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 )٢٠٠٩األول  كانون  ٢١القبول .................... ٢٠٠٩حزیران  ١٤االستالم (

 الملخص
   :إلىهدف البحث 

  .ة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل  التفاؤل الدراسي لطلب مقیاس  بناء-
  .  تقییم مستوى التفاؤل الدراسي لدى طلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل -
  .  وضع مستویات معیاریة لعینة البحث بمقیاس التفاؤل الدراسي -
  . كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل العالقة بین مستوى التفاؤل الدراسي ومعدل التحصیل الدراسي لطلبةإلى التعرف -

 علـى طلبـة كلیـة التربیـة الریاضـیة شتمل مجتمـع البحـث المسحي واالرتباطي، واباألسلوباستخدم الباحث المنهج الوصفي 
 فاشـتملت األساسـیة عینـة البحـث أمـاطالـب وطالبـة، ) ٧٧٣(، والبـالغ عـددهم ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(في جامعة الموصل للعـام الدراسـي 

یبلــغ  عینــة بنــاء  قــسمینإلــىطالــب وطالبــة ، تــم اختیــارهم بطریقــة عــشوائیة مــن مجتمــع البحــث، وقــسمت عینــة البحــث ) ٣٠٠(لــى ع
  القــسم الثــانيأمـا، %)٦٠( ویمثلــون نــسبة  ،األساسـیة  البحــثعینـة مــن عــشوائیة تــم اختیــارهم بطریقـة  طالــب وطالبـة)١٨٠ (عـددها

، %) ٤٠(نـسبة ، ویمثلـون األساسـیة  البحـثعینـة مـن عشوائیةتم اختیارهم بطریقة  وطالبة  طالبا)١٢٠ (ویبلغ عددهمعینة تطبیق ك
اییس،  المقــبنــاء  فــي العلمیــةواإلجــراءاتاعتمــاد الخطــوات  الباحــث بأعــده البحــث علــى مقیــاس التفــاؤل الدراســي الــذي أداةواشــتملت 

 مــن التأكــد، وتــم ) االتــساق الــداخليالمتطــرفتین، و  تینمجمــوعال (بأســلوبيللفقــرات  اإلحــصائيالتحلیــل  و ،صدق الخبــراءوالمتــضمنة بــ
، ومعــدل التحــصیل الدراســي ، واســتخدم الباحــث )) الفردیــة والزوجیــة( الفقــرات بأســلوب المنــشقة اإلنــصاف(ثبــات المقیــاس بطریقــة 

 ، )كـــارل بیرســـون(مـــل االلتـــواء لــــمعادلـــة معاالمتوســـط الحـــسابي ، والمنـــوال ، واالنحـــراف المعیـــاري ، و  : اآلتیـــة اإلحـــصائیةالوســائل 
  .، والمتوسط الفرضي للمقیاس ، والنسبة المئویة )  براون-سبیرمان ( ، ومعادلة )ت(اختبار ، و معامل االرتباط البسیطو 

   :اآلتیة االستنتاجات إلىوقد توصل الباحث 
  .بیة الریاضیة في جامعة الموصل  مستوى التفاؤل الدراسي لطلبة كلیة التر قیاسل بنائهتم  فاعلیة المقیاس الذي  -
 مــن المتوســط الفرضــي اعلــي یتمتعــون بمــستوى تفــاؤل دراســي  بــصورة عامــة  طلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل،- 

علـى تـوافقهم وتحـصیلهم الدراسـي، مـن حیـث الدافعیـة للدراسـة  إیجابـا للمقیاس، وهذا یدل على تمتعهم بمستوى تفاؤل جیـد ممـا یـؤثر
  . للنجاح والتقدم في الحیاة الدراسیة داخل الجامعة والحیاة العامة 

  . قیاس التفاؤل الدراسي م  تم وضع مستویات معیاریة لعینة البحث في -
التفــاؤل الدراســي ومعــدل التحــصیل الدراســي لطلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي    وجــود عالقــة ارتبــاط معنویــة ایجابیــة بــین مــستوى-

  .صل جامعة المو 
  

Constructing  an optimism scale for the students of physical education college in the 
University of Mosul and it is relation with academic achievement   
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  بناء مقياس التفاؤل الدراسي لطلبة كلية الرتبية الرياضية يف جامعة املوصل وعالقته بالتحصيل الدراسي
 

 ١٦٩

Asst. Lecturer: Ali Hussein Mohammed                   
ABSTRACT  

Aims of study: 
Constructing  an optimism scale for the students of physical education college in the University of 
Mosul. 
Evaluating the level of optimism of the students of physical education college in the University of 
Mosul.  
Setting standard levels for the sample of study in the optimism scale. 
Recognizing the relation between the level of optimism and the average of academic achievements 
of the students of physical education in the University of Mosul.  
The researcher used the descriptive approach by survey and correlation style. The society of study 
included (773) students from the college of physical education in University of Mosul (2008-2009). 
The essential sample of study included (300) students chosen randomly from the society of study. 
The sample of study was divided into two divisions: sample of structure which included (180) 
students, i.e., (60%), chosen randomly from the essential sample of study, and sample of application 
which included (120) students, i.e., (40%), chosen randomly from the essential sample of study. The 
instrument of study included the scale of optimism that the research Constructed by taking scientific 
measures and steps in Constructed the scales. The steps and measures included validity of experts, 
statistical analysis of items by ways of (extreme groups and internal consistency). Scale stability has 
been verified by using the way of splet halves single and dual items manner, and average of 
academic achievement. Also, the researcher used the following statistical analysis: arithmetic mean, 
standard deviation, Carl Person Factor Equation, factor of simple correlation, T-test, Spearman- 
Brown Equation, assumption average of scale and percentage.  
   Conclusions: 
-  Efficiency of Constructed scale for evaluating the level of optimism for the students of college of 
physical education in the university of Mosul.  
-  Students of college of physical education in the university of Mosul, in general, have a level of 
optimism higher than assumption average of scale. This refers that they have good level of 
optimism which affect positively on their consistence and academic achievement, namely, they are 
enthusiastic for success and advancement in the study in the university as well as in their life (in 
general).  
-  standard levels have been set for the sample of study in the optimism scale. 
- There positive significant correlations between the level of optimism and the average of academic 
achievement of the students of physical education college in the university of Mosul.  
 

  : التعریف بالبحث-١
   :  البحث وأهمیتمقدمةال١-١

،  ، فهــو روح تــسري فــي الــروحاإلنــساندافــع بــایولوجي یحــافظ علــى بقــاء ، وذات ســیكولوجیةالتفــاؤل عملیــة تبــدأ 
االداء ، ومواجهــة الــصعاب ، فتــسیطر علــى ســلوك بعــض فتجعــل الفــرد قــادرا علــى مواجهــة الحیــاة وتوظیفهــا ، وتحــسین 

 الموجـه تـؤدي واإلرادةوتلعـب االفكـار والظـروف الخارجیـة بـه كمـا تـشاء ، فـالتحكم العقلـي ، ، ى توقـع الخیـراالفراد نزعة الـ
علــى عقــل متفــتح ، ونفــس منــشرحة تتقبــل   باالعتمــادكوذلــ فــي انجــاز االعمــال بحیویــة ، أفــضلبــدون شــك الــى حــاالت 

" ،   و التفـاؤلالـسعادة ىمـر الغنـى عنـه للوصـول الـ أ التفكیـر االیجـابيإن.وم التصحیح كي یفـسح للتطـور باالئتمـان والقـد
ه ، وتجـــالالســـتجابة انفعالیـــا تجـــاه االخـــرین، وتجـــاه المواقـــف، ونزعـــة لالعتقـــاد او اؤل اســـتعداد انفعـــالي ومعرفـــي معمـــمالتفـــف

االمــور الطیبــة بــان والمتفائــل اكثــر مــیال لالعتقــاد ، توقــع نتــائج مــستقبلیة جیــدة ونافعــة، و  بطریقــة ایجابیــة وواعــدةاألحــداث
 دورا كبیــرا  الدراســيویلعــب التفــاؤل،)٥٤ ، ٢٠٠١ ، إســماعیل(. "ســتحدث االن وســتكون مبهجــة وســارة وستــستمر لتــسعده

، اذ ان كثیــر مــن االفــراد وصــلوا الــى فــي تحقیقهــاعــامال اساســیا یعــد  و ، فــي مــستوى صــحة الفــرد وموهبتــه العقلیــةومهمــا
 ، النجــاح فــي تحــصیلهم الدراســي مــن خــاللبتفــاؤلهم بالحیــاة، وذلــك او العملــي العلمــي مــستویات عالیــة ســواء فــي الجانــب
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 ١٧٠

 إن.بحـب وبـساطة ونـشاط ، والتمتـع بتوجیـه یتـسم بالقـدرة علـى فعـل أي شـئ قدرتهم علـى تحمـل المـسؤولیة، والثقـة بـالنفسو 
لتـي تمكـن الـشخص مـن االسـتقرار وتلك هي الثقـة االمتفائلین یواصلون السعي الى القمة اذا واصلوا العمل باجتهاد وهمة ، 

ل المتفــائلون الــى ان یكونــوا غیــر متحفظــین اذ یمیــ" ، االســى علیــه    تغلــب نحــو هدفــه بعكــس المتــشائم الــذي یستــسلم او ی
    ون لهـــم الجمیـــل ، ممـــاداكثـــر مـــن المتـــشائمین ربمـــا لكـــونهم یـــودون مـــساعدة االخـــرین علـــى ان یكونـــوا متمیـــزین فـــانهم یـــر 

 إن.) ٢٠٠٥،١٨٥میرسـل وترویـاني، ("دورة رائعة تساعد المتفائلین علـى الـصعیدین الشخـصي والمهنـي یؤدي الى احداث 
 من خالل التعلم والتفاعل مـع بیئـتهم الدراسـیة لهم دوافعهم وحاجاتهم التي یسعون الى استیعابها طلبة كلیة التربیة الریاضیة

 تفــاؤلهم مــن خــالل وصــول الــى اهــدافهم والعمــل علــى تحقیقهــا فــي محاولــة الالدراســیة هم ، ویــتم اشــباع حاجــاتفــي كلیــتهم
یـشتمل التحـصیل علـى اذ  " ،  تحـصیلهم الدراسـيالحصول على درجات جیدة في من خالل احهم فیهاونجبالحیاة الدراسیة 

