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 التعريف بالبحث-1
 المقدمة وأهمية البحث 1-1
ية كبيرة في حياةة الرارد والوا وذ اه اهتماك الكميار ماا دول ال اةلن ب اة  ن اة للتربية البدنية أهم  

اساااةن بناااةي وتلاااوير الناااواحي التربوياااة والبدنياااة والنرساااية   وكااال دول ال اااةلن تسااا   الااا  اللحاااة  
بركاااذ التقااادن والتلاااور المتوالااال مااا  متللباااةك ال لااار الحاااةلي   ولكاااي يتحقااا  هلااا   باااد ماااا 

ةضاااية  ن اااة تة اااه بياااد النةوااايي ماااا ا كياااةل اللاااة دة لكاااي يكوناااوا  لااا  ا هتماااةن بةلتربياااة الري
 مستوى ما القدرة تدف  ن لتحمل مسؤولية التلور وا زدهةر الم رفي .

ماااا دوا اا  فةإلنساااةا ال اااة   يمكاااا اا يبلاااا ماااا النضاااو  ال لماااي أو التقااادن ا كتماااة ي    
و ياات وبنااةي و لاايتت   واا ل مليااة التلااور  تتااوفر لاات التربيااة الوا يااة ال ةدفااة الاا  تكااويا وتنميااة

 في التربية الريةضية هدفة اكتمة ية  ةمة في بنةي المكتم  ا نسةني المتلور .
"اا الدراساااةك النرساااية الحديماااة زادك ماااا اهتماااةن الم تلااايا بةلتربياااة الريةضاااية ب لااان الااانرن    

 لاااا  اا كمياااارا مااااا  الريةضااااي بوااااكل  ااااةل فقااااد اكاااادك البحااااوث والدراسااااةك النرسااااية الحديمااااة
ا مراض النرسية الم روفة وكهل  ا  رةاةك الريةضية و دن الحلول  ل  نتاةج  ريةضاية كيادة 

 .(1)ترك  ال   وامل وأسبةذ نرسية كميرة "
لااهل  فقااد اهتمااك الاادول بةلتربيااة الريةضااية بلااورة  ةمااة وتقااوين الو لااية بلااورة  ةلااة اه    

نكاااد ان اااة تسااا   دوماااة الااا  بناااةي اة ااادة واسااا ة للريةضاااة وا هتماااةن اكمااار بةلت لااال بةلريةضاااة 
 . (2)ولو  للمستويةك ال لية "

اهمية البحث ما  الل ا هتمةن بةلنةحياة النرساية وم رفاة وااا  التاردد النرساي  وما هنة برزك   
لااادى لاااالذ اللاااف الماااةني فاااي كلياااة التربياااة الريةضاااية  ناااد اداي م اااةرة ت اااد لااا بة ا داي ماااا 
النةحياااة النرساااية   وباااهل  فاااةا هاااها البحاااث هاااو محةولاااة للحراااة   لااا  مساااتوى ا نكاااةز ال اااةلي 

  ل  ممةرسة هها ا نكةز الريةضي .وتلويره وزيةدة ا ابةل 
 
 

                                                 
ريسان خريبط ، ناهدة رسن : علم النفس في التدريب والمنافسات الحديثة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة البصرة  (1)

 .5ص،1988،
 .  10ريسان خريبط ، المصدر السابق ، ص  (2)
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 موكلة البحث  1-2 
ما  الل مالح ة البةحميا الو لية وكدوا أا اغلذ اللالذ يترددوا في أداي م ةرة ارازة     

اليديا ا مةمية  لا  حلاةا القراز  سابةذ م تلراة و كال الوااوف  لا  الحةلاة النرساية و ةلاة 
  التاااردد النرساااي لااادى اللاااالذ لمحةولاااة أيكاااةد الحلاااول التاااردد النرساااي كاااةا لزاماااةق أا ن ااارف وااااا

 الالزمة ل هه الموكلة.
 أهداف البحث: 1-3
م رفة واا  التردد النرسي لادى لاالذ المرحلاة المةنياة  ناد ت لم ان م اةرة ارازة الياديا ا مةمياة    

  ل  حلةا القرز .
 
 فرض البحث  1-4
  ستبيةا.. لين هنة  فر  بيا إكةبةك كل فقزة ما فقراك ا1
. يرتاااارض البااااةحموا ارترااااةد نساااابة التااااردد النرسااااي باااايا اللااااالذ  نااااد أداي م ااااةرة اراااازة اليااااديا 2

 األمةمية  ل  حلةا القرز.
 
 مكة ك البحث  1-5
 كةم ة القةدسية. -المكةل البوري: لالذ اللف المةني في كلية التربية الريةضية  1-5-1
 اة ة الكمنةست  ال ةلة في الكلية.المكةل المكةني:القة ة الريةضية و   1-5-2
 .  15/3/2005-15/2/2004المكةل الزمةني: الرترة ما   1-5-3
 
 تحديد الملللحةك  1-6

: هو حةلة نرسية يتلف ب ة الررد  ندمة يحةول ات ةه ارار و ةلاة اها كاةا هاها  التردد النفسي
 اااادن المقااااة بااااةلنرن أو  القاااارار ملاااايري فيتااااردد فااااي ات ااااةه القاااارار  ساااابةذ م تلرااااة كااااةل وف أو

   (1)الملل.... الخ
 
 

                                                 
(1) - 
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 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة -2
 الدراسةك الن رية  2-1
 التردد النرسي  2-1-1
 التردد النرسي هو السبذ في حة ك كميرة ما الرول . فإل  أي حد انك وام  ما نرس ؟   

رأي في اة  ت اةه اارار مةحول اة ؟ هال اناك وما حكم  في الوؤوا الم مة التي تستد ي القلا  با
متردد؟ هل انك غير وام  ما نرس ؟ ان  تتسةجل اها كنك تقاون باةل لوة اللاحيحة المنةسابة ان 

   ؟.
وفي المكةل الريةضي ممالق يمكا اا نوةهد لةلبةق تردد في القرز ال  حوض السبةحة رغن أنت    

اااذ مرااباة كيادة   أا تاردد ماا هاها الناود   يمكاا يكيد السبةحة ويكيد القراز الا  الماةي وهاو مر 
أا ياايتي  رويااة  ويمكااا أا تكااوا أساابةذ هااها التااردد فااي اللةلااذ نرساات أو أا تاايتي مااا ملااةدر 
 ةركياااة  والماااري داجماااةق يحتاااة  الااا  تيكياااد هاتااات   وهاااها التيكياااد يتكاااوا ماااا  باااراك النكاااة  التاااي 

كااا اكتسااةذ المقااة بااةلنرن لااين بةل ماال الساا ل يحلاال  لي ااة ومااا  الل ااة تاازداد مقتاات بنرساات   ول
وأسةست المزا  النرسي ا يكةبي الهي ي د في مقدمة أسابةذ ترةؤلات وباهل ك اده لتحقيا  المساتوى 
المللااوذ فربمااة نكااد لةلبااةق مز اازد المقااة   ضاا يف الو لااية  ين ااةر أمااةن زمالجاات  بساال ساابذ 

 ويندذ ح ت ألبسل انتقةد ما زمالجت ممآل.
المدرذ أو المربي هو  نلر م ن ما  نةلار زرد المقاة فاي الانرن  ةلاة اها كاةا كمة إا    

هو نرست ها مقة  ةلية بنرست  فةللةلاذ أو الريةضاي يميال الا  تقلياد النماوه  والا  محةكاةة مربيات 
  (1)او مدربت او زمالجت

  (2)ال وامل المسة دة  ل    ور التردد النرسي 2-1-2
التردد النرسي بة تبةره لرت نرسية تنتةذ الريةضي في اواةك م ينة دوا غيرهة وهناة   وامال   

  -تسة د أو تقلل   ورهة من ة:  ديدة
 
 
 

                                                 
 .80،ص1984ة ،سمير شيخاني : علم النفس قي حياتنا اليومية ، القاهرة ، مطبعة االنجلو المصري (1)

 .61،ص 1993، دار الحكمة للطباعة والنشرة ، بغداد ، علم النفس الرياضينزار الطالب ، كامل طه لويس:  (2)
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 الملل :  -1
اا ما ال وامل الم مة التي يتر   لي ة  لمةي النرن هو  ةمل الملل  والمقلود بةلملل هناة     

هو أا الو ل الهي يقون ب مل م يا لرتارة لويلاة ساوف يتاردد أو ينرار ماا القياةن بانرن ال مال 
يةمات باهل  ال مال او حتا  التركيار بات لرتارة ولاو الايرة او حت  التركير بت لرترة ولو الايرة ب اد ا

ويكااوا الماات لن ب ااد ايةمااة بااهل  ال ماال  اا هااها الملاال سااوف ي ااف أو ينمحااي  ااالل فتاارة الراحااة 
 .ب دهة مست داق ما كديد لتقبل الم لومةك

 
 م رفة ال دف:  -2

ال مال ماا دوا  اا الريةضي الهي يتمرا نحو هدف م يا  سيكوا لات حاةفز فاي  ملات  وأا    
هدف هو  مل  قين وممل   فيكاذ  لا  المادرذ أا يساة د الريةضاي فاي وضا  هادف منةساذ 

 لت يستلي  تحقيقت كي يكوا للتمريا ايمة ولكي ي رف الريةضي مدى تقدمة. 
 

 م رفة الو ل لقةبليةك ومدى نكةحت:  -3
ل الااهي يتاادرذ اا الواا ل الااهي ي لاان ماادى تقدماات وماادى نكةحاات ساايتقدن اساارد مااا الواا     

مااا دوا هااهه الم رفااة  ول ااها يكااذ  لاا  الماادرذ أا يكااوا حريلااةق  لاا  مسااة دة الريةضااي فااي 
 تر ن اةبليتت ونكةحت وفولت.

 

 المكةفية والكلمةك الموك ة:  -4
أا حلااول الريةضااي  لاا  المكةفااية لقيةمااة بةسااتكةبة م ينااة سااي زز ا سااتكةبت المللوبااة مناات     

الااا  أا ي تااارف اب اااروا بةنكةزاتااات  فمكااارد كلماااة بسااايلة ماااا ابااال  بةإلضاااةفة الااا  أنااات يحتاااة 
 المدرذ اد تؤدي ال  تحسيا ملمون في اةبلية الريةضي. 

 

 كةهبية الر ةلية وا تكةه السلبي نحو ممةرسة الر ةلية:  -5
 أا كةهبية الررد الريةضي نحو ف ةلية م ينة دوا سواهة ي د وحدة حةفزاق لممةرسة تلا  الر ةلياة   

  أا ا تكااةه النرسااي الساالبي نحااو ممةرسااة الريةضااة يوااكل  ةلااية م مااة مااا  ااوال ممةرسااة 
النوةل  لها ي تبر ما ال وامل الم مة التي تؤمر في إ تبةر الررد لتل  الر ةلية والترة ال م  اة أو 
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تكنب ااة . و لاا  هااها ا سااةن فااإا ا تكااةه الساالبي نحااو ممةرسااة الريةضااة يااؤدي الاا  نكنااذ هااها 
 د ما النوةل وض ف ا نكةز فيت. النو 

 

 التركير تحك أ بةي نرسية كبيرة:  -6
أا التركياار تحااك  ااروف وأ بااةي نرساايت كبياارة وك ااد باادني  ااةل يك اال الريةضااي  رضااة الاا     

التاااي ر فاااي أت اااةه القااارار  و ااادن الدااااة فاااي الترياااه  وهاااهه ال اااةهرة واضاااحة و تحتاااة  الااا  برهاااةا 
واااد ماار بتكااةرذ  دياادة تؤواار ضاا ف القةبليااة  لاا  التركياار  ناادمة تكريبااي  مبةت ااة فكلنااة يواا ر 

 يحمل الررد بي بةي نرسية كبيرة أو  ندمة يكوا مك داق بدنيةق. 
 

 ال الاة السلبية بمدرن التربية الريةضية:  -7
وهاهه اللاارة  اةدة نلمساا ة  نااد التالمياه الضاا رةي بةلريةضاة أها ف اان يواا روا فاي ال ةلااذ باايا    

ر م ااان و يساااة دهن و ي لاااي ن الررلاااة ال ةدلاااة لتحسااايا مساااتواهن والاااة هااان التالمياااه المااادرن  ي
 الهيا تربل ن  الاة ايكةبية بةلمدرن. 

 

 ا رادة:  -8
هااي لاارة أ اارى مااا لاارةك التالميااه الضاا رةي   إه أا فقااداا ا رادة  ااةدة يلااةحبة فقااداا    

 ال زن في الت لذ  ل  الل وبةك م  حة ك التردد. 
 

