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 ثارةتأثير االستدراست مقارنت ل

ثناء أداء الطلبه ااالنفعاليت على 

 اث النظريت والعمليتاالختبار
 

 ⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ اليأس عزو أيمانم.م   ⃰ د.فالح جعاز شلش
 

 مهخص انبحث:

التعرفف لىرى تورتدر دفارس ااورتاالفف اايةعالليرس لردر لييرس البحرثا تعرف لر  التعرفف  إلىيهدف البحث 
لىرررى الةرررفدت تررر  تتدورررسالث دفارررالث ااورررتاالفف اايةعالليرررس تبعرررال لاررريت السىبرررس ديرررد  اا تبرررالفاث دالتةاللررر  

 بحرررث تررر اشرررتتىث لييرررس الس  دقرررد اورررت دح البالحارررال  التررريهل الدلرررة  باورررىد  الدفاورررالث التورررحيبييهترررال  
االتعرررررررس وررررررردفا  لىعرررررررالح  - ىت  التفبيرررررررسال/تس تررررررر  سىبرررررررس وررررررر د  التفبيرررررررس الفيالعررررررريس( ساللررررررر  دساللبررررررر152)

لشرداييال إلرى  هحدقرد ترح تيوريتا %( ت  تاتتر  البحرث22.55يش ىد  يوبس )دهح ا ح5115/5112الاالتع 
( ساللرررر  دساللبررررس دتاتدلررررس لف تبررررالفاث العتىيررررس 52تاترررردلتي  تاتدلررررس لف تبررررالفاث الي)فيررررس دلررررددهح )

دالرررررره  ألررررررد  دقررررررد التتررررررد البالحاررررررال  لىررررررى تييررررررالت ااوررررررتاالفف اايةعالليررررررس ا ( ساللرررررر  دساللبررررررس01دهح)دلررررررد
ا بعررردهال تتررررث التعاللارررس اسحلررررالييس بالوررررت داح (1221)ددفا  ف هالفيورررد ( دلفبرررره )اوررراته  الترررر  فاترررر  

عالترر  دوررس الحوررالب  داايحررفاف التعيررالف  دتإه تررح اوررت فان اليورربس التيديررس دال SPSSالبفيررالتل اسحلررالي  
  Two-Way ANOVAفتبالس )بيفود ( دتحىي  التبالي  الايالي  اا

اا تبررالفاث الي)فيررس بالوررتاالفف ايةعالليررس لالليررسا ترر   أداءتررال اوررتيتاه البالحاررال  هررد تتترر  الساللبررالث ليررد  أهررح
اا تبالفاث العتىيس  تعرف لر  داردد ترفدت  أدايهححي  ا  السف  يتتعد  بالوتاالفف ايةعالليس تي ةعس ليد 

ديررس ترر  تتدوررسالث دفاررالث ااوررتاالفف اايةعالليررس تبعررال لارريت السىبررس دتبعررال ليررد  اا تبررالفاث دتبعررال لتةاللرر  تعي
ااهتتالح دالتعالتر  اليةور  الترفيخ د ىرت ارد البالحاال  بعفدفف  أدلىدقد  ايت السىبس ت  يد  اا تبالفاث 

دفاورس بعرا التتريرفاث اليةوريس ا تعرف العتىيس دالي)فيرس اثاا تبالف  أداءت  ااوتيفاف اليةو  لىسىبس إايالء 
ياالد األ فر  لفقتهال ت  توتدر التحلي  ت  اا تبالفاث العتىيس دالي)فيس  دا 

 
 

 

 

                                     
  بو د  التفبيس الفيالعيسا تال ىت  التفبيسا االتعس ودفا  أوتاله    ⃰⃰⃰
 بو د  التفبيس الفيالعيسا تال دلت  التفبيسا االتعس ودفا  مدرس مساعد   ⃰ ⃰
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A comparative study of the impact for the emotional response on 

students during the performance of the theoretical and practical 

tests 

Ms. Eman Aleas Ezo Dr. Falih Jaaz Shalesh 
 

Abstract 

The research aims to identify the level of emotional arousal for the research 

sample, as well as to identify the differences in the mean of emotional arousal 

scores depending on the sex of the students , the type of tests and the 

interaction between them. The researchers used the descriptive manner surveys, 

The research sample included 125 students from the  School of Physical 

Education / faculty of Education - University of Soran for the academic year 

2012/2013, they make up (95.42%) of the research community, and this 

percentage has been divided randomly into two groups, a group of theoretical 

tests which included (45) students and a group of practical tests is (80) students, 

The researchers was adopted on measure arousal emotional which prepared by 

(Dorothy. Q. Harrison) and translated to Arabic by (Osama full salary of 1997), 

Then statistical treatment has  been done by using the statistical program SPSS. 