مـــن ، والقـــیم الـــنفس حركیـــة ، وجمیعهـــا هـــاتاكتـــساب المعرفـــة ، وعملیـــات الفكـــر والعواطـــف المختلفـــة بمـــا فـــي ذلـــك االتجا
یـة واالقتـصادیة العوامل بالغة االثر في تكـوین شخـصیة الفـرد ، كمـا یحـدد التحـصیل الـى درجـة غیـر قلیلـة القیمـة االجتماع

، ویحــرص كــل ، والطمــوح الــوظیفي الــذي یطمــح الفــرد الــى الــى بلوغــه ؤثر مــن مــؤثرات الطبقــة االجتماعیــةللفــرد ، فهــو مــ
 یتـرك انفعــاال ایجابیــا لــدى  مهــم لكونــهوالتفــاؤل فــي النهایـة فانــه،)٤٧٦ ، ٢٠٠٢مرعـي واخــران ، (."مجتمـع علــى تحــصیله 

الفــرد ففــي ظــروف الحیــاة الطبیعیــة یــتمكن الفــرد مــن مــسایرة حیاتــه بهــدوء ، وبــدون أي ضــغوط وانفعــاالت ، وبمــزاج عــالي 
ضــیة فــي جامعــة الموصــل  الدراســي لطلبــة كلیــة التربیــة الریالتفــاؤلببنــاء مقیــاس احــث البوســعید ، وممــا ســبق تكمــن اهمیــة 

التعـرف الـى العالقـة بـین  فـضال عـن  ،یمتقیـالو   القیـاسالمـستخدمة فـي، ومـن احـد الوسـائل  من المقاییس المهمـة  یعدكونه
   . طلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصلالتفاؤل الدراسي والتحصیل الدراسي لدى

 ومـــن ، مـــن فـــرد الـــى اخـــر  الدراســـيالتفـــاؤلمـــستوى یختلفـــون فـــي   كلیـــة التربیـــة الریاضـــیةطلبـــة إن: مـــشكلة البحـــث٢-١
 التفـاؤل مـستوى الـى ، لذلك فان التعـرف دراستهمیتفاوتون في حاجاتهم واتجاهاتهم ودرجة میولهم نحو  طلبةالالمعروف ان 

  .الدراسة ، ویتطلب وسائل تساعد في ذلك ، ومن هذه الوسائل توفر مقیاس یقیس ذلك  جدیر بالدراسي
   :ویمكن اختصارها على شكل التساؤالت االتیةن هنا برزت مشكلة البحث وم

  تربیة الریاضیة في جامعة الموصل ؟كلیة الطلبة ل ستوى التفاؤلمقیاس یقیس مهل یوجد  -
  تربیة الریاضیة في جامعة الموصل ؟ كلیة اللدى طلبة  الدراسيالتفاؤلما هو مستوى  -
 فــي جامعــة ین التفــاؤل الدراســي والتحــصیل الدراســي لــدى طلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة بــ معنویــة هــل توجــد عالقــة ارتبــاط-

  الموصل؟
  : اهداف البحث٣-١
   .لطلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل  الدراسيالتفاؤل  مقیاسبناء ١-٣-١
  .لموصلفي جامعة ا طلبة كلیة التربیة الریاضیة دى  ل الدراسيالتفاؤل مستوى تقییم ٢-٣-١
   . الدراسيالتفاؤل بمقیاس عینة البحثل  معیاریةمستویات  وضع٣-٣-١
طلبـــة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة فـــي جامعـــة   والتحـــصیل الدراســـي لـــدى الدراســـي العالقـــة بـــین التفـــاؤلإلـــى التعـــرف ٤-٣-١

   .الموصل
  : البحث  فرض٤-١
 فـي طلبـة كلیـة التربیـة الریاضـیة لـدى دراسـيوالتحصیل ال  الدراسين التفاؤل ایجابیة بی معنویة توجد عالقة ارتباط١-٤-١

  . جامعة الموصل 
  :  مجاالت البحث٥-١
   .)٢٠٠٩-٢٠٠٨( كلیة التربیة في جامعة الموصل للعام الدراسي طلبة:المجال البشري ١-٥-١
  .٢٠٠٩ /٥ / ٢٤ ولغایة ٢٠٠٨/ ١١ /١٩   من=ابتداٍءٍ◌◌ٍ :ألزماني المجال ٢-٥-١
  .في جامعة الموصل التربیة الریاضیة كلیة قاعات محاضرات :نيالمجال المكا ٣-٥-١
    :تحدید المصطلحات٦-١
 ، وینتظـر حـدوث الخیـر ، ویرنـوا الـى النجـاح ، األفـضلنظرة استبشار نحو المستقبل تجعـل الفـرد یتوقـع  ":التفاؤل١-٦-١

  ) .٢٥٣ ، ٢٠٠٢ ، األنصاري" (ویستبعد ما خال ذلك
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 ١٧١

لتربیــة الریاضــیة فــي جامعــة  اطلبــة كلیــةالدرجــة الكلیــة التــي یحــصل علیهــا " : بانــهإجرائیــا اســي الدر  التفــاؤلحــثعــرف الباو 
    . " المعد لهذا الغرضمقیاس التفاؤل في ضوء استجابتهم لفقرات الموصل

مدى استیعاب الطالب لبعض جوانب الـتعلم المتـضمن فـي المـادة الدراسـیة ، ویـستدل علیـه " هو:الدراسي التحصیل٢-٦-١
  ) .٦٥ ، ٢٠٠٤الریب ، " (ن خالل الدرجات التي یحققها الطالب عند تطبیق االختبار التحصیلي علیهم م

جامعــة ب الریاضــیة كلیــة التربیــة طلبــةالدرجــة التــي یحــصل علیهــا معــدل :"  بانــهإجرائیــا الدراســي التحــصیلوعــرف الباحــث 
   . للفصل الدراسي االولي المنهج الدراسي المقرر المحددة فلمواد الدراسیةلالعملي النظري و الموصل في االمتحان 

  
   :المشابهة والدراسات  النظرياإلطار-٢
   : النظرياإلطار١-٢
 واسـتمرارها فـراد فـي دیمومـة حیـاة االة، وذا فاعلیـة كبیـر المهمـةمـن المواضـیع  التفـاؤل یعـد موضـوع :التفـاؤلمفهوم ١-١-٢

 الناتجـة عـن التـوترات غیــر بـشري ككــل یـنظم بالمیـل لخفـض االســتثارة، وان الـسلوك ال تحقیــق نجاحهـابالـشكل الـذي یـضمن
 الــى فــضال عــن واعتقــد بامكانیــة تحقیــق الرغبــات فــي المــستقبل د نظــرة ایجابیــة واقبــال علــى الحیــاةالتفــاؤل یعــف " ،الــسارة

االنـــصاري ، " (االعتقــاد باحتمـــال حـــدوث الخیــر او الجانـــب الجیـــد مــن االشـــیاء بـــدال مــن حـــدوث الـــشر او الجانــب الـــسئ 
   : الذيفالشخص المتفائل هو ،) ٢٥٢ ، ٢٠٠٢

  . یمتلك رؤیة واضحة عن حیاة مثیرة هادفة -
  .یعمل على تحقیق االهداف التي من شانها ان تساعده على الوصول الى رؤیته المثیرة  -
  . یحظى بتوجه واثق یتسم بالقدرة على فعل أي شئ -
  .صیة على حیاته یمارس قدرا كبیرا من السیطرة الشخ -
  .ویات عالیة من المسئولیة الشخصیةیتحمل مست -
  .منبسط یمیل الى اقامة عالقات مع الناس  -
  .)١١ ، ٢٠٠٥میرسل وترویاني ، (یعیش حیاة مزدهرة -
ان یــسبغ مــن المهـم جـدا ان یكــون لـدى االنـسان نظـرة واقعیــة تـوازن بـین االشــیاء ، ومـن الخطـأ :صـناعة التفـاؤل ٢-١-٢

فیتم صـناعة التفـاؤل ، ، وكثیرون یصبغون ما یشاهدونه ، او ما یحیط بهم عوره السلبي على االشیاء من حولهء من شالمر 
  :من خالل ما یاتي 

  .من داخل النفس التفاؤل قرار ینبثق  -
  .المظهر والشكل الموحي بالثقة في المشي والحركة وااللتفات والقعود والنظر والكالم والمشاركة مهم  -
  .التدرب على االبتسامة  -
  . تحسد الناجحین الطیب ، وانو النیة الطیبة ، والانضج قلبك ب -
النظرة االیجابیة ، وهي معنى عمیق عظیم النظرة االیجابیة لشخصك ، ولالحداث من حولك ، ایـا كانـت احـداثا خاصـة  -

  ) .٢-١ ، ٢٠٠٦العودة ، (في محیطك واسرتك ومجتمعك 
 حـب : هـي  اساسـیة ، ولهـا مواقـف خمـسة والـسرور البهجـةى بمواقف تبعـث علـ الفردتحلىهو ان یاؤل  التفإلى الطریق إن

  )١٨٨ ، ٢٠٠٥میرسل وترویاني ، (روح الفكاهة  االستطالع ، التقبل ، العمل الجاد ،
اشــیاء او التوقــع العــام لالعــب الریاضــي بحــدوث "  یقــصد بالتفــاؤل فــي المجــال الریاضــي  :التفــاؤل فــي الریاضــة٣-١-٢

أي االعقــاد " ، ) ٧٣ ، ١٩٩٧عــالوي ، (" ي المنافــسة احــداث حــسنة بدرجــة اكبــر مــن حــدوث اشــیاء او احــداث ســیئة فــ
، ى التفـاؤلباشـخاص معینـین او ارتـداء اشـیاء معینـة ، وغیـر ذلـك مـن العالمـات التـي تبعـث علـؤل مثل التفاالفأل الحسن ب

 ادراك وتوقـع ى، وتاثیرهـا علـهم او هـزیمتهم الـى بعـض المعتقـدات فـوز ویالحظ ان هنـاك بعـض الریاضـیین یرجعـون اسـباب
  .)٣٢٨ ، ١٩٩٧عالوي ، ( "، ومد تطور مستواه الریاضي تعلمهى، ومدسلوك الفرد الریاضي

  : التفاؤل والصحة البدنیة والنفسیة٤-١-٢
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 ١٧٢