 األنلواجية: -9
إا حاة ك الرواال المتكاارر تااؤدي أحيةنااةق الاا  ا نساحةذ مااا المكتماا  فناارى اللةلااذ الضاا يف    

في الريةضة  يرغذ ح ور درن التربياة الريةضاية  وفاي ب اض ا حياةا ااد  يرغاذ التلمياه فاي 
 الههةذ ال  المدرسة في ا يةن التي في ة درن التربية الريةضية. 

 

 ة : ال برة السةبق -10
أا لل بارة السااةبقة أماار م ان فااي تحديااد الحةلاة التااي يتلااف ب اة الريةضااي اباال المبةريااةك   إها    

أا ال باارة السااةبقة القليلااة والااة التكربااة ساات رض الراارد لحااةلتي حماا  البدايااة و اادن المبااة ة التااي 
ب بارة لويلاة   ةدة مةتكوا سمت التردد النرسي  ةهرة أو م ترية في ة   أمة الريةضاي الاهي يتمتا 



 7 

وبممةرسااةك كمياارة فيناات ساايكوا مساات داق ل ااوض المبااةراة و لاا  المسااتويةك فااي دركااة كياادة مااا 
 ا ست داد. 

 النل الكسمةني:  -11
  -لقد اسن ويلدوا ا فراد ال  مالمة أنواد:

 النود اللمكتنز ) أندو مورف(. -أ
 النود ال ضلي ) ميزومورف(. -ذ
 .النود النحيل ) أكتو مورف(-كا

إا لألنماااةل المالماااة لااارةك كسااامية ولااارةك نرساااية   وأا الااانمل الكسااامةني للرااارد ياااؤمر فاااي    
و ليتت كمة يولد لدى الررد رغبة في مزاولة النوةلةك الريةضية التي تتنةساذ ما  نملات  وهناة 
نؤكد أا نود النل الكسمةني ااد يساة د فاي نكاة  الريةضاي فاي ف ةلياة م يناة ولكنات لاين ال ةمال 

سي   إها أا الترو  في الر ةليةك الريةضية ينت  ما  وامال كميارة متدا لاة ااد يكاوا الانمل األسة
 الكسمةني أحدهة. 

 التيمير السلبي لأل ريا:  -12
تنتااةذ التالمياااه والريةضاااييا الضااا رةي حةلاااة تاااردد واضاااحة  ناااد أداي التمريناااةك بحضاااور بقياااة    

أو أواات زاي األ ااريا  ااالوة  لاا  ال ااوف مااا  ا فااراد   أا هااها التااردد نااةكن  ااا ال ااوف مااا لااون
 الرول أوال وف ما ا لةبة.

 الحةلة التدريبية :  -13
يتمياااز الريةضاااي المبتااادىي بضااا ف المقاااة باااةلنرن وبتااايميره الساااري  باااةلمؤمراك ال ةركياااة مماااة    

يك لت  رضة لل ديد ماا الحاة ك كماة فاي حما  البداياة أكمار ماا الريةضاي المتقادن الاهي يتمياز 
 ةستقرار مستواه وب دن التيمر السري  بةلمؤمراك ال ةركية إها اةرنةه بةلريةضييا األ ريا.ب

 مكةا المنةفسة:  -14
أا مكااةا المنةفسااة لاات ا هميااة فااي الحةلااة النرسااية للريةضااي إهأن ااة  ساات تلف إها ل ااذ  لاا     

 سةحة حيةدية.  مل بت ال ةل وفي ا دواك التي ت ود لت  مة لو ل ذ في سةحة ال لن أو في
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 الكم ور:  -15

يمكاااا أ تباااةر أساااتكةبةك المتراااركيا و اااددهن ماااا ال وامااال الم ماااة فاااي تحدياااد دركاااة ا سااات داد 
النرساي للراارد الريةضاي  إها أا مسااتوى الل بااة ساي تلف وكااهل  الحةلااة النرساية للريةضااي إها كااةا 

 الخ.  دد الكم ور كبيراق لديقةق أو م ةديةق أو ما الكنن األ ر...
 

 الت يير المرةك ي في ال ةداك اليومية: -16
ينب ااي  لاا  الماادرذ الريةضااي  اادن اكبااةر الراارد  لاا  ت يياار  ةداتاات اليوميااة بلااورة مرةكجااة    

 أست داداق للمنةفسة حت   يؤيدي هل  ال  ب ض النتةج  السلبية. 
 

 

 :مستوى وأهمية المنةفسة -17

مر فاااي دركاااة أسااات داد هلااا  الريةضاااي  فااايها كاااةا أا م رفاااة الريةضاااي لمساااتوى ال لااان سااايؤ    
ال لن أ لا  مساتواه سايت رض لحةلاة حما  البداياة  أماة أها كاةا ال لان ضا يرةق فقاد ياؤدي الا  
إتلةف الال بيا بحةلة  دن المبة ة إضةفة ال  هل  فيا حةلة الريةضي ست تلف في حةلة  دن 

سااابة  مماااة ااااد ياااؤدي الااا  حاااة ك تاااوتر م رفتااات للمساااتوى الكقيقاااي للمناااةفن ومرةكيتااات لااات ياااون ال
 نرسيو دن أست داد ل وض المبةراة  ل  أحسا ا وكت. 

 

 ا حمةي:  -18
ت ااادف  ملياااةك ا حماااةي ال ةلاااة وال ةماااة التاااي يؤدي اااة الريةضاااي ابااال المنةفساااة مبةوااارةق الااا     

فاي المنةفساة ال مل  ل  أ ةداده وت يجتات ماا الناواحي الم نوياة والنرساية والرنياة لضامةا اواتراكة 
 في أحسا حةلة ممكنة. 

 توفير  نةلر ا ما:  -19 
ينب ااي مرا ااةة  نةلاار ا مااا والسااالمة والمقااة بااةلنرن و ةلااة بةلنساابة لااالداي الحركااي الااهي    

يرتبل بب ض الم ةلر حت   يؤمر فول الال ذ والةبتت باب ض ا لاةبةك البدنياة الا    اور 
يةضاي مماة ياؤمر تايميراق بةل اةق  لا  تنمياة وتلاوير سامةك أ راض ال وف وا حكةن  لا  الرارد الر 

 والكرأة لدية.    
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 حركةك القرز   2-1-3
لحركاااةك القراااز فاااي الكمنةسااات  ايماااة كبيااارة تربوياااة وبنةجياااة وحركياااة للكسااان   كماااة أن اااة تكاااوا    

وافا   ةمآل في ترغيذ وتووي  المبتدجيا  ل  مزاولة الكمنةست    وتنمي ا حسةن الحركي والت
ال ضاالي ال لاابي والوااكة ة وروااةاة الكساان والااتحكن بيكزاجاات   ومااا متللبااةك حركااةك القرااز أا 
تكوا  ضالك الركليا اوية وأا يستلي  اللةلذ أداي القراز ماا الن اوض الزوكاي ب اد الركضاة 

 .  (1)التقريبة
 
 ارزة اليديا األمةمية  ل  حلةا القرز 2-1-4
 إروةداك للتكني  اللحيح:   2-1-4-1
بركضاااة تقريباااة ساااري ة والقراااز الااا  القراااةز بلاااورة مساااتقيمة   وب اااد القراااز ماااا القراااةز ي مااال -1

 اللةلذ  ل  مركحة الركليا لل لف ا  ل . 
 ندمة تكوا الكترةا والقدمةا بلورة  مودياة فاو  مكاةا ا ساتنةد الدف  بةليديا للك ةز يكوا -2

 لا  الحلاةا   ب ااد هلا  يتحقا  الليااراا الماةني ويكاوا الكساان  اللات موادوداق ماان ال باول بيمااةا 
 .( 1)ال  البسةل

 
 ال لواك التدركية لقرزة اليديا ا مةمية 2-1-4-2 
 ا أو اللندو  المقسن. أكراي ارزة اليديا ا مةمية ما الواوف  ل  الحلة-1
أكراي ارزة اليديا بيست دان الترامبوليا الل ير  ل  ك ةز الحلةا أو اللاندو  والموضاود -2

 بلورة  رضية. 
أكااراي اراازة اليااديا ا مةميااة بةساات دان ارااةزيا فااو  ب ضاا مة وفااو  اللااندو  الموضااود بوااكل -3

 لولي. 
اللاندو  وال باول يكاوا أيضاةق ب ياداق  نات ما   أكراي ارزة اليديا ا مةمية م  أب ةد القرةز  ا-4

 .   (2)مسة دة المدرذ

                                                 
  272،ص1978عة واالستنساخ،ن للطباجامعة بغداد، مكتب الوطاالسس النظرية في الجمناستك،يوركن اليرش واخرون: (1)
 . 104المصدر السابق ، ص  (2)
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جراءاته الميدانية  -3  منهج البحث وا 
 لبي ة موكلة البحث.: تن است دان المن   الولري لمالجمة منهج البحث 3-1
 
كلياة التربياة  – ياةالمةن المرحلةلالذ  وهنالبحث  مكتم ةر ي: تن أ تمجتمع وعينة البحث 3-2

بةللريقااة لةلبااة  90والبااةلا  ااددهن  2005-2004لل ااةن الدراسااي  كةم ااة القةدسااية –الريةضااية 
  وتااان اساااتب ةد اللاااالذ الاااهيا ت يباااوا  اااا الوحااادة الت ليمياااة ا ولااا  والمةنياااة لت لاااين هاااهه  ال مدياااة

 ( لةلباةق ماا60ةرة   فبلاا ال ادد )الم ةرة وكهل  استب ةد اللالذ الراسبيا والهيا ت لموا أداي الم 
  الهيا يت لموا أداي ههه الم ةرة.

 
 خطوات البحث  3-3
 تحضير المقيةن:  3-3-1

)   تن ا تبةر مقيةن التردد النرسي ال ةل بلاالذ كلياةك التربياة الريةضاية والاهي أ اده البةحاث
 .(1)فران حسا  بد الحسيا(

 

 توزي  ا ستبيةا  3-3-2
وتتكاوا هاهه  5/2/2004تن توزي  أستمةراك ا ستبيةا  لا  اللاالذ )  يناة البحاث( بتاةريخ    

ساتويةك التاردد النرساي ا ستمةرة ما احدى و مسيا فقرة ت بر كال فقارة  اا مساتوى م ايا ماا م
ياااتن ا كةباااة  ن اااة بةلتةواااير حاااول الرقااارة المنةسااابة لللةلاااذ )تنلبااا   لاااي   تنلبااا   لاااي تمةماااة  

 تنلب   لي احيةنة     تنلب   لي     تنلب   لي تمةمة( .
تااان كمااا  اللاااالذ فاااي الوحااادة الت ليمياااة المةنياااة والتاااي في اااة ياااتن ت لاااين واداي الم اااةرة ماااا ابااال    

لمساااة دة اليدوياااة مااان ا لاااةج ن ا ساااتمةراك لملج اااة  لماااة ان ااان ي لماااوا باااةن ن سااايؤدوا اللةلاااذ بة
الم ةرة بدوا المسة دة اليدوية   ا مر الاهي ا  ارب ض  الماةك التاردد  لاي ن ابال اداي الم اةرة 
فاااتن اياااةن التااااردد فاااي هاااهه المرحلااااة وب اااد ملااا ي ا سااااتمةراك ماااا ابااال  ينااااة البحاااث تااان ترريااااا 

  البيةنةك وم ةلكت ة احلةجيةق  وكةا هها ب د أا تن البادي بت لاين اللاالذ م اةرة ا ستمةراك وكم
                                                 

لنفسرري فرري المجررال الرياضرري )بنرراء وتطبيررق( رسررالة ماجسررتير  يررر فررراس حسررن عبررد الحسررين:بناء مريرراس للتررردد ا (1)
 .1999منشورة، جامعة البصرة ،
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ارزة اليديا  ل  الحلةا ) ب د وحدتيا ت ليميتيا( وهل  لكي تكوا ا كةبة  لا  ا ساتبيةا ابال 
 أا يلل ا داي ال  مرحلة ا لية فيقل التردد النرسي لدي ن.

