 9ط ، ا حرائية الصخ  ( : 0222) صبحي دمحم ، صالح أبػ .9
 . االردن ، عسان

( : تقييع تعميع الصالب التجسيعي والتكػيشي ، تخجسة دمحم أميغ 9761بمػم ، بشياميغ وآخخون ) .0
 السفتي وآخخون ، دار ماكخوىيل ، القاىخة .

 أميغ دمحم تخجسة ، والتكػيشي التجسيعي الصالب تعميع تقييع( : 9761) وآخخون  بشياميغ ، بمػم .1
 . القاىخة ، ماكخوىيل ارد ، وآخخون  السفتي

 الحاسػب واستخجامات االحرائية التصبيقات( : 9777) دمحم حدغ والعبيجي، ااسيغ وداع التكخيتي، .2
 .السػصل جامعة والشذخ، لمصباعة الكتب دار الخياضية، التخبية بحػث في
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لمصباعة ( : االختبارات والسقاييذ الشفدية ، دار الكتب 9769الدوبعي ، عبج الجميل وآخخان ) .3
 والشذخ ، جامعة السػصل ، السػصل ، العخا  .

 دمذق، جامعة مجمة ، الجامعي الذباب لجى الشفذ األمغ مدتػيات(: 9777) عمي سعج، .4
 .سػريا ،(9) العجد( 93)مجمج

، مكتبة دار الفكخ لمثقافة والشذخ 0( : مبادئ القياس والتقػيع ، ط 9767سساره ، عديد وآخخون ) .5
 ، األردن . والتػزيع ، عسان

، مكتبة 9( : السجخل إلى البحث في العمػم الدمػكية ، ط9773العداف ، صالح بغ حسج ) .6
 العبيكان ، الخيان ، الدعػداة .

( : البحث العمسي في التخبية الخياضية وعمع 9777عالوي ، دمحم حدغ وراتب ، أسامة كامل ) .7
 قاىخة .الشفذ الخياضي ، دار الفكخ العخبي لمصباعة والشذخ ، ال

 . القاىخة والشذخ، لمصباعة الفكخ دار ، العمسي البحث دليل( : 9777) الجيغ خيخ ،عػيذ .92
 . مرخ ، شسذ عيغ جامعة ، الحىشي الذخود عغ مقالة( : 0294) هبة ، العيدػي  .99
 ( : التقػيع والقياس الشفدي والتخبػي ، مكتبة األنجمػ السرخية ، القاىخة .9774الغخيب ، رمدية ) .90
 بحث العامة، الثانػية شمبة لجى الجراسي بالتحريل وعالقتو الشفدي اليشاء(: 0294) مشى قذصة، .91

 .فمدصيغ رفح، جامعة في قجم
( : البحث العمسي واستخجام مرادر السعمػمات ، مصابع دار 9771قشجيمجي ، عامخ إبخاهيع ) .92

 الذؤون الثقافية العامة ، بغجاد.
( : األسذ التجريبية لفعالية العاب القػى ، مصابع التعميع 9772، قاسع حدغ وآخخون ) السشجالوي  .93

 العالي ، بغجاد ، العخا  .
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 المالحاااااااااق
(8ملحق )  

اثناء ارراءات البحث  في اسماء الدادة الخبراء الذين استعان بهم الباحث  
 

 االختصاص الجامعة الكلية
اللقب 

 العلمي
 ت االسم

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 الموصل

النفس علم 

 الرياضي
  ناظم شاكر الوتار أ 8 د

 

1 

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 بابل

علم النفس 

 الرياضي
 عامر سعيد الخيكاني  أ 8 د

 

3 

 الموصل التربية االساسية
علم النفس 

 الرياضي
 عكلة سليمان الحوري   أ 8 د

 

2 

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 0  عبدالمنعم احمد جاسم أ 8 د المياس والتمويم تكريت

البدنية وعلوم التربية 

 الرياضة
 .  محمود سمير يونس أ 8 م 8 د علم النفس التربوي الموصل 

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 صالح الدين

علم النفس 

 الرياضي
 6  مها صبري حسن أ 8 د

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 صالح الدين

علم النفس 

 الرياضي
 8  عظيمة عباس علي  أ 8 د

البدنية وعلوم التربية 

 الرياضة
 الموصل 

علم النفس 

 الرياضي
 أ 8 د

مؤيد عبد الرزاق 

  الحسو
. 

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
تكريت   

علم النفس 

 الرياضي
 0  سعد عباس الجنابي  أ 8 م 8 د

التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
 صالح الدين

علم النفس 

 الرياضي
 14  علي حسين علي  م 8 د

 تربية نينوى االشراف التربوي
علم النفس 

 الرياضي
 11 احمد جاسم الجبوري م8د
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 بدم هللا الرحمن الرحيم
 

 (0الملحق )
 النهايية يغتهالمقياس بر

 
 تحية شيبة وبعج ..… عديدي الصالب السحتخم 

فدي درس التخبيدة  بيشداء الشفدديالتدي اسكدغ أن تدختبط  الفقدخاتيتزسغ السقياس السخفق شيدًا بعدس 
 الخياضية واستجابتظ تجاه الجرس . 