تكــون الشخــصیة المتفائلــة ، وكثیــرا مــا  الــى الــصحة الجیــدة ومقاومــة المــرض یــؤدي بالقــدرة بــصفة عامــة التفــاؤلإن
نــسان، وبمختلــف جوانــب ، وان ســمة التفــاؤل تــرتبط بالجوانــب االیجابیــة فــي ســلوك االتــع بتمــام الــصحة البدنیــة والنفــسیةتتم

ط بالـصحة النفـسیة فالتفـاؤل مـرتب" ، اذن في الـصحة النفـسیة والجـسمیة للفـردان تؤثر تاثیرا طیبا  ، كما انها یمكنشخصیته
یـة نحـو الحیـاة ، والنزعـة التفاؤلالتـي افترضـت ان التفكیـر االیجـابي) شـایر وكـارفر(، وهذا ما اكدته دراسة والصحة الجسمیة

ان اداء تمــرین  ثبــتو ، )Scheiera & Carver, 1993, 145 " (یمكــن ان یكــون نــافعین للــصحة النفــسیة والجــسمیة
الـذي یقـول انمـا یحـدث ذلـك لكـون  )لتیـد میتـشل(لـرأي ووفقـا ، حسن الحالة النفـسیة ویقلـل التـوتروخاصة في الهواء الطلق ی

ان ) دیبــاك كــوبرا(، وفــي الواقــع یقــول التــوترنــالین وهــو مــادة كیمیائیــة تزیــد التمــرین یعــین الجــسم علــى الــتخلص مــن االدری
 مـن ، اذ یتـردد كثیـران مجرد حركة بسیطة تساعد عاطفیا، وهذا یوضح كیف ویطیل روح الشبابالتمرین یخفف االكتئاب 

میرسـل (، وسـوف یـذكي مـن روحـك المعنویـة ن یمكـن القیـام بـاي نـوع مـن الحركـةالناس في التمرین في الهـواء الطلـق، ولكـ
  ) .٧٢ ، ٢٠٠٥وترویاني ، 

   الدراسي مفهوم التحصیل٥-١-٢
حدوث عملیات التعلم التي نرغبهـا ، وهـذه العملیـات یجـب ان تتـضمن افـضل مـا یمكـن اداؤه مـن قبـل " التحصیل 

ــم المــتعلم بحیــث یكــون قــادرا  علــى انجــاز اعمــال تتطلــب جهــدا ومهــارة تمكنــه مــن القیــام بمهمــات افــضل مــن غیــره ممــن ل
ادراكـي او عـاطفي  –ویهدف تعلیم أي موضوع احداث تغیـر سـلوكي "   ،) ١٨ ، ١٩٩٦الصمیدعي ،  (" یتعلموا ماتعلمه

، فالتحـصیل اذا نتــاج اذ نتعــرف علیـه مــن خـالل التحــصیل  ،مــاعي لـدى المتعلمــین یـسمى عــادة الـتعلم ، او حركـي او اجت
  )٤٧٥ ، ٢٠٠٢ ، وآخرانمرعي ( "للتعلم ، ومؤشر محسوس لوجوده في الوقت نفسه

   التحصیل في المجال الریاضي٦-١-٢
الریاضي على اداء مهارة ریاضیة معینة لهـذا نجـد ان اغلـب التحصیل یقاس في المجال الریاضي من خالل قدرة 

قد ركزت علـى مـستوى االداء وعالقتـه بمتغیـرات نفـسیة او بایولوجیـة او اجتماعیـة كالـذكاء والطـول والـوزن ختبارات هذه اال
، وال شــك فــي ان ایــة عالقــة بــین متغیــرین او اكثــر مــن هــذه شخــصي والقلــق واالســترخاء والتحــصیل، وغیــر ذلــكوالتكیــف ال

 ســلیمة ریاضــیة  تخطــیط بــرامجعلــى المیــدان مؤشــرات مفیــدة تعیــنهم المتغیــرات او غیرهــا تقــدم للبــاحثین والعــاملین فــي هــذا
، وتحصیل الفرد المهـاري او المعرفـي سـواء كـان فـي الماضـي ام فـي الحاضـر یعـد ) ١٩-١٩٩٦،١٨الصمیدعي،( ومفیدة

  .) ٣٨ ، ٢٠٠٢الخفاف ، (من اكثر الوسائل صدقا للتنبؤ بتحصیله في المستقبل 
  :اسات المشابهة الدر ٢-٢
تغیـرات النفـسیة لـدى عینـة مـن طـالب جامعـة ام مالتفاؤل والتشاؤم وبعض ال"  : )٢٠٠١اسماعیل ، (دراسة  ١-٢-٢

 "القرى 
   :إلىهدفت الدراسة 

التعــرف علــى مقــدار واتجــاه العالقــة بــین التفــاؤل والتــشاؤم وكــل مــن الــشعور بالوحــدة النفــسیة ، وقلــق المــوت ، ووجهــة  -
  .قتصادي الضبط ، والوضع االجتماعي واال

  .الكشف عن الفروق العمریة والجنسیة في التفاؤل وفي التشاؤم ، والتفاعل بینهما  -
طالبــا ) ٢٤٠(تكونـت عینـة الدراسـة مـن  اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي باالسـلوب االرتبـاطي والـسببي المقـارن،

، امــا وســائل ســنة) ٢٨-١٩( بــین ، وتراوحــت اعمــارهمانــاث) ٨٠(ذكــور ، و ) ١٦٠(ى مــنهم وطالبــة مــن جامعــة ام القــر 
ـــاؤل والتـــشاؤم  ـــة للتف ـــات فاســـتخدمت القائمـــة العربی ـــة لقلـــق المـــوت ، جمـــع البیان ـــد الخـــالق ، (مـــن وضـــع والقائمـــة العربی عب

، واســتمارة ) البحیــري(ومقیــاس وجهــة الــضبط ، )١٩٨٦ابــو ناهیــة ، (لنفــسیة تعریــب ومقیــاس الــشعور بالوحــدة ا، )١٩٩٦
 فقـــد تـــم امـــا الوســـائل االحـــصائیة، )منـــسي(ئـــة الـــسعودیة وهـــي مـــن اعـــداد ي االقتـــصادي فـــي البیتقـــدیر الوضـــع االجتمـــاع

تحلیـل التبـاین االحـادي والثنـائي، ، )ت(نحـراف المعیـاري، معامـل االرتبـاط البـسیط، اختبـار ، االاستخدام المتوسط الحـسابي
  : الباحث هي ما یاتي ، ومن ابرز النتائج التي توصل الیهاتحلیل االنحدار المرحلي المتعدد

  . توجد عالقة ارتباطیة سالبة بین التفاؤل وكل من الشعور بالوحدة ، وقلق الموت ، ومصدر الضبط الخارجي -
  .بین التفاؤل والتشاؤم من جانب الوضع االجتماعي االقتصادي توجد عالقة ارتباطیة ال  -
   .)٧٨-٥٢ ، ٢٠٠١ ، إسماعیل( ولمصلحة الذكوري مستوى التفاؤل توجد فروق معنویة بین الذكور واالناث ف-
  ) ٢٠٠٢ ، األنصاري(  دراسة ٢-٢-٢
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 ١٧٣

  "قیاس التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما ببعض المتغیرات الشخصیة لدى طالب جامعة الكویت " 
   :إلىهدف البحث 

 .لطالب جامعة الكویت اعداد مقیاس التفاؤل والتشاؤم  -
  .غیري التفاؤل والتشاؤم بین الجنسین في متالتعرف الى الفروق  -
والیـــاس ، والــــذنب ، وقلـــق المــــوت ، بـــین كــــل مـــن التفــــاؤل والتـــشاؤم ، والتفــــاؤل غیـــر الــــواقعي ، التعـــرف الـــى العالقــــة  -

 .والوسواس القهري ، والعصابیة ، والذهنیة ، واالنبساط ، والطیبة ، ویقظة الضمیر ، والكذب 
طالبا وطالبة مـن طلبـة جامعـة الكویـت ) ٣٥٥٠(،   والسببي المقارناطاالرتباستخدم الباحث المنهج الوصفي باالسلوب 

، وقائمـة العوامـل الخمـسة  )EPQ (مقیـاس جامعـة الكویـت للتفـاؤل والتـشاؤم ، اختبـار ایزنـك للشخـصیة، واستخدم الباحـث 
)NEO(  ،واالكتئــاب ،  ومقیــاس التفــاؤل غیــر الــواقعي)BDI ( ،والیــأس) BHS ( ، والقلــق)KUAS ( ،لــق المــوت ، وق

 الوسائل االحـصائیة فقـد تـم اسـتخدام المتوسـط الحـسابي أما ، جمع البیاناتلوسائل  كوالوسواس القهري ، الضیق ، والخزي
   :یأتيوالنسبة المئویة ، واسفرت نتائج الدراسة عن ما ، ) ت(نحراف المعیاري ، معامل االرتباط البسیط ، اختبار ، اال

  .اؤم لطالب جامعة الكویت  مقیاس التفاؤل والتشإعداد -
التفـــاؤل ارتـــبط  ، و بارتباطـــات جوهریـــة موجبــةارتــبط التفـــاؤل مـــع كــل مـــن التفـــاؤل غیــر الـــواقعي ، واالنبـــساط والكــذب  -

 . واالكتئاب والعصابیة والیأسالتشاؤم والقلق والوسواس القهري والذنب والخزي بارتباطات سالبة مع كل من 
  .)٢٧٨-٢٥٢ ، ٢٠٠٢ ، األنصاري(لتان  التفاؤل والتشاؤم سمتان مستقإن -

 
   :  البحثإجراءات-٣
    : منهج البحث١-٣

    البحثطبیعة و  لمالءمتهواالرتباط ي المسحباألسلوب المنهج الوصفي  الباحثماستخد
  : همجتمع البحث وعینت٢-٣
  : مجتمع البحث١-٢-٣

،  )٢٠٠٩-٢٠٠٨( للعــام الدراســي لجامعــة الموصــ فــي  التربیـة الریاضــیةطلبــة كلیــة  علــىاشـتمل مجتمــع البحــث
طالبـــا وطالبـــة ، ) ٢٣١( األول الـــصف اآلتیـــةالـــصفوف الدراســـیة مـــوزعین علـــى ،  طالـــب وطالبـــة) ٧٧٣(والبـــالغ عـــددهم 
كمـا مبـین و  طالبـا وطالبـة،) ١٤٢(الرابـع  طالبـا وطالبة،الـصف) ١٧٨(طالبـا وطالبة،الـصف الثالـث ) ٢٢٢(الصف الثاني 