 

 أدواك البحث: 3-4
 دواك التةلية لكم  البيةنةك: است دان البةحث ا  
 الملةدر والمراك  - 1
 استمةرة استبيةا لقيةن التردد النرسي - 2
 المالح ة - 3
 

 

 الوسةجل ا حلةجية  3-5
 :                                 1تن است دان الوسةجل ا حلةجية المنةسبة هي
                                                       

 الجزء                                     

 100× --------------------: : النسبة المؤية أوال

 الكل                                      

 

 2ثانيا : قانون كا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .102،ص1981 ،األردن ، مكتبة األقصى ،2عبد الرحمن عدس : مباديء االحصاء في التربية وعلم النفس ، جر- 1
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :-4
  رض النتةج  وتحليل ة: 4-1

 (1كدول )
 يوضح اين النسذ المجوية لكل اكةبة ونتةج  ا تبةر حسا الملةبقة لرقراك ا  تبةر 

 لتسلسل
تطبيق 

 علي  تاما

تطبيق 

 علي

تطبيق 

 علي أحيانا

ال تطبيق 

 علي

ال تطبيق 

 علي  تاما

قيمة 

 كالمحسوبة

 ةقيم

 كالجدولية
 الداللة

1 16.6 8.333 50 0 25 44.180 

 

 

 

 

9.487 

 

 

 

 معنوية 

 معنوية 48 10 0 10 30 50 2

 معنوية 12 30 20 30 10 10 3

 معنوية 48 10 0 30 50 10 4

 غير معنوية 6 10 20 30 20 20 5

 غير معنوية 6 20 20 20 30 10 6

 معنوية 64.166   10 11.666 58.333 10 10 7

 معنوية 42 10 0 40 40 10 8

 معنوية 31.499 16.666 11.666 30 41.666 0 9

 ةمعنوي 18 10 20 40 20 10 10

 معنوية 9.500 6.666 16.666 30 25 21.666 11

 غير معنوية 5.667 11.666 25 25 13.333 25 12

 غير معنوية 6.333 11.666 0 58.333 18.333 11.666 13

 معنوية 48 0 0 20 40 40 14

 معنوية 30 0 10 40 30 20 15

 معنوية 78 30 10 60 0 0 16

 معنوية 72 0 0 20 20 60 17

 معنوية 42 0 50 10 20 20 18

 معنوية 39.832 3.333 33.333 41.666 21.666 0 19

 معنوية 78 10 0 0 30 60 20

 معنوية 18 10 20 40 10 20 21

 معنوية 48 0 0 20 40 40 22

 معنوية 18 20 10 40 20 10 23

 معنوية 42 13.333 13.333 50 23.333 0 24

 معنوية 48 10 0 30 50 10 25

 غيرمعنوية 6 20 20 30 20 10 26

 معنوية 66 0 10 20 60 10 27

 معنوية 66 0 40 30 20 10 28

 معنوية 30 0 10 40 30 20 29

 معنوية 48 10 0 10 50 30 30

 معنوية 66 20 10 60 10 0 31

 معنوية 72 0 0 20 60 20 32

 معنوية 40.5 10 10 50 5 25 33

 معنوية 78 0 0 10 60 30 34

 معنوية 54 0 0 20 50 30 35

 معنوية 66 0 0 10 50 40 36

 معنوية 42 20 0 50 20 10 37

 معنوية 30 0 10 40 30 20 38

 معنوية 78 10 0 60 30 0 39

 معنوية 78 0 0 10 30 60 40

 معنوية 72 20 0 60 20 0 41

 معنوية 20.166 16.666 33.333 1.666 16.666 31.666 42
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 لتسلسل
تطبيق 

 علي  تاما

تطبيق 

 علي

تطبيق 

 علي أحيانا

ال تطبيق 

 علي

ال تطبيق 

 علي  تاما

قيمة 

 كالمحسوبة

 قيمة

 كالجدولية
 الداللة

43 10 31.666 33.333 16.666 8.333 16.832 
 

 

 

 

9.487 

 

 

 

 معنوية

 معنوية 30 10 0 40 30 20 44

 معنوية 18 10 10 40 20 20 45

 معنوية 64.999 8.333 58.333 8.333 25 0 46

 معنوية 19.165 10 5 20 33.333 31.666 47

 معنوية 48.166 0 3.333 25 21.666 50 48

 معنوية 19.166 16.666 8.333 33.333 33.333 8.333 49

 معنوية 23.333 16.666 0 33.333 33.333 16.666 50

 معنوية 15 8.333 8.333 25 33.333 25 51

 ( .0.05( ومستوى الداللة )4* القيمة الجد ولية عند درجة حرية )

 

 

  

(  2ايمااااة )كااااة ي  اااار اا ( و اااارض نتااااةج  الرقاااارة األولاااا  1مااااا  ااااالل نتااااةج  الكاااادول ) .1
( 4(  ناد حرياة )9.487( اكبر ما القيمة الكدولية البةل اة )44.18المحسوبة والبةل ة ) 
 ناااي اا هناااة  فااار  م ناااوي بااايا إكةباااةك الرقااارة األولااا  ( مماااة ي0.05ومساااتوى الد لاااة )

 ( ما اإلكةبةك %50وللةلح اإلكةبة ) تنلب   لي أحيةنة( والتي حللك  ل  نسبة )

( هااي 48المحسااوبة والبةل ااة ) ( 2 كمااة ي  اار مااا  ااالل نتااةج  الرقاارة المةنيااة اا ايمااة )كااة .2
ا هنااة  فاار  م نااوي وللااةلح ( ممااة ي نااي   ا9.487اكباار مااا القيمااة الكدوليااة البةل ااة )

 ( ما اإلكةبةك .%50اإلكةبة ) تنلب   لي أحيةنة( والتي حللك  ل  نسبة )

المحسااوبة للرقاارة المةلمااة  2( ي  اار أا ايمااة كااة1ومااا  ااالل النتااةج  المبينااة فااي الكاادول ) .3
( 4(  نااد دركااة حريااة ) 9.487( هااي اكباار مااا ايمت ااة الكدوليااة والبةل ااة)  12) والبةل ااة
( مماااة ي ناااي   اا هناااة  فااار  م ناااوي بااايا إكةباااةك الرقااارة المةلماااة   0.05توى د لاااة )ومسااا

وللااةلح اإلكااةبتيا  ) تنلباا   لااي أحيةنااة   تنلباا   لاا  تمةمااةت ( واللتااةا  حلاالتة  لاا  
 ما مكمود اإلكةبةك .لكل من مة ( %30نسبة )

( هااي اكباار 48لبةل ااة )المحسااوبة وا 2كمااةتبيا مااا  ااالل نتااةج  الرقاارة الراب ااة اا ايمااة كااة .4
( ممااة ي نااي اا هنااة  فاار  م نااوي باايا اكةبااةك هااهه 9.487مااا القيمااة الكدوليااة البةل ااة )

( مااااا مكمااااود %50الرقرةوللااااةلح ا كةبااااة )تنلباااا   لااااي( التااااي حلاااالك  لاااا  نساااابة )
 ا كةبةك .
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 (6المحسااوبة والبةل اااة ) 2( امااة الرقااارتيا ال ةمسااة والسةدساااة في  اار في اااة أا ايمااة كاااة 5-6)
( ممااة ي نااي  اادن وكااود فاار  م نااوي باايا  9.487هااي الاا ر مااا القيمااة الكدوليااة والبةل ااة )

 إكةبةك هةتيا الرقرتيا 
(  64.166المحسااوبة والبةل ااة ) 2. كمااة ي  اار مااا  ااالل نتااةج  الرقاارة السااةبقة اا ايمااة كااة7

بااايا ( مماااة ي ناااي اا هناااة  فااارو  م نوياااة  9.487هاااي اكبااار ماااا القيماااة الكدولياااة والبةل اااة )
إكةبااااةك هااااهة الرقاااارة وللااااةلح اإلكةبااااة ) تنلباااا   لااااي أحيةنااااة( والتااااي حلاااالك  لاااا  نساااابة 

 ( ما مكمود اإلكةبةك .58.333)
( وهااي 42( المحسااوبة البةل ااة ) 2. كمااة يتباايا مااا  ااالل نتااةج  الرقاارة المةمنااة اا ايمااة )كااة8

إكةبااةك الرقاارة  ( ممااة ي نااي وكااود فاار  م نااوي باايا9.487اكباار مااا القيمااة الكدوليااة البةل ااة )
( %40وللااةلح اإلكااةبتيا )تنلباا   لااي   تنلباا   لااي أحيةنااة ( التاايا حلاالتة  لاا  نساابة )

 لكل من مة.
( هاي 31.499( المحساوبة البةل اة ) 2. وي  ر ما  الل نتةج  الرقرة التةس ة اا ايماة )كاة9

باةك الرقارة ( مماة ي ناي وكاود فار  م ناوي بايا إكة9.487اكبر ما القيماة الكدولياة والبةل اة )
( فاااااي مكماااااود 41.666وللاااااةلح اإلكةباااااة )تنلبااااا   لاااااي ( التاااااي حلااااالك  لااااا  نسااااابة ) 

 اإلكةبةك. 
( اكباار 18( المحسااوبة والبةل ااة ) 2. ومااا  ااالل نتااةج  الرقاارة ال ةواارة تباايا اا ايمااة )كااة 10

(مماااة يؤوااار وكاااود فااار  م ناااوي بااايا إكةباااةك الرقااارة  9.487ماااا القيماااة الكدولياااة البةل اااة ) 
( ماااا مكماااود  %40اإلكةباااة ) تنلبااا   لاااي أحيةناااة ( التاااي حلااالك  لااا  نسااابة )وللاااةلح 

 اإلكةبةك .  
(اكباار مااا 9.8( المحسااوبة هااي )2. امااة بةلنساابة للرقاارة الحةديااة  واار في  اار اا ايمااة )كااة11

( مماااة يؤوااار وكاااود فااار  م ناااوي بااايا إكةباااةك هاااهه الرقااارة وللاااةلح 9.467القيماااة الكدولياااة )
 (%30يةنة ( التي حللك  ل  نسبة )اإلكةبة ) تنلب   لي أح

( 5.667( المحسااوبة البةل ااة ) 2. فيمااة توااير نتااةج  الرقاارة المةنيااة  واار إلاا  اا ايمااة )كااة12
( ممااة ياادل  لاا   اادن وكااود فاار  م نااوي باايا إكةبااةك 9.487الاا ر مااا القيمااة الكدوليااة )

 الرقرة .
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( 60.333المحساوبة البةل اة ) ( 2. امة نتةج  الرقرة المةلمة  ور في  ار في اة اا ايماة )كاة13
( مماة يؤواار وكاود فار  م ناوي بايا إكةباةك الرقاارة 9.487اكبار ماا القيماة الكدولياة البةل اة )

( مااا مكمااود 58.333وللااةلح اإلكةبااةك )تنلباا   لااي أحيةنااة( والتااي حلاالك  لاا  نساابة )
 اإلكةبةك الكلي .

( اكبار ماا القيماة 48لبةل اة )( المحساوبة وا 2. ما  الل الرقرة الراب ة  ور اا ايمة )كاة14
( ممااااة ياااادل  لاااا  وكااااود فاااار  م نااااوي باااايا إكةبااااةك هااااهه الرقاااارة وللااااةلح 9.487الكدوليااااة )

( لكااال %40اإلكاااةبتيا ) تنلبااا   لاااي تمةماااة   تنلبااا   لاااي ( والتااايا حلااالتة  لااا  نسااابة )
 من مة ما مكمود اإلكةبةك الكلي.

( اكباار 30المحسااوبة والبةل ااة ) ( 2. مااا  ااالل نتااةج  الرقاارة ال ةمسااة  واار اا ايمااة )كااة15
( مماااة يؤوااار 0.05( ومساااتوى د لاااة )4(  ناااد دركاااة حرياااة ) 9.487ماااا القيماااة الكدولياااة )

وكود فر  م نوي بيا إكةباةك الرقارة وللاةلح اإلكةباة ) تنلبا   لاي أحيةناة ( والتاي حلالك 
 .( ما مكمود نسذ اإلكةبةك الكلي %40 ل  نسبة )

( المحسااااوبة  2الرقاااارة السةدسااااة  واااار اا  ايمااااة )كااااة . وي  اااار مااااا  ااااالل  اااارض نتااااةج 16
( ومساااتوى د لاااة  4(   ناااد دركاااة حرياااة )9.487( اكبااار ماااا القيماااة الكدولياااة )78والبةل اااة )

( ممااة يؤواار  فاارو  م نويااة باايا إكةبااةك هااهه الرقاارة وللااةلح اإلكةبااة ) تنلباا   لااي 0.05)
 بةك الكلي .( ما مكمود نسذ اإلكة%40أحيةنة  ( والتي حللك  ل  نسبة )

( المحسااوبة  2. كمااة وي  اار مااا  ااالل  اارض نتااةج  الرقاارة السااةب ة  واار اا  ايمااة )كااة17
( ممااة يؤواار  فاارو  م نويااة باايا إكةبااةك 9.487( اكباار مااا القيمااة الكدوليااة )72والبةل ااة )

( مااا %60هااهه الرقاارة وللااةلح اإلكةبااة ) تنلباا   لااي تمةمااة  ( والتااي حلاالك  لاا  نساابة )
 كةبةك الكلي .مكمود نسذ اإل

( اكبااار ماااا 42( المحساااوبة والبةل اااة ) 2. تواااير نتاااةج  الرقااارة المةمناااة  وااار اا  ايماااة )كاااة18
( ممة يؤور  فرو  م نوية بايا إكةباةك هاهه الرقارة وللاةلح اإلكةباة 9.487القيمة الكدولية )

 ( ما مكمود نسذ اإلكةبةك الكلي .%50)   تنلب   لي ( والتي حللك  ل  نسبة )
( 39.832( المحساااوبة والبةل اااة ) 2واااير نتاااةج  الرقااارة التةسااا ة   وااار تراااو   ايماااة )كاااة. ت19

( ممااة يؤواار  فاارو  م نويااة باايا إكةبااةك هااهه الرقاارة 9.487 لاا  القيمااة الكدوليااة والبةل ااة  )
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( مااا مكمااود %41.66وللااةلح اإلكةبااة )تنلباا   لااي أحيةنااة ( والتااي حلاالك  لاا  نساابة )
 نسذ اإلكةبةك الكلي .