Then has been extracted the percentage , mean, standard deviation and 

coefficient of correlation (Pearson) and analysis of variance by Two-Way 

ANOVA.  

The most important of the researchers finding is the enjoyment of 

the students when performing the theoretical tests by high emotional 

arousal. As well as there is significant differences in the mean scores 

of emotional arousal depending on the sex of the students, depending 

on the type of tests and depending on the interaction of students with 

the type of sex tests. The researchers recommended that needs for 

attention ,  psychological dealing comfort  and create an atmosphere 

of psychological stability for students during the performance of the 

practical and theoretical tests, as well as the study of some of the 

other psychological variables and find a relationship with the level of 

achievement in the practical and theoretical tests. 
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 :انمقذمت وأهميت انبحث

تعتترد لىرى البحردث دالدفاورالث اث سبيعس لىتيس ه التفبيس الفيالعيس ت  يدتيال هها تاال   لبال يعد تاال 
التزيررد ترر  الي)فيررالث دالتعىدتررالث الترر  تهرردف لتحييررت ألىررى  ف ترر  الترردا   برري  العىرردح توررت دتالدااوررتةالد

التسبيييرس أد الدورالي  العىتيرس دأوراللي   دأوداء  ال  بالوت داح العىدح الفيالعريس ا توتديالث ااياالز الفيالع 
التردفيت الحدياررس تر  اارر  حر  التشررال   التر  تداارره الترتعىح ترر  تحييرت أحورر  أداء تير  أد أتعرر  توررتدر  

 عال  الفيالعيس ت  ت تىف األل

تفديررررس دلتحييررررت  احس وررررداء أ اليررررث تىرررري األلعررررال  تفقيررررس إ  األلعررررال  الفيالعرررريس تتتيررررز بتوررررتديالث ت تىةرررر
التوتديالث التفعريس أد اايارالزاث ال بيرفف ابرد تر  إ  ي رد  هردف اليراليتي  لىرى العتىيرس التعىيترس اورت داح 

تفودتس  دتعتبرف الاداير  اليةوريس لىتسبيرت أتع  السفايت دأدت الدوالي  دأ ةيهال ت  اا  تحييت األهداف ال
ال)ررفدف الريررف  أدالتيررداي  دالحيييرر  لت ديررالث الش لرريس الحييييررس لفلبرري  دالسىبررس ترر  )ررفدف التيالتوررس 

التيالديررس الترر  تتوررح برراللتدتف دالشررد اليةورر  التررفتبس بتحييررت ااياررالز أد األداء أد الدفاررس لهررها تررال  ااهتتررالح 
  هه  التفحىس دهد االي  افتبالس العىدح الفيالعيس باللعىدح األ رفر ورداء  اليرث هره بهها الاالي  يعد األهح ت 

العىررردح ي)فيرررس أح لتىيرررس تررر  حيرررث التسبييرررالث التيداييرررس التررر  يورررعى تررر   فلهرررال إلرررى اافتيرررالء باللتورررتديالث 
فيالعريس لتردفي  دالتيالتورالث الدتعد ااورتاالفف دتدايهرال تر   رف  ا  الفيالعيس ت  ت تىف التهالفاث داأليشسس

لرر  إبيررالء تورررتدر ااوررتاالفف ترر  الحرررددد السبيعيررس دالترر  توررهح تررر  تسررديف توررتدر اسيارررالز داألداء  تعررف
ل بيررففا لررها تررال  تهررح داليرردفف لىررى الررتح ح باللعررردس اليةورريس الترر  لهررال ترراايف ترر  ترردتف التاررالتي  الععررىيس ا

  ةوريس تعرد األهرح تر  هرها التدعرد بالليشالس الفيالع  ت   ف  البحث تر  الحرالاث الي سلسىباوىدي د بفف 
البحررث ترر  دفاوررس ااوررتاالفف اايةعالليررس  سدت ترر  أهتيرر ااوررتاالفف اايةعالليررس إحرردر التداعرري  التهتررسا دتعتبررف

اررريت السىبرررس ديرررد  اا تبرررالفاث  تررراافى تورررتداهال لررردر السىبرررسا تعرررف لررر  التعرررفف لررر  تررردر دالتعرررفف لىررر
 دالتةالل  بييهتال لىى دفاس ااوتاالفف اايةعالليس 