  . )١ ( رقمالجدولفي 
  

  یبین تفاصیل مجتمع البحث)١ ( رقملجدولا
  الصفوف  ت  الطلبةعدد 

  إناث  ذكور
 أفرادعدد 

  النسبة المئویة  المجتمع الكلي
  %٣٠  ٢٣١  ٢٩  ٢٠٢  األولطلبة الصف   ١
  %٢٩  ٢٢٢  ٦  ٢١٦  طلبة الصف الثاني  ٢
  %٢٣  ١٧٨  ١٦  ١٦٢  طلبة الصف الثالث  ٣
  %١٨  ١٤٢  ٦  ١٣٦  طلبة الصف الرابع  ٤

  %١٠٠  ٧٧٣  ٥٧  ٧١٦   الكلـيعو مـالمج
  
   :األساسیة  البحثةعین٢-٢-٣

   . من مجتمع البحثعشوائیة بطریقة همتم اختیار ،  وطالبة طالب) ٣٠٠( على األساسیة البحثاشتملت عینة 
  البحـثعینـة مـن عـشوائیةتـم اختیـارهم بطریقـة   وطالبةطالب )١٨٠(اشتملت عینة البناء على  : عینة البناء١-٢-٢-٣
 اإلحـــصائيالتحلیـــل (صـــدق البنـــاء  أي كعینـــة تمییـــز وطالبـــة بلـــاط) ١٥٠(مـــنهم  ، %)٦٠( ویمثلـــون نـــسبة  ،ساســـیةاأل

   .األساسیة ثبات ، واستبعدوا من عینة البحثطالب وطالبة كعینة ) ٣٠(، و )للفقرات
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 ١٧٤

  
   : عینة التطبیق٢-٢-٢-٣

 ، األساســـیة  البحـــثعینـــة مـــن عـــشوائیةة تـــم اختیـــارهم بطریقـــ طلبـــا وطالبـــة )١٢٠(اشـــتملت عینـــة التطبیـــق علـــى 
   .یبین ذلك) ٢ ( رقموالجدول، %) ٤٠(نسبة ویمثلون 

  
    والتطبیقیبین تفاصیل عینة البناء)٢ ( رقمالجدول

   العینـات                        عینة البناء
  اتعینة الثب  عینة التمییز       الصفوف

مجموع 
  البناءعینة 

عینة 
  التطبیق

العدد 
  الكلي

  ٣٠٠  ١٢٠  ١٨٠  ٣٠  ١٥٠  طلبة كلیة التربیة الریاضیة
  %١٠٠  %٤٠  %٦٠  %١٧  %٨٣  عینة البحثالنسبة المئویة من 

جامعـة الموصـل ، قـام   فـيلطلبة كلیـة التربیـة الریاضـیة  التفاؤلنظرا لعدم وجود مقیاس لقیاس مستوى :  البحثأداة ٣-٣
   .بحث الحالي  هذا المقیاس لیتالءم ومجتمع البناءالباحث ب

ــاسفقــرات  صــیاغة ١-٣-٣ مــن ف،  الحــاليبمــا یــتالءم وطبیعــة مجتمــع البحــثالفقــرات و تمــت صــیاغة عــدد مــن  : المقی
فـــضال عـــن ، حـــث، والدراســـات الـــسابقة ذات العالقـــة بمجـــال الب البحـــوثوأدبیـــات ، المـــصادر العلمیـــةاالطـــالع علـــىخـــالل 

اعتمـد و  ، فقـرة)٣٥ ( مـناألولیـة وصـیاغة فقـرات المقیـاس بـصیغتها إعدادتم  ،التفاؤل والتشاؤمفقرات مقیاس   علىطالعاال
 یقــدم إذ،  االختیــار مــن متعــددبأســلوب شــبیهة و وهــ،المطــور )لیكــرت (أســلوب وصــیاغتها علــى فقــرات الإعــدادالباحــث فــي 

  .  مختلفةأوزان باختیار بدیل واحد من بین عدة بدائل لها إجابتهویطلب منه تحدید ستجیب فقرات للم
  : المقیاس صدق  ٢-٣-٣
 عـدد مـن الـسادة إلـىوجـه   مغلـق اسـتبیانعلـى شـكلفقـرات المقیـاس   عـرضتـم : للمقیاس  الظاهريصدقال ١-٢-٣-٣

 وسـیلة مناسـبة اإلجـراء اذ یعـد هـذا  ،، ومجال القیاس والتقـویمسیةلتربویة والنف العلوم افي مجال ∗ختصاصذوي الخبرة واال
 التعـدیالت المناسـبة مـن وٕاجـراء ،فقـرات المقیـاس مـدى صـالحیة  الرأي حولإبداء  منهمطلب ذإ ،كد من صدق المقیاسأللت

   ، فــضال عــن ذكــر صــالحیة وبمــا یــتالءم ومجتمــع البحــث،)فقــراتعــدد مــن ال إضــافة أو  صــیاغةإعــادة أوحــذف (خــالل 
  یــشیرإذ، یبــین ذلــك) ١ ( رقــم والملحــق، للمقیــاسیرونهــا مناســبة لالجابــة بــدائل وتحدیــد إضــافة أو،  االجابــة المقترحــةبـدائل

ء فـي المجـال الـذي یقیـسه مـن المختـصین والخبـرا  نعد االختبار صـادقا بعـد عرضـه علـى عـددأنیمكن "  انه إلى) عویس(
 "، یمكـن للباحـث االعتمـاد علـى حكـم الخبـراء یقیس السلوك الذي وضع لقیاسـه االختبار  هذاإن، فاذا اقر الخبراء االختبار

 مـن خـالل النـسبة خبـراء تـم اسـتخراج صـدق التحلیل استجابات ومالحظات السادة الخبـراءوبعد ، )٥٥ ، ١٩٩٩ عویس ،(
                                                 

  اص السادة ذوي الخبرة واالختص أسماء∗ 
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 ١٧٥

خبـراء  الراء مـن اَ فـأكثر%) ٧٥(التي اتفق علیهـا تم قبول الفقرات  اذ ، المقیاسفقرات  صالحیة حولخبراءالمئویة التفاق ال
 التعـدیالت بنـسبة التقـل عـن إجـراء وٕامكانیـة ،في صـالحیة الفقـرات یحصل على نسبة اتفاق للخبراء أنعلى الباحث  "إن، 
یتبـین انـه ، وبهذا االجـراء )١٢٦ ، ١٩٨٣،  وآخرونبلوم (  " من تقدیرات الخبراء في هذا النوع من الصدقفأكثر %)٧٥(

 حــذفت إذ، )٣٠ ، ٢٧ ، ١٤ ، ٨  ،٧ (األرقــام، وهــم الفقــرات ذوات  مــن مقیــاس التفــاؤل المقتــرحفقــرات) ٥(قــد تــم حــذف 
  رقـم الملحـقفقـرة) ٣٠(التفاؤل  مقیاس فقرات یكون عدد وبذلكسبة االتفاق المقبولة والمقررة، جمیعها لعدم حصولها على ن

  .) للفقراتاإلحصائيالتحلیل ( تمییزصدق ال إجراء  عملیةتم االعتماد علیها في )٢(
  ) للفقراتاإلحصائيالتحلیل  (البناءصدق ٢-٢-٣-٣
   المتطرفتینتین سلوب المجموعا١-٢-٢-٣-٣

 لمعرفـة قـدرة االختبـار المقتـرح علـى التفریـق  عملیة التحلیـل االحـصائي لفقراتـهإجراءمن مواصفات المقیاس الجید 
، وبـین االفـراد الـذین یتمتعـون بدرجـة منخفـضة مـن فعة مـن الـسمة او القـدرة مـن ناحیـةبین االفراد الذین یتمتعون بدرجة مرت

 عینــة التمییــز بــشكل عــام یوصــي أفــرادولمعرفــة عــدد ، )٢٤٤ ، ٢٠٠٦ ، رضــوان( أخــرىلقــدرة مــن ناحیــة نفــس الــسمة او ا
 ، ٢٠٠٤النبهـــان ،  (     "أن یتـــراوح عـــدد الممتحنـــین بـــین خمـــسة إلـــى عـــشرة أمثـــال عـــدد الفقـــرات كحـــد أدنـــى  " )ننـــالي(

 تــم تطبیقــهبالمقیــاس  التعلیمــات الخاصــة إعــداد بعــد ف، وطالبــةطالبــا) ١٥٠( وبــذلك بلــغ حجــم عینــة التمییــز االولیــة ،)٢١٠
 ، ولتحقیق ذلـك یـتم اختیـار نـسبةترتیبا تنازلیامنهما بعد ترتیب درجاتهم مجموعتین متطرفتین  اخذ تم اذ ،على عینة التمییز

لــدرجات مــن ا%) ٢٧(نــسبة  اســتخدام"  ان وذلــك ،تطــرفتین لتمــثال المجمــوعتین الم) والــدنیا ،العلیــا(مــن الــدرجات %) ٢٧(
حیـــث الحجــــم   صـــورة مــــن أفـــضلالمجمـــوعتین مـــن خاللهـــا علـــى   نـــسبة تحـــصلأفـــضل یقـــدم )الـــدنیاالعلیـــا و (للمجمـــوعتین 

بمجمـوع ، و طالبـا وطالبـة ) ٤٠() ودنیـا علیا( كل مجموعة  تضمنت وبذلك ،)Ahman,Morvin,1971,82"(والتبایـن 
المحتسبة الختبـار داللـة الفـروق ) ت(قیمة اختبار ت ، واعتمد ائیة النهطالبا وطالبة بوصفهم عینة التمییز) ٨٠(كلي قدره 

  .یبین ذلك ) ٣ ( رقم المقیاس ، والجدولفقرات من فقرة المجموعتین العلیا والدنیا لكل إجاباتبین متوسطات 
   

  الدراسيالتفاؤل مقیاس  لفقرات یبین نتائج االختبار التائي لحساب التمییز )٣ ( رقمالجدول
رقم 