(  لا  القيماة 78( المحساوبة والبةل اة ) 2توير نتةج  الرقرة ال وروا  ترو   ايماة )كاة . .20
( مماااة يؤوااار  فااارو  م نوياااة بااايا إكةباااةك هاااهه الرقااارة وللاااةلح 9.487الكدولياااة والبةل اااة  )

( ماا مكماود نساذ اإلكةباةك %60اإلكةبة )تنلب   لي تمةمة ( والتي حللك  لا  نسابة )
 الكلي .

( 18( المحساااوبة والبةل اااة ) 2الرقااارة الحةدياااة و ال واااروا  تراااو   ايماااة )كاااة. تواااير نتاااةج  21
( ممااة يؤواار  فاارو  م نويااة باايا إكةبااةك هااهه الرقاارة 9.487 لاا  القيمااة الكدوليااة والبةل ااة  )

( ماا مكمااود نسااذ %40وللاةلح اإلكةبااة )تنلبا   لااي أحيةناة( والتااي حلاالك  لا  نساابة )
 اإلكةبةك الكلي .

(  لا  48( المحساوبة والبةل اة ) 2رقرة المةنية و ال وروا  ترو   ايمة )كة. توير نتةج  ال22
( ممة يؤور  فرو  م نوية بيا إكةبةك ههه الرقرة وللاةلح 9.487القيمة الكدولية والبةل ة  )

ا اإلكةبتيا تنلب   لي أحيةنة بتيا )تنلب   لي تمةمة  تنلب   لي (حيث حلالك كال ماا 
 ما مكمود نسذ اإلكةبةك. (%40اإلكةبتيا  ل  نسبة )

( 18( المحسااوبة والبةل ااة ) 2. وتوااير نتااةج  الرقاارة المةلمااة وال وااروا إلاا  ترااو   ايمااة )كااة23
( األمااار الاااهي يااادل  لااا  وكاااود فااارو  م نوياااة بااايا 9.487 لااا  القيماااة الكدولياااة والبةل اااة  )

وهاااي إكةباااةك هاااهه الرقااارة حياااث حلااالك اإلكةباااة )تنلبااا   لاااي أحيةناااة (  لااا  أ لااا  نسااابة 
 ( ما مكمود نسذ اإلكةبةك40%)

( المحسااوبة والبةل ااة  2. وكااهل  الحااةل بةلنساابة للرقاارة الراب ااة وال وااروا حيااث  ايمااة )كااة24
( ممااة ي نااي وكااود فاار  م نااوي باايا 9.487( وهااي اكباار مااا القيمااة الكدوليااة والبةل ااة  )42)

( ماا %50ل  نسبة )إكةبةك الرقرة وللةلح اإلكةبة  )تنلب   لي أحيةنة ( والتي حللك  
 مكمود نسذ اإلكةبةك

( 48( المحساوبة والبةل ااة ) 2. كماة تواير الرقاارة وال ةمساة وال وااروا إلا  ترااو   ايماة )كااة25
( األمااار الاااهي يااادل  لااا  وكاااود فااارو  م نوياااة بااايا 9.487 لااا  القيماااة الكدولياااة والبةل اااة  )

( ماا %50نسابة ) إكةبةك هاهه الرقارة وللاةلح اإلكةباة )تنلبا   لاي (  حياث حلالك  لا 
 مكمود نسذ اإلكةبةك. 
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( المحسااوبة والبةل ااة  2. وي تلااف األماار ماا  الرقاارة السةدسااة وال وااروا حيااث اا ايمااة )كااة26
( ممااة يادل  لاا  وكاود فاارو  م نوياة باايا 9.487( الا ر مااا القيماة الكدوليااة والبةل اة  )6)

 إكةبةك ههه الرقرة. 
( المحسااوبة والبةل ااة  2روا الاا  ترااو   ايمااة )كااة. فيمااة توااير نتااةج  الرقاارة السااةب ة وال واا27
(  ل  ايمت ة الكدولية األمر الهي يدل  ل  وكود فرو  م نوية بيا إكةبةك هاهه الرقارة 66)

                                        ( مكمود نسذ اإلكةبةك .                                                       %60وللةلح اإلكةبة  )تنلب   لي ( والتي حللك  ل  نسبة)
( المحساااوبة والبةل اااة  2. كماااة تواااير نتاااةج  الرقااارة المةمناااة وال واااروا إلااا  تراااو   ايماااة )كاااة28
(  لااا  ايمت اااة الكدولياااة مماااة يااادل  لااا  وكاااود فااارو  م نوياااة بااايا إكةباااةك هاااهه الرقااارة 66)

مكماااااود نساااااذ ( %40( والتاااااي حلااااالك  لااااا  نسااااابة)   تنلبااااا   لااااايوللاااااةلح اإلكةباااااة  )
 اإلكةبةك . 

( المحسااوبة  2. كااهل  فااةا نتااةج  الرقاارة التةساا ة  وال وااروا  توااير إلاا  ترااو   ايمااة )كااة29
( مماة ي ناي  وكاود فارو  م نوياة بايا 9.487(  ل  ايمت ة الكدولياة والبةل اة  )30والبةل ة )

( %40سابة)إكةبةك ههه الرقرة وللةلح اإلكةبة  )تنلب   لي أحيةنة ( والتاي حلالك  لا  ن
 مكمود نسذ اإلكةبةك . 

( اكباار 48( المحسااوبة والبةل ااة ) 2. كمااة توااير نتااةج  الرقاارة المالمااوا إلاا  اا    ايمااة )كااة30
(   ممااة ياادل  لاا  وكااود فاارو  م نويااة باايا إكةبااةك 9.487مااا القيمااة الكدوليااة والبةل ااة  )

( مكمااود نسااذ %50هااهه الرقاارة وللااةلح اإلكةبااة  )تنلباا   لااي( والتااي حلاالك  لاا  نساابة)
 اإلكةبةك . 

( اكباار مااا القيمااة 66. وتباايا نتااةج  الرقااره الواحااد والمالمااوا اا ايمااة المحسااوبة والبةل ااة )31
( مماااة يواااير إلااا  وكاااود فااارو  م نوياااة بااايا إكةباااةك هاااهه الرقااارة 9.487الكدولياااة والبةل اااة  )

نساااذ  ( مكماااود%60وللاااةلح اإلكةباااة  )تنلبااا   لاااي أحيةناااة ( والتاااي حلااالك  لااا  نسااابة)
 اإلكةبةك .  

( 72( المحساوبة والبةل اة ) 2. كمة توير نتاةج  الرقارة المةنياة والمالماوا  إلا  اا  ايماة )كاة32
(  ممة يدل  ل  وكود فرو  م نوية بايا إكةباةك 9.487اكبر ما القيمة الكدولية والبةل ة  )

ود نسااذ ( مكماا%60هااهه الرقاارة وللااةلح اإلكةبااة  )تنلباا   لااي( والتااي حلاالك  لاا  نساابة)
 اإلكةبةك . 
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( المحساااوبة والبةل اااة  2. كماااة ي  ااار ماااا  اااالل نتاااةج  الرقااارة المةلماااة والمالماااوا ايماااة )كاااة33
( األمار الاهي يبايا وكاود فارو  م نوياة 9.487( اكبر ما القيماة الكدولياة والبةل اة  )40.5)

( %50بيا إكةبةك الرقرة وللاةلح اإلكةباة )تنلبا   لاي أحيةناة ( والتاي حلالك  لا  نسابة)
 مكمود نسذ اإلكةبةك .

(  2. وكااهل  األماار بةلنساابة لنتااةج  الرقاارة الراب ااة والمالمااوا والتااي ي  اار في ااة اا ايمااة )كااة34
(  مماة يادل  لا  وكاود 9.487( اكبر ماا القيماة الكدولياة والبةل اة  )78المحسوبة والبةل ة )

( والتااي حلاالك  لاا  فاارو  م نويااة باايا إكةبااةك هااهه الرقاارة وللااةلح اإلكةبااة  )تنلباا   لااي
 ( مكمود نسذ اإلكةبةك. %60نسبة)
( المحساوبة  2. ما  الل  رض نتةج  الرقرة ال ةمسة والمالماوا ي  ار اا ايماة ايماة )كاة35

( مماااة يااادل  لااا  وكاااود فااارو  9.487( اكبااار ماااا القيماااة الكدولياااة والبةل اااة  )54والبةل اااة )
باااا   لااااي( والتااااي حلاااالك  لاااا  م نويااااة باااايا إكةبااااةك هااااهه الرقاااارة وللااااةلح اإلكةبااااة  )تنل

 ( مكمود نسذ اإلكةبةك. %60نسبة)
(  2. وكااهل  فااةا  اارض نتااةج  الرقاارة السةدسااة  والمالمااوا والتااي ي  اار في ااة اا ايمااة )كااة 36

(  مماة يادل  لا  وكاود 9.487( اكبر ماا القيماة الكدولياة والبةل اة  )66المحسوبة والبةل ة )
ةلح اإلكةبااة  )تنلباا   لااي( والتااي حلاالك  لاا  فاارو  م نويااة باايا إكةبااةك هااهه الرقاارة وللاا

 ( مكمود نسذ%50نسبة)
كمة يتبايا ماا  االل  ارض نتاةج  الرقارة الساةب ة   والمالماوا والتاي ي  ار في اة اا ايماة  37
(  مماة يادل  لا  9.487( اكبر ما القيمة الكدولية والبةل ة  )42( المحسوبة والبةل ة ) 2)كة

هه الرقاارة وللااةلح اإلكةبااة  )تنلباا   لااي أحيةنااة ( والتااي وكااود فاارو  م نويااة باايا إكةبااةك هاا
 ( مكمود نسذ إكةبةك .%50حللك  ل  نسبة)

( المحسااااوبة  2وي  ااار ماااا  اااالل  ااارض  نتاااةج  الرقااارة المةمناااة والمالماااوا اا ايماااة )كاااة 38
( ومسااتوى 4(  نااد دركااة حريااة )9.487( اكباار مااا القيمااة الكدوليااة والبةل ااة  )30والبةل ااة )
(   مماااة يااادل  لااا  وكاااود فااارو  م نوياااة بااايا إكةباااةك هاااهه الرقااارة حياااث تحتااال   0.05د لاااة )

 ( مكمود نسذ إكةبةك .%40اإلكةبة  )تنلب   لي أحيةنة ( أ ل   نسبة وهي )
 وكاااهل  ا مااار فاااي نتاااةج  الرقااارتيا التةسااا ة والمالمونوا رب اااوا حياااث كةناااك ايماااة . 40   39
(  مماة يادل  لا  9.487القيمة الكدولية والبةل ة  ) ( اكبر ما78( المحسوبة والبةل ة ) 2)كة
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وكاود فاارو  م نويااة باايا إكةبااةك هااهه الرقاارة وللااةلح اإلكةبااة  )تنلباا   لااي أحيةنااة   تنلباا  
 ( مكمود نسذ إكةبةك .%60 لي تمةمة  ( والتي حللك  ل  نسبة)

ي اة اا ايماة . كمة يتبيا ما  االل  ارض نتاةج  الرقارة الحةدياة واألرب اوا  والتاي ي  ار ف41
(  مماة يادل  لا  9.487( اكبر ما القيمة الكدولية والبةل ة  )72( المحسوبة والبةل ة ) 2)كة

وكااود فاارو  م نويااة باايا إكةبااةك هااهه الرقاارة وللااةلح اإلكةبااة  )تنلباا   لااي أحيةنااة ( والتااي 
 ( مكمود نسذ إكةبةك .%60حللك  ل  نسبة)

لمةنياة  واألرب اوا  والتاي ي  ار في اة اا ايماة . كمة يتبيا ماا  االل  ارض نتاةج  الرقارة ا42
(  مماااة 9.487( اكبااار ماااا القيماااة الكدولياااة والبةل اااة  )20.166( المحساااوبة والبةل اااة ) 2)كاااة