   
 :مشكهت انبحث

يترال هر  تىييرس برالل بفاث دالتارالف  التتيدلرس  ا تتع  حيالف اسيوال  لىرى دتيرفف داحردف دلىرى يترس داحرد دا 
شررعف بررالل دف داليىررت تررالفف تالسيوررال  ي االترر  تبعررث تيهررال ت تىررف اايةعررالاث دالحررالاث الداداييررس دااوررتاالفف

ده رها يارد   دبالألت  دالستايييس تالفف أ فر  ديشعف باللةفح بعا الدقث دباللحز  دال آبس تر  بعرا األحيرال 
أ  حيررالف اسيوررال  ترر  تيىرر  توررتتف دتريررف دايررح  دهررها ا شرري يعررة  لىررى الحيررالف اررزءا  بيررفا تتررال لهررال ترر  

لىحيرررالف العالترررس لتدترررالل أد تررر  التارررال   يةوررر  لىساللررر القيترررس دترررال لهرررال تررر  تتعرررس  لهرررها تعرررد لتىيرررس اسلرررداد 
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ترررر  الدقرررث دالاهرررد لتحييرررت أتعرررر  اليتررراليل دالتيىيررر  تررر  العررررردس  لفيالعررر   لدلرررالل اوتاتالفاداقتلرررالديالا
 الت  تدااه السىبس د اللس أايالء أداء اا تبالفاث دالت  تتتيز بدفاس تفتةعس ت  ااوتاالفف  سليةويا

 ااوررتاالفف اايةعالليرررس لررردر السىبرررس دهررر  ترر  التتريرررفاث التهترررس تررر  تحييرررتإه إ  هيررالي تبالييرررال تررر  تورررتدر 
لتىيرررس التررر  ياررر  ا  يتتتررر  بهرررال اح ورررداء  اليرررث هررره  اا تبرررالفاث ي)فيرررس األداء تررر  اا تبرررالفاث الفيالعررريس 

اث  هرها ترال اا تبرالف دتعد ت  العدات  التواللدف لىى تحييت أداء أتع  دلردا لىيتيارس التفاردف تر   بسالسى
اث تيةيرردد  اا تبررالف ف داعررحال ترر   ررف   بررفف البالحاررال  ليرردتال يتررااف السىبررس برراللتداقف الوررىبيس  ررف  ي)هرر

أللرررالبهح يتياررررس ااورررتاالفف العالليررررس التررر  تحرررردث لرررديهح يتياررررس عرررعف الررررتح ح بالاورررتاالفف اايةعالليررررس  ررررف  
اث اا تبررالف ترر   الساللبررالث أدالتداقررف التةالايررس تتررال يوررب  عررعف ترر  األداء التهررالف  دال سسرر  لىسررف  

هررررد  لررررعدبالث لتفترررر  هرررره  اث الي)فيرررس ديداااا تبررررالف دتررررال يحرررردث ترررر  تررردتف تتالارررر  أايررررالء أداء  االعتىيرررس
لرررها تتررر   رررف  هرررها العتررر  البحاررر  التتعرررت  تعفترررس تررراايف ااورررتاالفف اايةعالليرررس لسىبرررس التفبيرررس التداقرررفا 

الدفاوس ويتت   تر  تدااهره الحرالاث الورىبيس اث الي)فيس دالعتىيس تبداوسس هه  اا تبالف الفيالعيس ليد أداء 
لىرتح ح بهرال  ىبرساث تر  عرعف داي ةرالا ااورتاالفف أد افتةاللهرال د يةيرس تدايره الساا تبرالف الت  تحدث  ف  

 اث   اا تبالف داعىهال تعاللس دتحييت أداءهال التسىد  ت  

 
 انبحث: افهذأ

 البحث لدر لييس ااوتاالفف اايةعالليس  سدفاتوتدر التعفف لىى   1

 يرد  اا تبرالفاثد لاريت السىبرس تبعال  ةفدت ت  تتدوسالث دفاالث ااوتاالفف اايةعالليسالتعفف لىى ال  2
 دالتةالل  بييهتال 

 تضاؤالث انبحث:

 لدر لييس البحث؟ااوتاالفف اايةعالليس  سدفاتال توتدر   1

اا تبررالفاث ديررد  لارريت السىبررس تبعررال  تررفدت ترر  تتدوررسالث دفاررالث ااوررتاالفف اايةعالليررسهرر  تداررد   2
 دالتةالل  بييهتال 

 مجاالث انبحث:

  االتعس ودفا  و د  التفبيس الفيالعيس/ تال ىت  التفبيس/ سف  دساللبالثالتاال  البشف :   1