  رةالفق
معامل 
  التمییز

داللة 
  الفروق

رقم 
  الفقرة

معامل 
رقم   داللة الفروق  التمییز

  الفقرة
معامل 
  التمییز

داللة 
  الفروق

 معنوي  ٣.٠٢  .٢١ معنوي  ٢.٦٧٢  .١١  معنوي  ٢.٠٥٨  .١
 معنوي  ٢.٤٢٢  .٢٢ معنوي  ٣.٨٥٤  .١٢ معنوي  ٢.٤٣١  .٢
  غیر معنوي  ٠.٦٨١  .٢٣ معنوي  ٢.٢٤  .١٣ معنوي  ٣.٠٤٢  .٣
 معنوي  ٢.٩٠٤  .٢٤ معنوي  ٣.٢٤٤  .١٤ معنوي  ١.٨٤٤  .٤
 معنوي  ٣.٨٠٥  .٢٥ معنوي  ٢.٥١١  .١٥ معنوي  ١.٩١٠  .٥
 معنوي  ٣.٥٦٢  .٢٦ معنوي  ١.٧٩٤  .١٦ معنوي  ٣.٣٦٧  .٦
 معنوي  ٢.٠٠٢  ٢٧  غیر معنوي  ١.٢٣  .١٧ معنوي  ١.٧٦٧  .٧
 معنوي  ٣.٣٣٣  ٢٨ معنوي  ٢.٩٥٩  .١٨  غیر معنوي  ٠.٧٧٣  .٨
  غیر معنوي  ٠.٧٠٧  .٢٩  غیر معنوي  ٠.٩٦٧  .١٩ معنوي  ٣.٢٢٩  .٩

 معنوي  ٢.١٢٢  .٣٠  غیر معنوي  ٠.٢٣٦  .٢٠ معنوي  ٢.٩٢١  .١٠
  ) ١.٦٧١(الجدولیة تساوي ) ت(، قیمة ) ٧٨( درجة وأمام، )٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة    *        

 إلــى، وعنــد الرجــوع ) ٣.٨٥٤ -٠.٢٣٦(ن المقیــاس تراوحــت بــیفقــرات القــیم التائیــة لإن) : ٣ ( رقــمیبــین الجــدول  
 وفـي ضـوء ،) ١.٦٧١( تـساوي أنهـانجـد ) ٠.٠٥ (≤   مـستوى معنویـةوأمـام  ،)٧٨( درجـة حریـة أمامالجدولیة ) ت(قیمة 

 لـم تثبـت قـدرة تمییزیـة ، تـم االسـتدالل علیهـا مـن خـالل مقارنـة اتفقـر ) ٦(و  ، قـدرة تمییزیـةأثبتـتفقرة ) ٢٤ (أن بینذلك یت
الجدولیـــة ، فقـــد تـــم حـــذف ) ت(المتحـــسبة اقـــل مـــن قیمـــة ) ت( قیمـــة أنوبمـــا   المحتـــسبة مـــع قیمتهـــا الجدولیـــة ،)ت(قیمـــة 

  . ضعیفة التمییز فقراتال
یـؤدي فحـص االتـساق "  إذ،  مقیـاسیـسمى بـصدق االتـساق الـداخلي لل  :الداخلياسلوب معامل االتساق ٢-٢-٢-٣-٣

هــــذا و ، ) ٣٥  ،١٩٩٩بــــاهي ، " ( التكـــویني حــــصول علــــى تقـــدیر لــــصدقه الإلـــى معامـــل تجانــــسه أوالـــداخلي للمقیــــاس ، 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



  بناء مقياس التفاؤل الدراسي لطلبة كلية الرتبية الرياضية يف جامعة املوصل وعالقته بالتحصيل الدراسي
 

 ١٧٦

 البعد السلوكي نفسه الذي یقیسه المقیـاس ككـل ، فـضال فقرةقیس كل ت بحیث فقراتهیقدم لنا مقیاسا متجانسا في  " األسلوب
 إیجـادات غیـر الممیـزة تـم فبعد استبعاد الفقـر  ، )١٠١ ، ١٩٩٠كاظم ، ( " المقیاس فقرات الترابط بین أبرازعن قدرته على 

 وقــد تــم اســتخدام  ،طالــب وطالبــة) ٨٠(معامــل ارتبــاط درجــة كــل فقــرة بالدرجــة الكلیــة للمقیــاس لــنفس عینــة التمییــز البالغــة 
  )٤٦٣ ، ٢٠٠٠الراوي ،  (.ذلك بین ی) ٤ ( رقم، والجدول لتحقیق ذلك اط البسیطمعامل االرتب

  الدراسيالتفاؤل مقیاس ل والدرجة الكلیة فقرات الیبین معامل االرتباط بین )٤ ( رقمالجدول
رقم 
  الفقرة

معامل 
رقم   داللة الفروق  االرتباط

  الفقرة
معامل 
رقم   داللة الفروق  االرتباط

  الفقرة
معامل 
  داللة الفروق  االرتباط

 معنوي  ٠.٥٨٣  .٢١ معنوي  ٠.٣٥٧  .١٠ غیر معنوي  ٠.١٦٥  .١
 معنوي  ٠.٣٩٩  .٢٢ غیر معنوي  ٠.١١٨  .١١ غیر معنوي  ٠.٠٤٩  .٢
 معنوي  ٠.٢٩١  .٢٤ معنوي  ٠.٣٥٧  .١٢ معنوي  ٠.٣٨٣  .٣
 معنوي  ٠.٧٠٩  .٢٥ معنوي  ٠.٥٤٦  .١٣ معنوي  ٠.٥٩٧  .٤
 معنوي  ٠.٦٤٤  .٢٦ معنوي  ٠.٢٤٣  .١٤ معنوي  ٠.٣٢٦  .٥
 غیر معنوي  ٠.١٤٩  ٢٧ معنوي  ٠.٦٨٣  .١٥ معنوي  ٠.٥٦٤  .٦
 معنوي  ٠.٦١٤  ٢٨ معنوي  ٠.٢٠١  .١٦ معنوي  ٠.٥٥  .٧
 معنوي  ٠.١٩٧  .٣٠ معنوي  ٠.٤٤٥  .١٨ معنوي  ٠.٥٩١  .٩

  )٠.١٨٥(الجدولیة تساوي ) ر(، قیمة ) ٧٨( درجة حریة وأمام) ٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة  *     
  تراوحــت بــین  التفــاؤللمقیــاس  المقیــاس والدرجــة الكلیــة فقــرات قــیم معامــل االرتبــاط بــین إن) : ٤ ( رقــمبــین الجــدول      

 ≤  مــستوى معنویــةوأمــام، ) ٧٨(ول داللــة معامــل االرتبــاط عنــد درجــة حریــة  جــدإلــى، وعنــد الرجــوع ) ٠.٧٠٩ –٠.٠٤٩(
) ٤( قــدرة تمیزیــة ، وأثبتــت فقــرة) ٢٠ (أن بــینوفــي ضــوء ذلــك یت).٠.١٨٥(تــساوي  الجدولیــة) ر( قیمــة أننجــد ) ٠.٠٥(

 أنالمتحــسبة مــع قیمتهــا الجدولیــة ، وبمــا ) ر( مقارنــة قیمــة  تــم االســتدالل علیهــا مــن خــالل ،تمییزیــة لــم تثبــت قــدرة فقــرات
  مقیــاسفقــرات فــان عــدد بــذلكو  ، ضــعیفة التمییــزفقــرات الجدولیــة ، فقــد تــم حــذف ال) ر(المحتــسبة اقــل مــن قیمــة ) ر(قیمــة 

ة التحلیـــل بـــصورته النهائیـــة بعـــد عملیـــالتفـــاؤل مقیـــاس وبهـــذا یـــصبح فقـــرات ، ) ١٠( هـــي محذوفـــةالو  التفـــاؤل غیـــر الممیـــزة
  . )٣ ( رقم الملحق فيبینكما مو  ، فقرة) ٢٠( مؤلفا من فقراتهاالحصائي ل

ولغـرض  ، (Gronbach,1960,126)" االنسجام او االتساق فـي النتـائج "  إلى الثباتیشیر  :   ثبات المقیاس٣-٣-٣
تطبیــق  تــم إذ،  )یــة والزوجیــةالفرد( الفقــرات بأســلوبالتجزئــة النــصفیة ،  طریقــة تســتخدماعلــى ثبــات المقیــاس الحــصول 

النــصف  نـصفین ، إلــى ثــم قـسمت ، وتـم تــصحیح اسـتماراتهم طالــب وطالبـة)٣٠(المقیـاس علـى عینــة الثبـات البــالغ عـددها 
لكـل  أصـبحالزوجیـة ، بحیـث اني یمثـل الفقـرات ذات التسلـسالت ، والنـصف الثـل الفقرات ذات التسلـسالت الفردیـة یمثاألول
 تــساوي تــه فظهــرت قیم، المقیــاس بــین درجــات نــصفيم معامــل االرتبــاط البــسیطاســتخدا تــمو  ،)وجیــةفردیــة وز (درجتــان فــرد 

 ولــیس فقــط بمثابــة االتــساق الــداخلي لنــصف االختبــار  درجــات كــل مــن نــصفي االختبــار یعــد االرتبــاط بــینإن" ، )٠.٧٧(
ـــار ـــر متحیـــز ل) ١١٦ ، ١٩٩٣ حطـــب ، أبـــو( "ككـــل  لالختب ـــدیر غی ـــه تـــم ، ولكـــي نحـــصل علـــى تق ـــات االختبـــار بكامل ثب

 وهـــو دال ،)٠.٨٧(، اذ بلغـــت قیمـــة معامـــل الثبـــات الكلـــي  لتـــصحیح معامـــل الثبـــات) بـــراون-ســـبیرمان(اســـتخدام معادلـــة 
  . مما یدل على ثبات المقیاس إحصائیا

  ،)٣(  رقـمالملحـق جامعة الموصـلفي  التربیة الریاضیة  لطلبة كلیةتفاؤلال مقیاس : وتصحیحه مقیاسالوصف ٤-٣-٣
موفــق ( هــي  بــدائلخمــسة المقیــاس مــن خــالل فقــرات عــنوتــتم االجابــة  ، فقــرة) ٢٠(لف المقیــاس بــصورته النهائیــة مــن أتــ

وتكـــون ،   علـــى التـــوالي)١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥( تعطـــى لهـــا االوزان )بـــشدة ، موافـــق ، محایـــد ، معـــارض ، معـــارض بـــشدة
  .  درجة) ٢٠( هيف  الدرجة الكلیة الدنیا للمقیاسأمادرجة ، ) ١٠٠(الدرجة الكلیة العلیا للمقیاس هي 
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 ١٧٧