يادل  لاا  وكااود فاارو  م نوياة باايا إكةبااةك هااهه الرقارة وللااةلح اإلكةبااة  )   تنلباا   لااي ( 
 ( مكمود نسذ إكةبةك .%33.333والتي حللك  ل  نسبة)

( المحساااوبة والبةل اااة  2كماااة تواااير نتاااةج  الرقااارة المةلماااة واألرب اااوا إلااا  تراااو  ايماااة )كاااة. 43
(  األماار الااهي ياادل  لاا  وكااود فاارو  9.487(  لاا  ايمت ااة الكدوليااة والبةل ااة  )16.832)

م نويااة باايا إكةباااةك هااهه الرقااارة وللااةلح اإلكةبااة  )   تنلبااا   لااي ( والتاااي حلاالك  لااا  
 إكةبةك . ( مكمود نسذ%33.333نسبة)
( 30( المحساوبة والبةل اة ) 2. كمة توير نتةج  الرقرة الراب ة واألرب وا إل  ترو  ايمة )كاة44

(  األماار الااهي ياادل  لاا  وكااود فاارو  م نويااة باايا 9.487 لاا  ايمت ااة الكدوليااة والبةل ااة  )
( %40إكةبااةك هااهه الرقاارة وللااةلح اإلكةبااة  )   تنلباا   لااي ( والتااي حلاالك  لاا  نساابة)

 ود نسذ إكةبةك .مكم
. كمااة يتباايا مااا  ااالل  اارض نتاااةج  الرقاارة ال ةمسااة  واألرب ااوا  والتااي ي  اار في اااة اا 45

(  مماة يادل 9.487( اكبر ما القيمة الكدولياة والبةل اة  )18( المحسوبة والبةل ة ) 2ايمة )كة
(   لاا  وكااود فاارو  م نويااة باايا إكةبااةك هااهه الرقاارة وللااةلح اإلكةبااة  )تنلباا   لااي أحيةنااة

 ( %40والتي حللك  ل  نسبة )
.  كمااة يتباايا مااا  ااالل  اارض نتااةج  الرقاارة السةدسااة  واألرب ااوا  والتااي ي  اار في ااة اا 46

(  9.487( اكبااار ماااا القيماااة الكدولياااة والبةل اااة  )64.999( المحساااوبة والبةل اااة ) 2ايماااة )كاااة
)  تنلبا   لاي   ممة يدل  ل  وكود فرو  م نوية بايا إكةباةك هاهه الرقارة وللاةلح اإلكةباة

 ( ما مكمود نسذ اإلكةبةك .%58.333( والتي حللك  ل  نسبة )
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( المحساااوبة والبةل اااة  2. كماااة تواااير نتاااةج  الرقااارة الساااةب ة واألرب اااوا إلااا  تراااو  ايماااة )كاااة47
(  األماار الااهي ياادل  لاا  وكااود فاارو  9.487(  لاا  ايمت ااة الكدوليااة والبةل ااة  )19.165)

رقاااارة وللااااةلح اإلكةبااااة  )تنلباااا   لااااي ( والتااااي حلاااالك  لاااا  م نويااااة باااايا إكةبااااةك هااااهه ال
 ( مكمود نسذ إكةبةك .%33.333نسبة)
( المحسااااوبة والبةل ااااة  2. كمااااة تاااادل نتااااةج  الرقاااارة المةمنااااة واألرب ااااوا إلاااا  ترااااو  ايمااااة )كااااة48
(  األماار الااهي ياادل  لاا  وكااود فاارو  9.487(  لاا  ايمت ااة الكدوليااة والبةل ااة  )48.166)

ةك هاهه الرقارة وللاةلح اإلكةباة  )تنلبا   لاي تمةماة  ( والتاي حلالك  لا  م نوية بيا إكةب
 ( مكمود نسذ إكةبةك .%50نسبة)
. كمااة يتباايا مااا  ااالل  اارض نتااةج  الرقاارة التةساا ة   واألرب ااوا  والتااي ي  اار في ااة اا 49

(  9.487( اكبااار ماااا القيماااة الكدولياااة والبةل اااة  )19.166( المحساااوبة والبةل اااة ) 2ايماااة )كاااة
مة يدل  ل  وكود فرو  م نوية بيا إكةبةك ههه الرقرة وللةلح اإلكةبتيا   ) تنلبا   لاي م

( لكااال إكةباااة ماااا مكماااود %33.333  تنلبااا   لاااي أحيةناااة  ( والتاااي حلااالك  لااا  نسااابة )
 نسذ اإلكةبةك .

(  2. كمااة يتباايا مااا  ااالل  اارض نتااةج  الرقاارة ال مسااوا  والتااي ي  اار في ااة اا ايمااة )كااة50
(  مماة يادل  لا  9.487( اكبر ما القيمة الكد ولية والبةل ة  )23.333البةل ة )المحسوبة و 

وكااود فااارو  م نوياااة بااايا إكةباااةك هاااهه الرقااارة وللاااةلح اإلكاااةبتيا   ) تنلبااا   لاااي   تنلبااا  
 ( لكل من مة. %33.333 لي أحيةنة  ( والتي حللك  ل  نسبة )

وال مسااوا  والتااي ي  اار في ااة اا . كمااة يتباايا مااا  ااالل  اارض نتااةج  الرقاارة الحةديااة 51  
(  األماار 9.487( اكباار ماا القيمااة الكاد وليااة والبةل اة  )15( المحسااوبة والبةل اة ) 2ايماة )كاة

الااهي  يوااير  إلاا  وكااود فاارو  م نويااة باايا إكةبااةك هااهه الرقاارة وللااةلح اإلكةبااة   ) تنلباا  
 ( ما مكمود نسذ اإلكةبةك. %33.333 لي( والتي حللك  ل  نسبة )

 
 
 

 مناقشة النتائج  ) بحث التردد النفسي (  2-4
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 منةاوة نتةج  الرقرة األول  :     -1
 ) أتردد  ندمة او ر بض ف في الم ةرة المراد أداؤهة (

  اار وكااود فاار  م نااوي للااةلح اإلكةبااة ) تنلباا   لااي أحيةنااة( وياارى البااةحموا اا ساابذ هلاا  
مت اااددة كتن اااين الركضاااة التقربياااة وت لااان ي اااود إلااا  كاااوا الم اااةرة لااا بة الااات لن لوكاااود متللباااةك 
ويكاذ التادر  فااي ت لاين هاهة الم اةرة لااهل  الن اوض الزوكاي  لا  القراةز والقساان الرجيساي للم اةرة 

ركاا  يهااهة الم ااةرة تواا ره بضاا ف ولااا يااتمكا مااا أداؤهااة   و  ل ااياارى اللةلااذ فااي بدايااة المراحاا
 لاا  الماادرن أو المااادرذ اا ا إلاا  نقلااة م مااة وهااي م رفااة الواا ل بماادى اةبليتاات ويكااذ ههاا

 يك ل الال ذ ير ن مدى اةبليتت وانت يمكنت النكة  في اداي ههة الم ةرة  .
 
 ) اوة اإلرادة داف ي لالداي الكيد ( -2

  ر ما النتةج  وكود فر  م ناوي بايا اإلكةباةك للاةلح اإلكةباة ) تنلبا   لاي تمةماة ( وسابذ 
رهااة أمنااةي ت لاان م ااةراك تتللااذ  اإلرادة كم ااةرة هلاا  ي ااود إلاا  كااوا اإلرادة لاارة م مااة يكااذ توف

ارز اليديا األمةمية  ل  حلةا القرز اه اا فقداا اإلرادة يلةحبة فقداا ال زن في الت لذ  ل  
 الل وبةك م  حة ك التردد لهل  كةنك اإلرادة داف  كيد لالداي الم ةري .

 
فيات ( كاهل    ار وكاود فار  م ناوي  ) أتردد  نادمة أزاول نواةلةت ريةضايةت   أحبات و  ارغاذ -3

للاااةلح اإلكاااةبتيا ) تنلبااا   لاااي أحيةناااة   و  تنلبااا   لاااي تمةماااةت (  اا كةهبياااة الر ةلياااة للرااارد 
ها كةنااك هااهة الم ااةرة ايااد الدراسااة غياار  الريةضااي ت ااد حااةفزات وداف ااةت نحااو ممةرسااة تلاا  الر ةليااة واه

ي حلال هناة ود بلؤ في ت لم اة اماة الاهبي ي وكمرغوبة بةلنسبة لل ديد ما اللالذ فينة ما الل
برأي البةحميا هو كوا الم ةرة من كياة ويترتاذ  لي اة دركاةك امتحاةا لاهل  كاةا هاها ساببةت كةفياةت 
لتحريااز اللااالذ  لاا  ت لاان أداؤهااة لااهل  كةنااك اإلكةبااة )   تنلباا   لااي تمةمااةت   أحيةنااة ( همااة 

 البةرزتةا في ههة الرقرة .
 
 الحركة الريةضية اها و رك إن ة تسبذ لي اإللةبة ()   أتردد في اداي  -4

  ار وكاود فار  م ناوي للاةلح الرقارة ) تنلباا   لاي ( وماا اللبي اي حلاول هاهة اإلكةبااة  ا 
ال قااال البواااري يحاااةول داجماااةت تكناااذ األ لاااةر ولاااهل  ينب اااي  مرا اااةة  نةلااار األماااةا والساااالمة 
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 ااةلر كااةلقرز  لاا  القرااةز ب ااد ركضااة و ةلااة بةلنساابة لااالداي الحركااي  الااهي ياارتبل بااب ض الم
تقريبية  سري ة وليراا أول  اةلي للولاول لمرحلاة الوااوف  لا  الياديا  ) أي الكسان باةلمقلوذ 

 ( من الدف  ومحةولة ال بول  ل  األركل و ههة ت د  لورة كبيرة بةلنسبة للمبتدجيا. 
 
 ل ةذ الريةضية ( ) امتال   برة وتكةرذ سةبقة تك لني   أتردد في ممةرسة األ  -5

  ر ما  الل  النتاةج   ادن  وكاود فار  م ناوي بايا اإلكةباةك هاهة الرقارة    ا ال بارة الساةبقة 
لحاةلتي حما  البداياة و ادن المباة ة التاي  اةدة ماة تكاوا سامة الرارد والة التكربة سات رض  القليلة

في ت لن هاهة الم اةرة لاهل  التردد النرسي  ةهرة أو م ترية في ة   واا اللالذ ي تبروا مبتدجيا  
 كةنك اإلكةبةك  وواجية في ههة الرقرة .

 
 ) اإلحسةن بةإلرهة  والت ذ يك لني أتردد في مزاولة التمةريا واألل ةذ الريةضية (  -6

  ر أيضة ما  الل  النتةج   دن  وكود فار  م ناوي بايا اإلكةباةك هاهة الرقارة " إه ي اد الت اذ 
ي تااؤدي بةلال ااذ إلاا  التواااف  ااا أداجاات وهااو مااا الموااكالك التااي ال ضاالي مااا أهاان المواناا  التاا

ولكا الهي حلل هنة هو  دن  وكود فر  م نوي بيا  (1)نةلك اسلةت وافرات ما البحث والدراسة "
ويقر البةحموا سبذ هل  كوا واك اداي هاهة الم اةرة ) ارازة الياديا األمةمياة اإلكةبةك ههة الرقرة 

 لاا  حلااةا القرااز ( يساات ر  مااواني اليلااة كمااة اا الرتاارة باايا تكاارار وأ اار ي ااد فتاارة راحااة لويلااة 
كةبااة )  نساابيةت لااهل  كةنااك الراارو   وااواجي   فمااا اللااالذ ا تااةر إكةبااة ) تنلباا   لااي تمةمااةت( واه

 اد تلور انت في حةلة ت ذ  ضلي وانت لا يتمكا ما اداي الم ةرة . تنلب   لي ( يكوا
 
 
 ) مقتي بنرسي تك لني   أتردد بيداي الم ةرة (  -7

  اار وكااود فاار  م نااوي للااةلح اإلكةبااة ) تنلباا   لااي أحيةنااة( " نه أا الال باايا الااهيا ت ااوزهن 
سلبية أمنةي المبةراة ممة يؤدي المقة في النرن يق وا فريسة للرول   وال وف واسري لتلورات ن ال

                                                 
 .79،ص1999،جامعة الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،2،ط الطب الرياضيعمار عبد الرحمن قبع :  (1)
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إلاا  ا ضاالراذ النرسااي بساابذ الواا ور بااةلنرن واإلهمااةل والاارفض واإلحبااةل فااي أ مةلااة محااةو ت 
   (1)الت ويض "

 
 دمة يس ر الب ض مني ( ) أتردد  ن  -8

يتبيا وكود فر  م نوي بيا إكةبةك ههة الرقرة  للةلح اإلكةبتيا ) تنلب   لاي أحيةناة   تنلبا  
 لااي ( وهااها يااد ل ضااما مكااةل التاايمير الساالبي لآل ااريا إه تنتااةذ الضاا رةي حةلااة تااردد واضااحة 

زاي اب اريا  االوة  لا   ند اداي التمرينةك بحضور بقية األفراد   أا هها التردد نةكن  اا اسات 
 ال وف ما الرول أو اإللةبة . 