 : اآلتيوا جابة تكػن عمى الشحػ 
( أمام كدل فقدخة وأسدفل الجرجدة التدي √ وضع عالمة )  و  ياكمقخاءة فقخات السقياس اآلتية  رجاءً  -

 تخاىا مشاسبة لسا تذعخ بو دائسًا.
ابتظ بكل صج  وأمانة نحػ مدا ليدت ىشاك إجابات صحيحة وأخخى خاشئة ولكغ السيع ىػ إج -

 تذعخ بو دائسًا بالشدبة لكل فقخة .
 ال تتخك أي فقخة دون إجابة . -

البحث العمسي فقدط وتبقدى فدي  اادة  أل خانعمسًا أن ما احرل عميو الباحث مغ معمػمات ىي 
 الدخية.

 
 ولكم مني فايق الذكر والتقدير

 
 :                                                                   العسخ  بالدشة 

 الطهل بالمتر :                                                       
 الػزن بالكيمػ خام :

 التحريل الجراسي لألب :
   التحريل الجراسي لالم :
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 في درس التربية الرياضية للطالب المرحلة الثانهية  في قدم تربية بعذيقة الهناء النفدي

ر 
غي

ق 
اف
مو

دة
ش

ب
ر  

غي

ق
اف
مو
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اف
مو

ق  
اف
مو

دة
ش
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 ت الفقرات

 1 .الطلبة معظم آلراء مخالفا   كان وإن بصراحة في درس التربية الرياضية رأين عن تعبر    

 2 .جيد بشكل الرياضيةالمسؤوليات في درس التربية  معظم تتحمل    

    
مهامتن فتي درس التربيتة  انجتاز متن تتتمكن حتت  تفكيترن وطريمتة ستلوكن تغييتر تستتطيع
 .الرياضية

3 

 4   . في درس التربية الرياضية تحب ما عل  كثيرا   يتفك أسلوب رياضي لنفسن وضع تستطيع    

 5 .الرياضيةفي درس التربية  الطلبة مع والتوافك بالراحة تشعر    

 6 . عل  اداء درس التربية الرياضية بشكل متواصل لدرتن لعدم النفسي بالضغط تشعر    

 2  .ترضين التي بالطريمة درس التربية الرياضية تنظيم في صعوبة تجد    

    
 فتي بهتا تفكتر التتي تغيير طريمتن فتي التدرس عل  تساعدن جديدة بتجارب مرورن ضرورة
 .ذاتن 

. 

    
 وجت  متن الولتت بمترور فتي درس التربيتة الرياضتية حممتت  فيمتا تفكتر عنتدما بالرضتا تشعر
 .نظرن

. 

 10 .ومعارفن خبراتن من توسع التي باألنشطة تهتم    

 11 في درس التربية الرياضية جديدة طرلا تجرب    

 12 .وعطوف محب أنن الطلبة معظم يرى      

 13 مدرس التربية الرياضية وأصدلائن8 مع دائما الحديث بتبادل تستمتع    

 14   .والمبادرة في النشاطات الرياضية للمشاركة دائما   ومستعد معطاء طالب بأنن أساتذتن يصفن    

 15 .الثمة ويبادلونن بأصدلائن تثك    

    
همومتن  عن لهم تعبر أن يمكن والذين لن الممربين األصدلاء بعض وجود رغم بالوحدة تشعر

 واهتماماتن
16 

 12 . منن في الدرس أكثر أصدلاء زمالئن يمتلن    

 .1  .في درس التربية الرياضية لنفسن تضعها التي الخطط سبيل في الكثير وتتحمل جاهدا   تعمل    

 .1 درس التربية الرياضية8 في تحميمها عل  وتعمل للمستمبل خطط تضع وأنت تستمتع    

 20 .المشاكل لن يحمل المستمبل ألن الحاضر عل  دائما تركز    

 21 . لحياتن وترغب عل  تحميمها بنفسن في درس التربية الرياضية أهداف تضع    

 22 .درس التربية الرياضية في النفسي بالهناء تشعر    

 23 .تغييره في الدرس تريد وال جميال ماضين أن تشعر    

 24 التربية الرياضيةبزمالئن في درس  نفسن تمارن    

 25 تتلم  دعما من اسرتن واصدلائن8    

 26 تحس بالراحة والهدوء داخل درس التربية الرياضية8    

 22 تشعر بانن متحكم في درس التربية الرياضية8     

 .2 انت بارع في درس التربية الرياضية8    

 .2 الرياضية8ان تكون شخصا واثما من نفس  في درس التربية     

 30 تفكر بالمستمبل ولدين طموحات كثيرة8    

 31 عندما يلفت المدرس ال  اخطائي ال اغضب بل احاول تصحيحها8    

 32 تثك بأصدلائن تجدهم عندما تحتاج اليهم8    

 33 تستطيع معالجة اي مشكلة تتعرض لها8    

 34 لحد اآلن8خبرات الطفولة المؤلمة ال تؤرلني وانا سعيد     

 35 الشعور بالرضا عل  مدرس التربية الرياضية    

 36 الشعور بالتحسن المستمر في درس التربية الرياضية    

 