  : مقیاسالتطبیق ٤-٣
اســتماراتهم ، وعــدم  لعــدم الحــصول علــى طالبــا) ٢٠(د واســتبع،  طالــب وطالبــة )١٢٠ (مقیــاس علــىالتــم تطبیــق 

 وتحـت  ، فقـرة كـلأمـام (     ) وذلـك بوضـع عالمـة المقیـاس ،  فقـراتتم شرح طریقة االجابة علـى إذ ، إجاباتهمالدقة في 
،  الطلبـة االجابـة تكـون علـى كراسـة المقیـاس نفـسه ، ثـم تـم جمـع كراسـات المقیـاس مـن أن ، علمـا راه مناسـباالبدیل الذي ی

  . المقیاس جمیعا فقرات على المقیاس هي مجموع درجاته على المختبروبهذا تكون درجة  ،وتم تصحیحها 
   : اإلحصائیة الوسائل ٥-٣
  ي وسط الحسابمتال  -
  المنوال  -
  االنحراف المعیاري  -
  معامل االلتواء   -
   معامل االرتباط البسیط   -
   .)٢٧٢ -١٠١ ، ١٩٩٩ التكریتي والعبیدي ،(  لعینة واحدة ولعینتین مستقلتین)ت(اختبار  -
  ) .١١٢ ، ٢٠٠٦رضوان ، ( )براون - سبیرمان(دلة ا  مع-
  .)١٤٦ ، ١٩٩٨عالوي ، (  المتوسط الفرضي -
  ) ٩٠-٨٨، ٢٠٠١، وآخرانعمر ( النسبة المئویة  -
  
   :النتائج ومناقشتهال یحلتو عرض -٤
   :الدراسيالتفاؤل مقیاس في عرض نتائج عینة البحث ١-٤

كــد مــن أ تــم الت ،بحــثعلــى عینــة اله تــم تطبیقــالــذي   الدراســيالتفــاؤلكــد الباحــث مــن صــالحیة مقیــاس أ تأنبعــد 
 ،)أالعتـدالي(ومنحنى التوزیـع الطبیعـي  ، )كارل بیرسون(ریق معادلة معامل االلتواء لـعن ط  لعینة البحثالمقیاسمة ءمال

  .) ٢٩٩ ، ٢٠٠٧احمد وآخران ، (و) ٢٠٦-٢٠٤ ، ١٩٨٠االطرقجي ، (.یبین ذلك ) ٥(رقم والجدول 
مقیاس ة البحث في  عینإلجاباتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامل االلتواء متالیبین  )٥ ( رقمالجدول

  الدراسيالتفاؤل 
  االحصائیة   المعالم              
وسط متال  العینة  المقیاس  

  الحسابي
االنحراف 
معامل   المنوال  المعیاري

  النتیجة  االلتواء
  *طبیعي  ٠.٤٠  ٧٥  ٨.٨٤  ٧٨.٥٦  ١٠٠   الدراسيفاؤلـالت   

   )١+(نة اذا وقع معامل االلتواء بین  للعیة مالئمختباراتالیعد االلتواء طبیعیا ، وا*        
  الدراسـيالتفـاؤل مـستوى  تقیـیمألجـل :  ومناقـشتهاعینـة البحـث لـدى  الدراسـيالتفـاؤل  مـستوىتقیـیمعرض نتائج  ٢-٤

، وســـوف المتوســـط الحـــسابي لـــدیهم بدرجـــة ، ومقارنتـــه بایجـــاد المتوســـط الفرضـــي للمقیـــاس، قـــام الباحـــثعینـــة البحـــث لـــدى
، علـى اسـاس ان متوسـط العینـة الـذي یفـوق المتوسـط الفرضـي  مـنخفض، وتفـاؤلتفـاؤل عـاليالـى  اسـي الدر ؤلاالتفیصنف 

، امـا القـیم  ضـمن حـدود المتوسـط الفرضـيتفـاؤل ، فیمـا تمثـل القیمـة غیـر المعنویـةعـالي تفاؤلللمقیاس بصورة معنویة هو 
 ) . ٤٥٦ ، ٢٠٠٠ الراوي ،(.  ذلكیبین) ٦ ( رقموالجدول،  منخفض تفاؤلاالدنى من المتوسط الفرضي فتمثل 

   لعینة البحث فيالمحتسبة) ت( وقیمة  والمتوسط الفرضيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري بین )٦ ( رقمالجدول
  مقیاس التفاؤل
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 ١٧٩

   ) ١.٦٥٨(=الجدولیة ) ت(، قیمة ) ٩٩(، وامام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة *        
  الدراســي التفــاؤلابي الجابــات عینــة البحــث علــى مقیــاسان قیمــة المتوســط الحــس) : ٦ ( رقــمیتبــین مــن الجــدول

، لعینـةوعند اختبار معنویة الفروق بـین متوسـط درجـات ا ، درجة)٨.٨٤±(، وبانحراف معیاري قدره  درجة)٧٨.٥٦ (تبلغ
علـى المحتـسبة ) ت( لعینـة واحـدة بلغـت قیمـة )التـائي(، وباستخدام االختبـار  درجة)٦٠ ( البالغوالمتوسط الفرضي للمقیاس

 )١.٦٥٨(الجدولیـــة البالغـــة ) ت(قیمـــة   مـــنكبـــر ا قیمـــة ، وهـــي)٠.٠٥ (≤، عنـــد مـــستوى معنویـــة درجـــة )٢٠.٩(التـــوالي 
  . عینة البحثةلحمص، ول الفرق معنوي ، مما یدل على اندرجة

  دراســي تفــاؤلطلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل یتمتعــون بمــستوىان  اظهــرت النتــائجوممــا ســبق 
  دراسـيبمـستوى تفـاؤل تمـتعهم ممـا یـؤدي الـى،  یجابیـةا النتیجـةهـذا یـدل علـى ان ، و المتوسط الفرضـي للمقیـاس  مناعلى
ــا یــؤثرو  جیــد تحــصیلهم الدراســي، مــن حیــث  ســیزید مــن مــستوى ومــن ثــم، وتكــیفهم مــع البیئــة الدراســیةعلــى تــوافقهم  ایجاب

  .الدافعیة للدراسة للنجاح والتقدم في الحیاة الدراسة داخل الجامعة والحیاة العامة 
   : الدراسيالتفاؤلمقیاس في نتائج عینة البحث یة لالمستویات المعیار  عرض ٣-٤

 من خالل الـدرجات الخـام قـام الرؤیانتیجة لعدم وضوح و  ،ینة البحث علدىالدراسي  التفاؤل مستوىیم لغرض تقی 
اذ تــساعد هــذه المــستویات فــي تفــسیرالدرجات الخــام وتعطیهــا معنــى لــه "  ، البحــثلعینــةمــستویات معیاریــة  الباحــث بوضــع

 )٧ ( رقـمالجـدولو  ،)١٠٢ ، ١٩٩٧الجـوادي ، " (ة مما یجعلها اكثر موضوعیة في اثناء استخدامها في عملیة التقویم دالل
  .یبین ذلك

  الدراسيالتفاؤل  في مقیاس والنسبة المئویة  وعدد الطلبةلمعیاري اىیبین المستو ) ٧ ( رقمالجدول
  ویةالنسبة المئ  طلبةعدد ال  المستوى المعیاري  الدرجة الخام

  -  -  جید جدا   فاكثر٩٧
  %١٩  ١٩  جید  ٩٦ – ٨٨
  %٣٢  ٣٢  متوسط  ٨٧ – ٧٩
  %٣٣  ٣٣  مقبول  ٧٨ – ٧٠
  %١٢  ١٢ ضعیف  ٦٩ – ٦١

  %٤  ٤ ضعیف جدا   فاقل٦٠
  %١٠٠  ١٠٠  ٨.٨٤ = ع ±  ٧٨.٥٦ =س  

ل علـى فقـد حـص) جیـد( المـستوى أمـا،   تكرار أيعلى لم یحصل )جید جدا(المستوى  إن :بین  ت)٧( الجدولمن 
تكــرار ، وبنــسبة مئویــة مقــدارها ) ٣٢(علــى ) متوســط(وحــصل المــستوى  ،%) ١٩(تكــرار ، وبنــسبة مئویــة مقــدارها ) ١٩(
، وحــــصل المــــستوى %) ٣٣(تكــــرار ، وبنــــسبة مئویــــة مقــــدارها ) ٣٣(علــــى ) مقبــــول(، بینمــــا حــــصل المــــستوى %) ٣٢(
 تكــرار )٤(علــى ) ضــعیف جــدا(حــصل المــستوى یــرا وأخ، %) ١٢(تكــرار ، وبنــسبة مئویــة مقــدارها ) ١٢(علــى ) ضــعیف(

   ) .٤٦٣ ، ٢٠٠٠الراوي ،  (طالبا وطالبة) ١٠٠(من  ، وذلك من مجموع العینة المتكونة %) ٤(وبنسبة مئویة مقدارها 
 التربیـــة الریاضـــیة  لـــدى طلبـــة كلیـــةدراســـيال والتحـــصیل  الدراســـيالعالقـــة بـــین التفـــاؤل الـــىعـــرض نتـــائج التعـــرف  ٤-٤

  : اومناقشته
  

 التحصیل الدراسيو الدراسي  التفاؤلومعامل االرتباط بین مقیاس یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري )٨ ( رقمالجدول
   البحثةعیندى ل

                                                 
  .) ١٤٦ ، ١٩٩٨عالوي ، (  عدد البدائل÷عدد الفقرات ×  مجموع اوزان البدائل=      :  مقیاسالمتوسط الفرضي لل •

، ) ١، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ( التــدرج خماســي علیــه علــى وفــق مقیــاساإلجابــة وتكــون  فقــرة ،)٢٠( یتكــون مــن )التوجــه نحــو الحیــاة(        وبمــا ان مقیــاس التفــاؤل 
  . درجة ٦٠  =٥ ÷ ٢٠ × ١ + ٢ + ٣  +٤ + ٥  = للمقیاسالمتوسط الفرضيف اذن

   اإلحصائیةالمعالم                
وسط متال  العینة     المقیاس

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الفرضي

) ت(قیمة 
  المحتسبة

  *٢٠.٩  *٦٠  ٨.٨٤  ٧٨.٥٦  ١٠٠         التـفاؤل 
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 ١٨٠