 
 ) وكود األك زة المسة دة والمسة ديا يك لني   أتردد في اداي األل ةذ الريةضية (  -9
ي  ر ما النتةج   ههة الرقرة وكود فر  م ناوي بايا اإلكةباةك للاةلح اإلكةباة ) تنلبا   لاي(    

ركااي فااي الكمنةساات  إه اا لمسااة دة اليدويااة للماادرذ وهااها واضااح مااا  ااالل متللبااةك الاات لن الح
تزياااد ماااا مقاااة الال اااذ بنرسااات و ااادن ال اااوف ماااا حااادوث اإللاااةبة إه أا المااادرذ ي ااارف اوا اااد 

 ويرا ي القوا د ال ةلة للقيةن بةلمسة دة .
 

 ) ض ف  الاتي بةلدرذ تك لني أتردد في اداي الم ةرة الريةضية (-10
للاةلح ) تنلباا   لاي أحيةناة ( فااةلكمير ماا المبتادجيا بااةلت لن   ار فار  م ناوي باايا اإلكةباةك و  

وبة سااتنةد وللرقاارة السااةبقة يتللااذ مااا الماادرذ اا يتقاارذ مااا الال باايا المبتاادجيا أو  لكااي يكااوا 
محل مقت ن فإها ولل إل  هاها المساتوى فاي نروسا ن كاةا لوكاوده اارذ الك اةز األمار الكبيار فاي 

 كود .زيةدة مقة الال ذ بةألمةا المو 
 

 ) امتل  حيوية نوةل يسة داني في اداي الل بة الريةضية (  -11
ة   ااار فااار  م ناااوي وللاااةلح اإلكةباااة  ) تنلبااا   لاااي أحيةناااة (  فاااةا اللاااالذ هناااة   هناااة أيضااا

 يترددوا في اداي الم ةرة  ندمة يو روا بحيوية ونوةل . 

                                                 
، القددداهرة ، دار الفكدددر العربدددي  االختبدددارات النفسدددية والم اريدددةمحمدددد حسدددن عددددون ، محمدددد نصدددر الددددين رضدددوان :  (1)

 .483،ص1987،
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 ية بدوا تردد( .. )بسبذ امتالكي أ داد نرسيةت  ةلية أمةرن األل ةذ الريةض12

  م نوية بيا إكةبةك ههة الرقرة   وهها   ي لو ماا غراباة اه هنة أ  رك النتةج   دن وكود فرو 
اناات مااا المرااروض اا يكااوا للكةنااذ النرسااي دور م اان يساابذ  اادن التااردد فااي ممةرسااة الر ةليااةك 

سااؤال مااا اباال الريةضااية ولكااا البااةحموا ي اازوا هااهه ا كةبااة لمسااتوى  لااة اااد يباارره  اادن ف اان ال
ال ينة بحيث ان ن لن ي تموا بقراية الكلمة ا  يرة ما السؤال ولاها فاةا اكةباةت ن تواتتك لمر اوم ن 

  اا ا  داد النرسي لت دور في الممةرسة بدوا اد ةل التردد كمت ير تةب  .
 

 .) وكة تي تك لني غير متردد في اداي الحركةك الريةضية ( 13
م نويااة وللااةلح اإلكةبااة )تنلباا   لااي أحيةنااة ( فمااا الم ااروف اا أ  اارك النتااةج  وكااود فاارو  

 نلاااار الوااااكة ة مااااا ال نةلاااار الم مااااة فااااي اداي الم ااااةراك الريةضااااية و ةلااااة الم ااااةراك هاك 
 اللةب  ال لر فلين كل اللالذ اةدريا  ل  األادان  ل  ممل هكها اداي .

 
الحركااةك ة  لاا  حلااةا القرااز و اليااديا األمةمياا. ) دركااة تقيااد األك اازة ولاا وبة م ااةرة ارااز 14

 (   تك لني متردد في أداج ة
)تنلباا   لااي تمةمااة   تنلباا  أ  اارك نتااةج  هااهة الرقاارة وكااود فاارو  م نويااة وللااةلح اإلكااةبتيا  

 لااي ( اه  واا  اا للاا وبة الم ااةرة دور م اان فااي التااردد كمااة اا وكااود الك ااةز يك اال اللةلااذ 
كااة الن ةجيااة ا ماار الااهي يتوافاا  ماا  منةاوااة نتااةج  يركاار فااي ا لااةبة اكماار مااا تركيااره فااي النتي

 .26الرقرة
 
 
 

 ( . ) ندمة ا رف ال ةية ما الل بة فينني   أتردد في أدايهة15
إكةبةت ااة وللااةلح اإلكةبااة )تنلباا   لااي  بررينأ  اارك نتااةج  هااهة الرقاارة وكااود فاارو  م نااوي    

ماااا وااارول الااات لن فاااي أنكاااةز أحيةناااة ( هناااة ت  ااار أهمياااة م رفاااة ال ااادف ماااا الم اااةرة والاااهي هاااو 
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الم ةرة وأداي تكرارهة ي تمد كميرا  ل  تبيةا ال ادف من اة وأ  فاةا المات لن   يارى ضارورة لاالداي 
. 
 

 . )أتردد في اداي الل بة الريةضية  ندمة او ر بةني غير موا ذ  ل  التدريذ ( 16
وللااةلح اإلكةبااة )تنلباا   إكةبةت ااة بررينامااة نتااةج  هااهة الرقاارة فقااد   اارك وكااود فاارو  م نااوي    

 لااي أحيةنااة ( فااةللالذ ي لمااوا تمةمااة أن اان اها لاان يقومااوا بةلتاادريذ  لاا  الم ااةرة بوكااود الماادرن 
الهي يك ل ال ملية الت ليمية متكةملة فين ن يدركوا  دن ما ت لن وأداي الم ةرة والتاردد فاي أداج اة 

. 
 

 . )   أتردد  ندمة أكوا هةدىي ومستقر نرسيةت (  17
إكةبةت ااة وللااةلح اإلكةبااة )تنلباا   لااي  بررينكااهل  أ  اارك النتااةج  فاارو  وكااود فاارو  م نااوي   

تمةماااة  ( فااااةللالذ والمت لماااايا  نااادمة يحلاااالوا  لاااا  ا سااااتقرار النرساااي وال اااادوي وهااااها واكااااذ 
 الكةنذ التربوي النرسي فين ن   يترددوا مللقة في اداي الم ةرة .

 
 بةلرول (. ) أتردد  ندمة يراودني و ور 18
إكةبةت ااة وللااةلح اإلكةبااة )  تنلباا   لااي(     بررينأ  اارك النتااةج  فاارو  وكااود فاارو  م نااوي  

فلااو بحمنااة فااي أساابةذ الواا ور بةلرواال لوكاادنة أن ااة يمكااا تكةوزهااة أو اااد تاان تكةوزهااة ف ااال فوكااود 
  فاةا مدرن المةدة ووسةجل أ مةا واألك زة المنةسابة   تك ال بةلوا ور بةلروال ماا وكاود وكاهل

اغلااذ اللااالذ يحااةولوا اا لكااي يلاالوا إلاا  هاادف ن األسااةن وهااو ت لاان الم ااةرة و ةلااة بوكااود 
 الوكة ة .

 
 
 

 . ) ت تريني حة ك او ر في ة ب دن الرغبة في ممةرسة األل ةذ الريةضية ( 19
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إكةبةت ااة وللااةلح اإلكةبااة )تنلباا   لااي أحيةنااة(  بررينأ  اارك النتااةج  فاارو  وكااود فاارو  م نااوي 
الرغبة ما المؤوراك الضرورية التي تدف  المات لن إلا  اداي لم اةرة لاهل  نالحا  الكميار ماا  وت د

 المربيا والمدرسيا يرغبوا المت لميا ابل ت ليم ن الم ةرة .
 

.  )او ر بةلتردد بيداي الل بة  ندمة   احلل  لا  حاوافز م نوياة  ( أ  ارك النتاةج  فارو  20
وللااةلح اإلكةبااة )تنلباا   لااي تمةمااة(  ا لبي ااة حااةل هااهة إكةبةت ااة  بررينوكااود فاارو  م نااوي 

الم ااااةرة فين ااااة م ااااةرة من كيااااة واا الماااات لن يضاااا  فااااي حساااابةنت اه ياااات لن هااااهة الم ااااةرة ألن ااااة مااااا 
متللبااةك النكااة  فااي الكليااة لااهل  لااين هنااة  ضاارورة إل لااةي حااوافز م نويااة باال يكترااي الماات لن 

 الكمنةست  .بضرورة ت لن الم ةرة ل رض النكة  في مةدة 
 

 .   ) برتي ال ملية والن رية تك لني   أتردد في اداي األل ةذ الريةضية ( 21
وتواير هاهة الرقارة إلا  وكااود فارو  م نوياة وللاةلح اإلكةبااة ) تنلبا   لاي أحيةناة ( اا اللااالذ 

ساةبقة  ند إكةبةت ن ل هة الرقرة كةنوا اد تلوروا كان هاي فةجادة ال باراك المتراكماة ماا الم اةراك ال
 ألداي م اااةراك كيااادة  ةلاااة التاااي تحتاااة  إلااا  توافااا   لااابي  ضااالي وتحكااان حركاااي بمساااةراك

ر ةي .الكسن   و ضالتت ما ود واه
 

أ  رك النتةج  وكاود  . )أتردد  ندمة اتوا  اا مستواي سوف لا يكوا بةلمستوى المللوذ (22
ها كاةا المات لن ي ارف فرو  م نوية وللةلح اإلكةبتيا ) تنلبا   لاي تمةماة   وتنلبا   لاي ( فاإ

 كيداي فةول ( ممال فةنت بلبي ة الحةل يتردد  ند اداي ههة الم ةرة . 0نتيكة األداي مسبقةت 
 

 . )و وري بةل وف ما الر ةلية أو الك ةز يسبذ لي ترددات في اداي األل ةذ الريةضية ( 23
( فاااةل وف ماااا  أ  ااارك النتاااةج  وكاااود فااارو  م نوياااة وللاااةلح اإلكةباااة  ) تنلبااا   لاااي أحيةناااة

المت ياااراك الم ماااة التاااي ت يااا  األداي ولاااهل  يسااا   المااادربوا إلااا  إب اااةد كةناااذ ال اااوف ماااا أي 
   ذ لكي تس ل ال ملية الت ليمية. 

  (  . )إحسةسي بةلملل يب دني  ا مزاولة األل ةذ الريةضية24



 27 

ممااال  كااان أ  ااارك النتاااةج  وكاااود فااارو  م نوياااة وللاااةلح اإلكةباااة  ) تنلبااا   لاااي أحيةناااة ( فةل
التووي  والممل يب د الرارد المات لن تمةماة  اا األداي وحتا  لاو أدى الم اةرة بسابذ للاذ المادرن 
نمة األداي  تلبية لللاذ المادرن  منة هل  فينت   ينره بسبذ  دن وكود الرغبة في األداي للت لن واه

. 
 

 .) اال  ما اداي الر ةلية ( 25
ويباارر هااها ا حتمااة ك اإلكةبااة  ) تنلباا   لااي ( أ  اارك النتااةج  وكااود فاارو  م نويااة وللااةلح 

التااي يضاا  ة اللةلااذ حيااث  اادن توايااك القرااز مااا القرااةز والليااراا ا ول ونزولاات  لاا  الحلااةا 
لالرتكااةز بة ضااةفة الاا  القاات مااا مرحلااة الواااوف  لاا  اليااديا فااو  الحلااةا التااي تسااب   مليااة 

 الدف  وهي حركة ت تبر م يرة بةلنسبة للمبتدجيا .
 

 . )  أبةلي بنتيكة األداي الن ةجية ( 26
ا ماار الاهي ي باار  ااا التوااتك أ  ارك النتااةج   اادن وكاود فاارو  م نويااة باايا إكةباةك هااهة الرقاارة 

فاي اراي ال يناة نحااو هاهه الرقاارة و ادن اترااةا ن  لا  اكةباة م ينااة وهاها لبي ااي  ا  اوف اللةلااذ 
اهتمةمت  ل  لريقاة أدايه الاهي يسالمت  والقت الهي  بر  نت في الرقرة السةبقة ك لت يلذ اكمر

 ما ا لةبة ما غير اكتراث للنتيكة الن ةجية . 
 

 . )أتردد  ندمة يرتر  نبضي ابيل المبةريةك ( 27
أ  اااارك النتااااةج  وكااااود فاااارو  م نويااااة وللااااةلح اإلكةبااااة  ) تنلباااا   لااااي (  ا مااااا الحااااة ك 

والنةتكاة  اا إفاراز ماةدة ا دريناةليا  الرسالكية الم ماة هاو ارتراةد  ادد نبضاةك القلاذ فاي الدايقاة
والتي تسير ولو  للقلذ فيتسةرد النبض والنةت   ا ال وف ممة ي ي  التحكن بةلتواف  ال لابي 

 ال ضلي و ضالك الكسن .
 
 
 

 . )و ليتي هي السبذ في ترددي ( 28



 28 

كماار   تنلباا   لااي (   حيااث اوااةر اأ  اارك النتااةج  وكااود فاارو  م نويااة وللااةلح اإلكةبااة  ) 
اللالذ الا  ا تازازهن بو لايت ن و ادن رغبات ن فاي اباداي ضا ف الو لاية كسابذ فاي تارددهن 
وتحوياال ا ساابةذ لمسااببةك ا اارى ب ياادة  اان ن وحيااث اا اكماار اللااالذ هاان فااي ا مااةر مراهقااة 
وهي مرحلة يتحسن ب ة الررد بةي مة يمن و لايتت بال ويواكات فاي اغلاذ ا حياةا ماا يحاةول 

 ا نتقةل منت.
 

 ) ندمة يللذ مني ات ةه ارار م يا فينني بليي في ات ةهه (  .29
كااهل  ا  اارك نتااةج  هااهه الرقاارة وكااود فاارو  م نويااة للااةلح ا كةبااة )تنلباا   لااي احيةنة(وهااها 

 يرك  ال  و لية اللةلذ .. 
 

 . )أهمية المنةفسة تك لني أوةر  في ة (30
اإلكةبااة ) تنلباا   لااي ( ف نااة يكااوا  توااير نتااةج  هااهة الرقاارة إلاا  وكااود فاارو  م نويااة وللااةلح 

 واضحة و ور اللالذ بيهمية األداي والت لن ف و السبيل الوحيد للنكة  .
 

 . )الت ير المرةك ي في ال ةداك اليومية يك لني   ارغذ بيداي األل ةذ الريةضية ( 31
ا ماة يرساره وهاه أ  رك النتاةج  وكاود فارو  م نوياة وللاةلح اإلكةباة  ) تنلبا   لاي أحيةناة (   

  لن ا يقةد الحيوي الهي يتةمر كميرا بت يير ال ةداك اليومية .
 

 . )ت رضي لإلك ةد يك لني متردد في األداي ( 32
أ  اارك النتاااةج  وكاااود فااارو  م نويااة وللاااةلح اإلكةباااة  ) تنلبااا   لااي ( فةلك اااد ياااؤمر  لااا     

( الحاةمض  H +تكما  )األداي لمة يلةحبة ما حاة ك فسالكية تاومر  لا  ال ضاالك ماا حياث 
الااهي ي يااا  الاااتقلل وا رت ااةي المنةسااابة لل ضاااالك وكااهل  ياااؤمر الت اااذ  لاا  الك اااةز ال لااابي 
المركاازي الااهي يكااذ اا يكااوا مركاازا  لاا  إرسااةل ا ي ااةزاك فااي الواااك المنةسااذ   لااهل  نالحاا  

ا  لااا  و  اا المااادربيا   يقوماااوا بت لاااين م اااةراك كديااادة  ناااد الال بااايا أو باااةل كن فاااين ن يحاااةف
 .حةلة الال بيا ما الت ذ  ند إ لةج ن م ةرة كديدة

   . )أتردد  ندمة يللذ مني منةفسة   ذ هي و رة  ةلية المستوى(33
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أ  ااارك النتاااةج  وكاااود فااارو  م نوياااة وللاااةلح اإلكةباااة  ) تنلبااا   لاااي أحيةناااة ( هاااهه مساااةلة   
ة فإها أحسوا براةر  سيحلال بيان ن لبي ية  ا اللالذ يتنةفسوا فيمة بين ن أمنةي الوحدة الت ليمي

 م  منةفن ) لةلذ ( كيد سيحلل ارتبة  وتردد وهها مة كلبك  لية النرن البورية .
 

 . )أتردد  ندمة يللذ مني الموةركة في بلو ك  ةلية المستوى ( 34
أ  ارك النتاةج  وكاود فارو  م نوياة وللاةلح اإلكةباة  ) تنلبا   لاي ( ولانرن السابذ السااةب    

 .يبة الموةركة  ةمل أسةن في حلول التردد فةا ه
 

 . ) دن ارتيةحي لب ض الحكةن يك لني أتردد في اداي الر ةلية المكلف ب ة ( 35
كمااة هكرنااة سااةبقة أ  اارك النتااةج  وكااود فاارو  م نويااة وللااةلح اإلكةبااة  ) تنلباا   لااي ( وهااها   

(  ولاهل  يوا ر اللةلاذ بيناة    يكة مسبقة ) دركة غير منةسبة فاي هاهة الحةلاةيتيمر بم رفة النت
 ..كدوى ما ا  تنةي بةألداي

 
 .  )الرول التكرر يسبذ لي التردد في اداي النوةل الريةضي (36
أ  اارك النتااةج  وكااود فاارو  م نويااة وللااةلح اإلكةبااة  ) تنلباا   لااي ( وكااوا ال ااوف  ةماال   

ةرة ) بااراك فوااال م اان فااي حلاااول التااردد  لولااة اها حلااالك محااةو ك فةواالة فاااي اداي الم اا
سااةبقة ( فااةا نساابة م تااد ب ااة مااا الال باايا سيحلاال ل اان  لاا  التااردد وهااها مااة يوضااح وركحااةا 

 اإلكةبة ) تنلب   لي ( ولين اإلكةبة ) تنلب   لي تمةمة ( فضال  ا اإلكةبةك األ رى .
 

 . )أ دادي البدني غير الكيد يسبذ ترددي في األداي   ( 37
م نويااة وللااةلح اإلكةبااة  ) تنلباا   لااي أحيةنااة  ( اه اا ال ةماال  أ  اارك النتااةج  وكااود فاارو   

الماااؤمر فاااي نتيكاااة األداي مواااةلرة بااايا المساااتوى الم اااةري والمساااتوى البااادني ا وفاااي  لولاااية 
الم ااةرة ايااد البحااث فااةا اغلااذ اللااالذ ي تماادوا  لاا  المسااتوى الم ااةري لكااوا الم ااةرة المكتساابة 

 .ي  ةلي األمر الهي يبرر حلول ههة اإلكةبةلرترة لويلة   تحتة  إل  مستوى بدن
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.  )و وري بة رتبة  و دن ا ستقرار يك لني متردد في ممةرسة الل بة الريةضية المكلاف ب اة   38
 ) 
أ  اارك النتااةج  وكااود فاارو  م نويااة وللااةلح اإلكةبااة  ) تنلباا   لااي أحيةنااة  (   وحيااث اا   

 لن وبمسة دة مدرن المةدة يسة د  ل  تقليال مساتوى تكرار األداي الت ليمي ما ابل اللةلذ المت
ا رتباااة   ناااد نسااابة كبيااارة ماااا ال يناااة وهاااها   ي اااد ان ااادان ا رتباااة  لاااها يكاااد البةحاااث أناااة  ماااا 

 المنلقي حلول ههة اإلكةبة  ل  ههة النسبة .
 

 )  أستلي  السيلرة  ل  أ لةبي في الموااف الحركة (  39
 نوياااة وللاااةلح اإلكةباااة  ) تنلبااا   لاااي أحيةناااة  (   اا هاااهة أ  ااارك النتاااةج  وكاااود فااارو  م  

ا سااتمةرة لااممك لقيااةن التااردد النرسااي ال ااةن الااهي تنلباا  اغلااذ فقرات ااة  لاا  م ةرتنااة المااهكورة 
ا  اا البااةحميا   يكاادوا  لولااية ل ااهة الرقاارة تتللااذ المنةاوااة ا  اا يقااةل اا هنةلاا  نساابة 

رة  لا  أ لاةب ن فاي المواااف الحركاة و هاهة ميازة يتمياز ب اة ليسك بةلكبيرة لان القادرة فاي السايل
 الريةضي  ا غير الريةضي وهي ميزة  ةمة وليسك  ةلة بر ةلية  ا أ رى .

 
 . )نملي الكسمي يك لني أتردد في اداي الل بة أو التمةريا (40
لقاي كادا أ  رك النتةج  وكود فرو  م نوية وللةلح اإلكةبة  ) تنلب   لاي تمةماة ( وهاها من  

النحيااف ( هاان الرةلاال فااي نكااة  وفواال –ال ضاالي  –فااإها  لمنااة اا األنمااةل الكساامية )السااميا 
اداي الم ةرة اه اا النمل السميا والنحيف غةلباة ماة يواك اوا لا وبةك مروناة وااوة  لا  التاوالي 
مااا  مواك اااة الااانمل ال ضااالي لاااب ض الملاااة ذ المت للاااة فاااي ملةلياااة ال ضاااالك وسااار ة 

 لمتللبةك الم ةرة .. لقدرة  ل  الملةو ةوا ا ستكةبة
 

 . ) ندمة   يكوا إحسةسي كيدات فينني   ارغذ بممةرسة الل بة الريةضية ( 41
أ  رك النتةج  وكود فرو  م نوية وللةلح اإلكةبة  ) تنلبا   لاي أحيةناة ( وهاها أمار غرياذ   

ة مرةلل الكسان بةإلضاةفة إلا  اه اا متللبةك اداي ههة الم ةرة تحتة  إل  ت يجة  ضلية و ت يج
الت يجة النرسية ) ا  اا البةحميا يرسروا ارترةد نسبة هاهة ا ساتكةبة نتيكاة ل ياةل المات لن الاهي 
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ي  اار بين ااة م ااةرة الاايرة الاازما ليسااك في ااة متللبااةك ملةولااة  ةمااة أو  ةلااة فااال تحتااة  إلاا  
 .(ت يجة الك ةز التنرسي 

 
 ك لني   بةت غير متردد ( . )امتل  روحةت م نوية  ةلية ت42
أ  رك النتةج  وكود فرو  م نوية وللةلح اإلكةباة  )   تنلبا   لاي( فاإها  لمناة اا الارو     

الم نوية ال ةلية تتواكد في حةلاة وكاود الادواف  ممال ) تواكي  الكم اور   حلاد الكاواجز   تمكاا 
اف  الوحيااد هنااة هااو النكااة  فااي الال ااذ مااا األداي   النكااة   فااي ا متحااةا ..... الااخ ( فااةا الااد

ا متحةا وهو لين داف  اوي مقةبل ان دان الدواف  األ رى  لمة اا هنة  ممبل وهاو ال اوف ماا 
 اداي الم ةرة لها كةا ما اللبي ي ارترةد نسبة ههة اإلكةبة  ا غيرهة .

 
 . )أتردد  ندمة اسم  كلمةك يووب ة ال در والهن ( 43
  م نوياااة وللاااةلح اإلكةباااة  )   تنلبااا   لاااي( وحياااث اا المقاااة أ  ااارك النتاااةج  وكاااود فااارو    

 منةاوااة بااةلنرن تكااوا المااةن  مااا التااردد فااي حةلااة الت اارض لموااااف المااد  والااهن وكمااة أ  اارك
 .نتةج  الرقرة السةبقة وكود نسبة كيدة ما الوامقيا بينرس ن فةا اإلكةبة في ههة منلقية 

 
 ةذ الريةضية  ( . ) كلي سبذ ترددي في ممةرسة األل 44
أ  اارك النتااةج  وكااود فاارو  م نويااة وللااةلح اإلكةبااة  )   تنلباا   لااي( ونراان الساابذ فااي    

 الرقرة السةبقة يرسر ههة النتيكة .
 

 . )أنني مترةجل ( 45
أ  اارك النتااةج  وكااود فاارو  م نويااة وللااةلح اإلكةبااة  )  تنلباا   لااي أحيةنااة ( األماار الااهي    

  .  إل  منةاوةيكوف لنة حقيقة   تحتة
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. )رداية التك يزاك التي ا  ر ب ة في المنةفسةك الريةضية تك لني أتردد فاي اداي الر ةلياةك 46
 الريةضية ( 

أ  رك النتةج  وكود فرو  م نوية وللةلح اإلكةبة  )   تنلب   لي( اا  لولاية ال يناة    
ي ألغلاااذ الناااةن يرسااار لناااة ) لاااالذ التربياااة الريةضاااية ( و لولاااية تحساااا الوضااا  ا اتلاااةد

 .ارترةد نسبة ههة اإلكةبة 
 

 . )ال روف المنة ية تك لني مترددات ( 47
أ  ااااارك النتاااااةج  وكاااااود فااااارو  م نوياااااة وللاااااةلح اإلكةباااااة  )   تنلبااااا   لاااااي تمةماااااة( وهلااااا     

 ل لولية  المكةل المكةني كونت دا ل اة ة م لقة وم لقة و  تتيمر بةلمنةخ . 
 