                 المعالم االحصائیة
وسط متال  العینة   المتغیرات

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

) ر(قیمة 
  المحتسبة

  ٨.٢٦  ٧٥   الدراسيفاؤلـتال 
  التحصیل الدراسي 

٣٠  
٤.١٩  ٣١.٢١  

٠.٤٣٩*  

  )٠.٣٠٦(= الجدولیة ) ر(، قیمة ) ٢٨(، وامام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة   *            
 ، وبـــانحراف  درجـــة)٧٥(قـــد بلـــغ   الدراســـيمقیـــاس التفـــاؤل لوســـط الحـــسابيمت الإن) : ٨ ( رقـــم الجـــدول مـــنبـــینتی

 ، وبــانحراف معیــاري  درجــة)٣١.٢١(بلــغ فقــد  حــصیل الدراســي للتوســط الحــسابيمت الأمــا ،  درجــة)٨.٢٦ ±(ه معیــاري قــدر 
 وهـي  ،)٠.٤٣٩(المحتـسبة ) ر(، اذ بلغـت قیمـة  لمعرفة العالقـة معامل االرتباط البسیط ، واستخدم  درجة)٤.١٩ ±( قدره

الجدولیـة ، فهـذا یـدل علـى ) ر( من قیمـة كبرالمحتسبة ا) ر(ة ، وبما ان قیم) ٠.٣٠٦(الجدولیة البالغة ) ر( من قیمة كبرا
 مــستوى ة ایجابیــة بــین كــل مــن معنویــعالقــة ارتبــاط ان هنــاك بــینســبق یتمــا م.ة ایجابیــة طردیــة  معنویــعالقــة ارتبــاطوجــود 
   . التربیة الریاضیة في جامعة الموصل كلیة لبةطدى ل الدراسي والتحصیل  الدراسيالتفاؤل

 وال ف، فــالروح الریاضــیة العالیــة ال تعــر لفــرد بنجــاح ابط رتیــ  الدراســي التفــاؤلإنهــذه النتیجــة إلــى  ثالباحــویعــزو 
ولیة مـــن المـــسؤ ى طلبـــة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة بطـــبعهم یتحملـــون مـــستو و  ،والنجـــاح یـــتم بالمثـــابرة والتنـــافس، تـــؤمن بالفـــشل

 حیــاة جمیلــة ون النــاس ، ویعیــش الــزمالء ومــعیــة مــع عالقــات اجتماعإقامــة إلــىیمیلــون و الشخــصیة ، ویكونــو منبــسطون 
 ,Scheiera & Carver( دراسـة أكدتـه ، وهـذا مـا لبدنیـة والعقلیـة علـى صـحتهم النفـسیة واإیجابـا ومن ثم تؤثر ومزدهرة ،

 & Scheiera " (لإلفـراد ان النزعة التفاؤلیة نحو الحیاة ارتبطت ایجابا بالصحة النفسیة والصحة الجسمیة الى) " ,1993
Carver, 1993, 145 ( ، خــالل دروســهم كلیـــة التربیـــة الریاضیـــة بــةلط مــن قبــل ممارســة النــشاط الریاضــي المــستمرو 

الریاضـة هـي نظـام اجتمـاعي كبیـر ، وواقـع ملمـوس  " أن إذ  التفـاؤلإلـى یقـودهم ومـن ثـمیؤدي الى الفرح والـسرور العملیة 
 أنهـاتحـدث فـي الحیـاة العادیـة ، فالریاضـة جـزء مـن نـسیج هـذا المجتمـع أي  الـسلوك التـي أنمـاطفي حیاتنا یحدث فیها كل 

عبــد الحفــیظ وحــاجي ، ( فــي هــذا المجتمــع د بكــل مــا یــسو وتتــأثر ، لــذلك فهــي تــؤثر األكبــرصــورة مــصغرة مــن المجتمــع 
  بــــین التحــــصیل وظــــروف وجوانــــبارتباطیــــه هنــــاك عالقــــة إن " إلــــى) ١٩٩٦الــــصمیدعي ، (ویــــشیر ، .) ٢٩ ، ٢٠٠١

 عوامــل أضـافوا قـد آخـرین  وهنـاك بـاحثین، والمدرسـیة  ،األســریةاالسـتعداد العقلـي ، وبعـض جوانـب الشخـصیة ، والعوامـل 
الـــصمییدعي ، " ( تلـــك العوامـــل إلـــى   واتجاهـــات الدراســـة ، والرغبـــة ، والتكیـــف الشخـــصي ، والمثـــابرة ، مثـــل الجهـــدأخـــرى
، واالقتـــصادیة ، والتربویـــة ، والثقافیـــة تـــؤثر فـــي ات االجتماعیـــة  هنـــاك بعـــض المتغیـــر إن "   ، فـــضال عـــن) ١٩ ، ١٩٩٦

" والوضـع النفـسي ، واالجتمـاعي ، واالقتـصادي للطالـب ، وحجـم العائلـة ، خر مثل اتجاهات الوالـدین  بأأور بقدالتحصیل 
  .) ٤٧٦ ، ٢٠٠٢ ، وآخرانمرعي (

  
  : االستنتاجات والتوصیات-٥
   :االستنتاجات١-٥
   طلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل مستوى التفاؤل الدراسي لقیاسل بنائهتم قیاس الذي فاعلیة الم١-١-٥
 مــن المتوســط الفرضــي أعلــىطلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل یتمتعــون بمــستوى تفــاؤل دراســي ٢-١-٥

علـى تـوافقهم وتحـصیلهم الدراسـي، مـن حیـث  اإیجابـ للمقیاس، وهذا یدل على تمتعهم بمـستوى تفـاؤل دراسـي جیـد ممـا یـؤثر
  . الدافعیة للدراسة للنجاح والتقدم في الحیاة الدراسة داخل الجامعة والحیاة العامة 

  . قیاس التفاؤل الدراسي م تم وضع مستویات معیاریة لعینة البحث في  ٣-١-٥
یل الدراسـي لـدى  طلبـة كلیـة التربیـة الریاضـیة  وجود عالقة ارتباط معنویـة ایجابیـة بـین التفـاؤل الدراسـي والتحـص ٤-١-٥

  .في جامعة الموصل 
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 ١٨٠

   :التوصیات٢-٥
 نفــسیا لتــسهیل تكــیفهم الدراســي ، والــذي بــدوره یــؤثر وٕاعــدادهم الجامعیــة باالهتمــام بالطلبــة، اإلدارةضــرورة تبــصیر ١-٢-٥

  .  على مستوى التفاؤل الدراسي لدیهم إیجابا
 وفائــدة أهمیــة لممارســة الطلبــة للنــشاط الریاضــي لمــا لــه مــن األمــور وأولیــاءلجامعیــة،  ااإلدارة علــى دعــم التأكیــد٢-٢-٥

  . للطلبة من حیث زیادة التفاؤل لدیهم، ومن ثم تساعدهم على التكیف االجتماعي والدراسي في بیئتهم 
  :  العربیة واألجنبیةالمصـادر

  .نجلو المصریة ، القاهرة  ، مكتبة اال٣التقویم النفسي ، ط) : ١٩٩٣ (وآخران حطب ، أبو •
 ، دار ٢الفـــروق الفردیـــة وتطبیقاتهـــا التربویـــة ، ط) : ١٩٨٩(ابـــو عـــالم ، رجـــاء محمـــد وشـــریف ، نادیـــة محمـــود  •

  .العلم للطباعة والنشر ، الكویت 
 الرضــا عــن العمــل العــضاء الهیئــات التدریــسیة فــي كلیــة  مقیــاسإعــداد، ) ٢٠٠٧ (وآخــراناحمــد ، احمــد حــازم  •

، ) ٧( ، المجلـد األساسـیة التربیـة أبحـاثتربیـة الریاضـیة فـي جامعـة الموصـل ، بحـث منـشور فـي مجلـة  الوأقسام
  . ، جامعة الموصل األساسیة، كلیة التربیة ) ١(العدد 

التفــاؤل والتــشاؤم وبعــض المتغیــرات النفــسیة لــدى عینــة مــن طــالب ) : ٢٠٠١( ، احمــد الــسید محمــد إســماعیل٤ •
ــ ، كلیــة التربیــة ، جامعــة ام ) ٦٠(، العــدد ) ١٥(شور فــي المجلــة التربویــة ، المجلــد جامعــة ام القــرى ، بحــث من

  .القرى ، السعودیة 
 الطلیعـــة للطباعـــة  ، دار١الوســـائل التطبیقیـــة فـــي الطـــرق االحـــصائیة ، ط) : ١٩٨٠(االطرقجـــي ، محمـــد علـــي  •

  .والنشر ، بیروت
عالقتهمــا بــبعض المتغیــرات الشخــصیة لــدى طــالب قیــاس التفــاؤل والتــشاؤم و ) : ٢٠٠٢( ، بــدر محمــد األنــصاري •

، بحـــث منـــشور فـــي مجلـــة حولیـــات ، كلیـــة االداب والعلـــوم ) المرجـــع فـــي مقـــاییس الشخـــصیة(جامعـــة الكویـــت ، 
  .االجتماعیة ، جامعة الكویت

  المعامالت العلمیة بین النظریة والتطبیق ، مركز الكتاب للنشر ، مصر ) : ١٩٩٩(باهي ، مصطفى حسین  •
اخـرون تقییم تعلیم الطالب التجمیعي والتكویني ، ترجمـة محمـد امـین المفتـي و ) : ١٩٨٣( ، بنیامین واخرون بلوم •

  .، دار ماكرو هیل ، القاهرة
التطبیقـــات االحـــصائیة فـــي بحـــوث التربیــــة ) : ١٩٩٩(التكریتـــي ، ودیـــع یاســـین والعبیـــدي ، حـــسن محمـــد عبـــد  •

  .عة الموصل الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جام
بنــاء بطاریــة اختبــار المهــارات الهجومیــة بكــرة الیــد لطــالب كلیــة التربیــة ) : ١٩٩٧(الجــوادي ، عبــد الكــریم قاســم  •

  الریاضیة جامعة الموصل ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
القتهـــا بالتحـــصیل المهـــاري والعملـــي فـــي بعـــض المهـــارة ات النفـــسیة وع) : ٢٠٠٢(الخفـــاف ، نغـــم خالـــد نجیـــب  •