 تردد ما اداي الر ةلية  ندمة امتل  رو  األمل في الروز ( . )  او ر بةل48
أ  اارك النتااةج  وكااود فاارو  م نويااة وللااةلح اإلكةبااة  )  تنلباا   لااي تمةمااة(  اه اا األماال    

ما ال وامل الم ماة والرة لاة فاي إزالاة التاردد لاهل  يتلان  المادربيا داجماة ب لا  رو  األمال لادى 
 الال بيا .

 
 أت رض إلحبةل مة ( . )أتردد  ندمة 49
أ  اارك النتااةج  وكااود فاارو  م نويااة وللااةلح اإلكااةبتيا  )  تنلباا   لااي(   )  تنلباا   لااي    

أحيةناااة( بةلتسااااةوي  مااااا الم لااااون اا اإلحبااااةل  كااان األماااال ومساااابذ رجيسااااي للتااااردد   وبم رفتنااااة 
ة ب لولاااية ال يناااة ماااا  اااالل الرقاااراك الساااةبقة ماااا حياااث اماااتال  كااازي مااان ن مساااتوى ماااا المقااا

 بةلنرن والرو  الم نوية لها كةا ما اللبي ي حلول هةتيا اإلكةبتيا  ل  أ ل  نسبة .
 

 . )كرةحي   يك لني مترددا في األداي ( 50
أ  اارك النتااةج  وكااود فاارو  م نويااة وللااةلح اإلكااةبتيا  )  تنلباا   لااي(   )  تنلباا   لااي    

لحلول ت لان ساري  ألداي هاهة الم اةرة أحيةنة( وهها يدل  ل  اا اللالذ يحةولوا التمرا بكدية 
. 
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 . )او ر بةلتردد في اداي الر ةلية أو التمريا  ندمة أوةهد كم ورات غريرات ( 51
اا وكاااااود  اهأ  ااااارك النتاااااةج  وكاااااود فااااارو  م نوياااااة وللاااااةلح اإلكةباااااة  )  تنلبااااا   لاااااي (     

ة  ناد الال بايا وماا الكم ور سال  هو حديا ف و ما ك ة ي لي الداف  والرو  الم نوية ال ةليا
ر القلاا  والتااردد  نااد مكمو ااة أ اارى   وفااي مماال  ينااة البحااث وكمااة أمبتااك نتااةج  يااك ااة مةنيااة يم

( بااةا ال ينااة   تمتلاا  رو  م نويااة تك ل ااة غياار متاارددة فااي األداي لااهل  فااةا وكااود  42الرقاارة  )
في إزالة التاردد  ناد  الكم ور وبمة لت ما ايكةبية  ل  فرض ان دان السلبية لين لت دور ايكةبي

الر ةليااة تحتااة  إلاا  مسااتوى مااا  اا هااهه   اااالباال اا لاات دورا ساالبية فضاا ال ينااة الكميار مااا أفااراد
مماااة يوااا ر اللةلاااذ باااةلتردد ألنااات غيااار  تي مااال الكم اااور ال ريااار  لااا  تقليلااافالتركياااز  ناااد األداي 

 مسلر  ل  كمي  حواست المتيمرة بةلتركيز . 
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 ستنتاجات والتوصيات اال-5
 ا ستنتةكةك : 5-1
.   ر وكود التردد النرسي  ند ال ينة امنةي أداي م ةرة ارزة اليديا األمةمية  ل  حلةا القراز 1
. 
 ( .5 6 12 13 26.   ر وكود فرو  م نوية لكمي  فقراك ا ستمةرة بةستمنةي الرقراك )2
 ر ما ا حيةا ال  زيةدة التردد النرسي .. اا  دن المقة بةلمسة د او المدرذ ادى في كمي3
.اا للكوانااذ النرسااية والتقنيااة والمةديااة مماال المقااة بااةلنرن وا حبااةل والتوااكي  وبااث رو  ا ماال 4

والس رية ما ا  ريا والرغبة والترةؤل وال برة ال ملية والن رية والو لية والمازا  وال اوف ماا 
سمي والتك يزاك وواكل األداي وت قياده ووكاود الك اةز الرول وا  داد الكيد والسيلرة والنمل الك

 والمقة بةلمسة د والمدرذ دور م ن في اداي ههه الر ةلية .
 
 التوليةك : 5-2
. ال مل  ل  ازالة كل المسببةك التي تؤدي ال  التردد النرسي سواي كةنك اسبةذ نرسية او 1

 ارادية او تقنية.
 رسلكية و الات ة بةلتردد النرسي .. ال مل  ل  اكراي دراسةك للكوانذ ال2
 .. ال مل  ل  ااترا  اك زة مسة دة تحل محل المدرذ نرست3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

 ادرررررالمص

  دار الكتاااذ   لااان الااانرن فاااي التااادريذ والمنةفساااةك الحديماااةريساااةا  اااريبل   نةهااادة رساااا :   .1
 .1988لللبة ة والنور   كةم ة البلرة  
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 1984.  

  ا ردا   مكتباااة  2  كاااا فاااي التربياااة و لااان الااانرنمباااةديي ا حلاااةي  باااد الااارحما  ااادن :  .3
 .1981ا ال    

 كةم ااااة المولااال   دار الكتااااذ لللبة ااااة 2 ل اللااااذ الريةضاااي ماااةر  بااااد الااارحما اباااا  :   .4
  .1999والنور  

سااا  بااد الحساايا:بنةي مقيااةن للتااردد النرسااي فااي المكااةل الريةضااي )بنااةي وتلبياا ( فااران ح  .5
 .1999رسةلة مةكستير غير منوورة  كةم ة البلرة  

  القاةهرة    ا  تباةراك النرساية والم ةرياةمحمد حسا  الوي   محمد نلر الديا رضاواا :   .6
 .1987دار الركر ال ربي  

  دار الحكماة لللبة اة والنوارة   ب اداد  لن الانرن الريةضاي: نزار اللةلذ   كةمل لت لوين  .7
  1993. 

 كةم ة ب اداد  مكتاذ الاولا لللبة اة ا سن الن رياة فاي الكمنةسات يوركا  يرش وا روا:  .8
  .1978وا ستنسةخ 
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 المدحق
 

 

 (1ملحق رقم )

 مدحظة :ـ
 

 ك تكون على أساس ما تشعر أنت به . ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، وإنما أجابت 

  ان المعلومات التي ستكون معلومات ألغراض البحث العلمي فقط لذا ال حاجة لذكر االسم 

  اإلجابة تكون كما في المثال التالي:ـ 
 

 

 

 

 

 

 او ت :ا البيةنةك الو لية 
  الكنن :ا 

  الكلية :ا 

 الت لل :ا 

  ال مر :ا 

  دد سنواك الممةرسة :ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقرات ت
تطبيق 

 علي  تاما

تطبيق 

 علي

تطبيق علي 

 أحيانا

ال تطبيق 

 علي

ال تطبيق 

 علي  تاما

 

1 

تدكي إعدادا عاليا أمارس األلعاب بسبب ام

 الرياضية بدون تردد
     

 

2 

إحساسي بالملل يمنعني من مزاولة  األلعاب 

 الرياضية
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 ثانياَ :ـ االستبانة 
 

 الرقراك ت
تطبيق 

 علي  تاما

تطبيق 

 علي

تطبيق علي 

 أحيانا

ال تطبيق 

 علي

ال تطبيق 

 علي  تاما

1 
أتردد  ندمة او ر بض ف في المبةراة المراد 

 أداؤهة

     

      اوة اإلرادة داف ي لالداي الكيد 2

3 
ل نوةلةت ريةضيةت   أحبة و  أتردد  ندمة أزاو 

 ارغذ فيت

     

4 
أتردد في اداي الحركة الريةضية اها و رك 

 أن ة تسبذ لي اإللةبة

     

5 
امتل   برة وتكةرذ سةبقة تك لني   أتردد 

 في ممةرسة األل ةذ الريةضية

     

6 
إحسةسي بةإلرهة  والت ذ يك لني أتردد في 

 يةضيةمزاولة التمةريا واألل ةذ الر 

     

      مقتي بنرسي تك لني   أتردد في اداي الل بة 7

      أتردد  ندمة يس ر الب ض مني 8

9 
وكود األك زة المسة دة والمسة ديا يك لني 

   أتردد في اداي األل ةذ الريةضي

     

10 
ض ف  الاتي بةلمدرذ تك لني أتردد في 

 اداي الل بة

     

11 
سة داني في اداي امتل  حيوية ونوةل ي

 الل بة الريةضية

     

12 
بسبذ امتالكي أ داد نرسيةت  ةلية أمةرن 

 األل ةذ الريةضية بدوا تردد

     

13 
وكة تي تك لني غير متردد في اداي 

 الحركةك الريةضية

     

14 
دركة تقيد األك زة ول وبة  الحركةك 

 تك لني متردد في أداج ة

     

15 
ما الل بة فينني     ندمة ا رف ال ةية

 أتردد في أدايهة

     

     أتردد في اداي الل بة الريةضية  ندمة او ر  16
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 بةني غير موا ذ  ل  التدريذ

        أتردد  ندمة أكوا هةدىي ومستقر نرسيةت  17

      أتردد  ندمة يراودني و ور بةلرول 18

19 
تمتريني حة ك او ر في ة ب دن الرغبة في 

 ة األل ةذ الريةضيةممةرس

     

20 
او ر بةلتردد بيداي الل بة  ندمة   احلل 

  ل  حوافز م نوية

     

21 
 برتي ال ملية والن رية تك لني   أتردد في 

 اداي األل ةذ الريةضية

     

22 
أتردد  ندمة اتوا  انمستواي سوف لا يكوا 

 بةلمستوى المللوذ

     

23 
أو الك ةز  و وري بةل وف ما الر ةلية

 يسبذ لي ترددات في الداي األل ةذ الريةضية

     

24 
إحسةسي بةلملل يب دني  ا مزاولة األل ةذ 

 الريةضية

     

      اال  ما اداي الر ةلية 25

        أبةلي بنتيكة األداي الن ةجية 26

      أتردد  ندمة يرتر  نبضي ابيل المبةريةك 27

      تردديو ليتي هي السبذ في  28

29 
 ندمة يللذ مني ات ةه ارار م يا فينني 

 بليي في ات ةهه

     

      أهمية المنةفسة تك لني أوةر  في ة 30

31 
الت ير المرةك ي في ال ةداك اليومية 
 يك لني   ارغذ بيداي األل ةذ الريةضية

     

32 
 ت رضي لإلك ةد يك لني متردد في األداي

 

     

33 
مة يللذ مني منةفسة   ذ هي أتردد  ند

 و رة  ةلية المستوى

     

34 
أتردد  ندمة يللذ مني الموةركة في 

 بلو ك  ةلية المستوى

     

      دن ارتيةحي لب ض الحكةن يك لني أتردد  35
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 في اداي الر ةلية المكلف ب ة

36 
الرول التكرر يسبذ لي التردد في اداي 

 النوةل الريةضي

     

37 
دي البدني غير الكيد يسبذ ترددي في أ دا

 األداي

     

38 

و وري بة رتبة  و دن ا ستقرار يك لني 
متردد في ممةرسة الل بة الريةضية المكلف 

 ب ة

     

39 
  أستلي  السيلرة  ل  أ لةبي في 

 الموااف الحركة

     

40 
نملي الكسمي يك لني أتردد في اداي الل بة 

 أو التمةريا

     

41 
 ندمة   يكوا إحسةسي كيدات فينني   

 ارغذ بممةرسة الل بة الريةضية

     

42 
امتل  روحةت م نوية  ةلية تك لني   بةت 

 غير متردد

     

43 
أتردد  ندمة اسم  كلمةك يووب ة ال در 

 والهن

     

44 
 كلي سبذ ترددي في ممةرسة األل ةذ 

 الريةضية

     

      أنني مترةجل 45

46 

رداية التك يزاك التي ا  ر ب ة في 
المنةفسةك الريةضية تك لني أتردد في اداي 

 الر ةليةك الريةضية

     

      ال روف المنة ية تك لني مترددات  47

48 
  او ر بةلتردد ما اداي الر ةلية  ندمة 

 امتل  رو  األمل في الروز

     

      أتردد  ندمة أت رض إلحبةل مة 49

        يك لني مترددا في األداي  كرةحي 50

او ر بةلتردد في اداي الر ةلية أو التمريا  51
  ندمة أوةهد كم ورات غريرات 

     

 