  .مهارات الكرة الطائرة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
 ، جامعــــة دار الكتــــب للطباعــــة والنــــشر  ،٢ طالمــــدخل الــــى االحــــصاء ،) : ٢٠٠٠(د و الــــراوي ، خاشــــع محمــــ •

  الموصل 
 ، مركـز الكتـاب ١ المدخل الى القیـاس فـي التربیـة البدنیـة والریاضـة ، ط) :٢٠٠٦(رضوان ، محمد نصر الدین  •

  .للنشر ، مصر ، القاهرة 
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 ١٨١

  .اسالیب في التعلم التعاوني ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر ، القاهرة ) : ٢٠٠٤(الریب ، محمد مصطفى  •
لفنــي والتحــصیل فــي الــسباحة اثــر االســلوب التبــادلي فــي مــستوى االداء ا) : ١٩٩٦(الــصمیدعي ن وضــاح غــانم  •

  .الحرة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
 ، مركـز الكتـاب ١االجتمـاع الریاضـي ، ط) : ٢٠٠١(عبد الحفیظ ، اخالص محمـد وحـاجي ، مـصطفى حـسین  •

  .للنشر والتوزیع ، القاهرة 
   ، دار المعارف للطباعة والنشر ، القاهرة١الریاضي ، طمدخل علم النفس ) : ١٩٩٧(عالوي ، محمد حسن  •
  . ، دار المعارف للطباعة والنشر ، القاهرة ٣مدخل علم النفس الریاضي ، ط) : ١٩٩٨(عالوي ، محمد حسن  •
 ، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ٢االحصاء التعلیمي في التربیـة البدنیـة والریاضـیة ، ط) : ٢٠٠١ (وآخرانعمر ،  •

.  
   .http://www.denana.com/articles.phpصناعة التفاؤل ، ) : ٢٠٠٦(ة ، سلمان العود •
  دلیل البحث العلمي ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ) : ١٩٩٩(عویس ، خیر الدین علي احمد  •
س مقنن لمفهوم الـذات لـدى طلبـة المرحلـة االعدادیـة ، رسـالة ماجـستیر بناء مقیا) : ١٩٩٠(كاظم ، علي مهدي  •

  .غیر منشورة ، كلیة التربیة االولى ، جامعة بغداد 
ـــي مهـــدي  • ـــة فـــي العـــراق ، ) : ١٩٩٤(كـــاظم ، عل ـــة المرحلـــة االعدادی ـــنن لـــسمات شخـــصیة طلب ـــاس مق بنـــاء مقی

  .  بغداد اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ابن رشد ، جامعة
   للطباعة والنشر والتوزیع ، عمانتفرید التعلیم ، دار الفكر) : ٢٠٠٢(مرعي ، توفیق احمد واخران  •
) خطط ثبـت جـدواها لتحقیـق الـصحة والـسعادة(التفاؤل التلقائي ) : ٢٠٠٥(میرسل ، مایكل وترویاني ، ، ماریان  •

  . ، ترجمة مكتبة جریر ، السعودیة ١، ط
ـــع ، ) : ٢٠٠٤(النبهـــان ، موســـى  • اساســـیات القیـــاس والتقـــویم فـــي العلـــوم الـــسلوكیة ، دار الـــشروق للنـــشر والتوزی

  .عمان 
• Ahman J. Stanly and Marvin , cook (1971) : measuring Evaluating Educational  

achivement Allynard Bacon, Boston . 
• Cronbach , L.J (1960) : Essentials of psychological testing Harper and row , 

publishers , New York . 
• Scheie, M.F; & Carver, C.S (1993) : On the power of positive thinking , the benefits 

of being optimistic psychological Seience, New Jersey  . 
• Schulz, R Brookhaven, J, Knapp, J.F, & Scheier. M (1996) : Pessimism, Age, and 

Cancer survival, psychology & Aging, New York. 
•  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )١ ( رقمالملحق

  جامعة الموصل   
  كلیة التربیة الریاضیة

   الدراسي حول صالحیة فقرات مقیاس التفاؤلالخبراءالسادة استبیان آراء یبین 
  المحترم.................... ...........................................األستاذ 

  :تحیة طیبة 
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 ١٨٣

 لطلبـــة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة فـــي جامعـــة  الدراســـيقیـــاس التفـــاؤلبنـــاء م" بحـــث الموســـوم ال إجـــراء یـــروم الباحـــث        
نظــرة استبــشار نحــو المــستقبل تجعــل الفــرد یتوقــع "  :  الدراســي ویقــصد بالتفــاؤل" .الموصــل وعالقتــه بالتحــصیل الدراســي 

فــضل وینتظــر حــدوث الخیــر ویرنــوا الــى النجــاح ویــستبعد مــا عــدا ذلــك ، او التوقــع القــصیر المــدى بالنجــاح فــي تحقیــق اال
   . "بعض المطالب في المستقبل

فــي مجــال العلــوم التربویــة والنفــسیة ومجــال القیــاس و   ،ونظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة علمیــة فــي بنــاء المقــاییس
 خــالل  مــنصــیاغتها والتــي تـم  طیــا ،اختیـاركم كاحــد الخبــراء للحكــم علـى مــدى صــالحیة الفقـرات المرفقــةوالتقـویم ، فقــد تــم 

 راجــین تفــضلكم الخاصــة بالموضــوع قیــد البحــث ، وبعــض الدراســات والمقــاییس الــسابقة  ، المــصادر العلمیــةاالطــالع علــى
  :بقراءة االستبیان واالجابة على ما یأتي 

تـصلح ، ال تـصلح ، تـصلح بعـد التعـدیل ( مام كل فقـرة ، وتحـت البـدیل الـذي تـراه مناسـبًا للفقـرة ا(     )   وضع عالمة -
 ) .فقرات عدد من ال او اضافةحذف او اعادة صیاغة(من خالل 

) ٥( ، وفـق )لیكـرت( ، علـى طریقـة )خماسـي التـدرج(  مدى صالحیة اإلجابـة علـى فقـرات المقیـاس ضـمن سـلم التقـدیر -
علـى التـوالي لفقـرات  ) ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥( وتعطـى لهـا األوزان  ،) ثیرا جـدا ، كثیـرا ، متوسـط ، قلـیال ، الك(بدائل هي 
  .المقیاس 

  شاكرین تعاونكم العلمي المبارك          واذا لم تحصل الموافقة فما هو السلم البدیل برأیكم ؟
  :التوقیع

    :اللقب العلمي
  :االختصاص

  : الجامعة والكلیة 
  
  
  
  
  

  تصلح بعد التعدیل  التصلح  تصلح  الفقـرات  ت
        ادرك ان دراستي تؤمن لي مكانة اجتماعیة جیدة  .١
ارى ان تخصصي الدراسي سیساعدني في المستقبل على شغل منـصبا   .٢

  مرموقا
      

         لحظات حیاتي ستكون عندما اتخرج من الكلیةاجمل  .٣
        تفاؤل بالحیاةممارستي للنشاط الریاضي یساعدني على ال  .٤
        اشعر ان امالي التي لم تتحقق الیوم سوف تتحقق مستقبال  .٥
        ارغب في التفوق على زمالئي في دروسي  .٦
        انظر الى المستقبل على انه سیكون سعیدا  .٧
        دراستي تشعرني بالرضا واالطمئنان على مستقبلي  .٨
        لیةاحب المشاركة ضمن الفرق الریاضیة في الك  .٩

        بعد التخرج) العلیا(ارغب باكمال دراستي   .١٠
        وجودي في كلیتي مع زمالئي یشعرني بالسعادة  .١١

  ال  تصلح صلحت  

  البـاحث
  علي حسین محمد طبیل. م.م
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 ١٨٤

        تؤثر ایجابا على حیاتي) النظریة والعملیة(دروسي   .١٢
        روحي الریاضیة العالیة تجعلني اتغلب على اكثر المشاكل  .١٣
        دااشعر ان المستقبل سیكون مشرقا وسعی  .١٤
        لدي ثقة كبیرة في نجاحي  .١٥
        ارى ان ممارستي لالنشطة الریاضیة تمنحني الثقة بالنفس  .١٦
         طویالراعتقد ان كل امر صعب عبارة عن سحابة ال تستم  .١٧
ارى ان اختــصاصي الدراســي یــساعدني علــى تحقیــق الــصحة البدنیــة   .١٨

  والعقلیة
      

        ذتي تساعدني في اجتیاز العقباتعالقتي االیجابیة مع اسات  .١٩
        دائما افكر في االمور السعیدة والمفرحة  .٢٠
        اشعر ان فرص النجاح موجودة دائما من اجل تقدمي في الدراسة  .٢١
        التفاؤل سمة تالزمني في حیاتي  .٢٢
        اشعر بالمشاعر الطیبة تجاه زمالئي الطلبة  .٢٣
        حرص وسرورأؤدي واجباتي الدراسیة ب  .٢٤
        اتوقع ان یمنحني تفوقي الدراسي مفاجات سارة في المستقبل  .٢٥
        استمتع بحضور الندوات والمهرجانات الریاضیة  .٢٦
        انا مقبل على الحیاة بحب وتفاؤل  .٢٧
        ارى ان دراستي جعلت لي الحیاة جمیلة  .٢٨
        اجهني بسهولةتمنحني دراستي القدرة على حل المشكالت التي تو   .٢٩
        اتفاءل بالمستقبل من خالل دراستي   .٣٠
        اشعر ان المكان للیأس في اثناء دراستي  .٣١
        )النظري والعملي(اتوقع نتائج جیدة في تحصیلي الدراسي   .٣٢
        اتعامل مع الضغوط الدراسیة بحكمة وتعقل  .٣٣
        ستقبلیكسبني المنهج الدراسي المعرفة الجیدة في الم  .٣٤
        غالبا ما اتوقع نتائجا ایجابیة في المستقبل   .٣٥

  
  
  
  
  

  بصورته االولیة  الدراسيیاس التفاؤلیبن مق) : ٢ ( رقمالملحق

موافق   الفقـرات  ت
معارض   معارض  محاید  موافق  بشدة

  بشدة
            ادرك ان دراستي تؤمن لي مكانة اجتماعیة جیدة  .١
             لي منصبا مرموقاارى ان تخصصي الدراسي یضمن  .٢
            اجمل لحظات حیاتي ستكون عندما اتخرج من الكلیة  .٣
            ممارستي للنشاط الریاضي یمنحني التفاؤل بالحیاة  .٤
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