  ح3/2113/ 11 ح  لراليس27/11/2112 لىةتفف لزتالي :االتاال    2

  االتعس ودفا   ىت  التفبيس/تالتفل  و د  التفبيس الفيالعيس/  التاال  الت الي :  3
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 :انذراصاث اننظريت

 :االصتثارة االنفؼانيتمفهىو 

لبررالفف لرر  حاللررس تتتررالز لررسىخ ااوررتاالفف اايةعالليررس تهررد دليررد )هررفث بعررا التعررالفيف الترر  تبرري  تةهرردح ت
اايةعرالاث أد الدارداييالث حردث دا ىر  تبري  إ  د (1983) يدفاف ا إتال 1دبيدف دفغبس ت  لت  وىدي تعي 
ا 2دت)هررفا  الفايررال يررد  لىيررس دأحياليررال ييررز  لت)هررف تارراف ديلررع  الررتح ح بررها  هرها الحرردث قررد يايررف بررددفف 

لبررالفف لرر  حاللررس شررعدفيس هاتيررس ترر  ال ررالي  الحرر  تلررالحبهال تريررفاث تورريدلدايس دا ىيررس دقررد ي ررد  اايةعررال  د
  3دت)الهف تعبيفيس  الفايس قد تعبف غاللبال ل  يد  اايةعال 

ه داورتيه تاعر  الشر ب تبتهارال دتتتيرزا دلىرى دفاره دتعرفف ااورتاالفف بايهرال تاتدلره فددد أتعرال  يةوري
بالث دتريررفاث تلررحدبس بةاررالفف داداييررس دحاللررس اعررسفا (1972التىيارر  )حىترر  تهررال لف ا د 4لالليرره ترر  الرردل 

داعررسفا برالث حررالدف تشررت  الةررفد  الهررتعفت (1991) أتررال اررالتف تحور ا 5تتتيرز بتشرراللف دايرردتال  يحرد الوررىديد
  6د ىه دتؤاف ت  وىد ه د بفته الشعدفيس د)يةته الحيديس تيشا ت  تلدف يةو 

أ  تةاللر  الةررفد التوررتتف تر  بييترره ال الفايررس أ وربته لفقررالث تعييررس بالليوربس لاشرريالء دال)ررداهف داألحررداث 
د رردف دغعرر  د فاهيررس دتيشررا تتررال اعرر  الةررفد يتتىررا بالايةعررالاث الت تىةررس ترر  تررفح دوررفدف دترر  فهرر  

اايةعررالاث ترر   ررف  تةاللرر  الةررفد ترر  ال بررفاث الترر  يتعررفا لهررالا إه ا يت رر  لرردهال أد  ةهررال لىررى الررفغح 
داايةعرالاث االيرر   اتر  أيهرال قرد تورب  تر  شرعدف الةرفد لردح قدفتره لىرى الوريسفف لىرى الورىدي دالرتح ح بره

الير  ورىد   يشريف إلرى الحف رالث التعبيفيرس  تريرفاث شعدف  يشريف إلرى إحورالت دتراايف الةرفد بالايةعرالاث دا
  7الداه داألسفاف دالتريفاث الععىيس التلالحبس لفيةعالاث  وفلس دقالث اليى  دوفلس التيةت

 
 االصتثارة االنفؼانيت في انمجال انرياضي:

                                     
اليهعرس لىسباللررس لىرح الريةت الةوريدلدا ا دفاورس تر  تةوريف الورىدي اسيورالي ا بيرفدثا داف  :لبرد الرفحت  تحترد ليورد  1

  59ا ب1991داليشفا 
  133ا ب1983التيدح ت  لىح اليةتا تفاتس لالد  لز الدي  دآ فد ا اليالهففا تسبعس األهفاحا  :فيدفا 2

  438ا 1998ال تال  لىيشفا  ا اليالهففا تف ز1تحتد حو  لفد : تد   ت  لىح اليةت الفيالع ا س 3
  91ا بتسبعس الت تبس الدسييس لىح اليةت الفيالع ا لتال ا: يدوف تدوى التيداد  دلى  تحتد العتاليف  4
  149ا ب1972ا بيفدثا داف اليهعس العفبيسا 2حىت  التىيا : لىح اليةت التعاللفا س 5
  31ا ب1991التعىيح العالل ا اسلداد اليةو  ل فف اليدحا التدل ا تسالب   االتف تحو : 6
  153ا ب1979ا اليالهففا داف التعالففا 1ألد  لىح اليةتا س احتد لزث فااخ: 7
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دتىعررر  تتاررر  ااورررتاالفف )رررالهفف توررريدلدايس تحاليررردفا حيرررث ترررفتبس ب ررر  تررر  اايةعرررالاث التدابرررس دالوررراللبسا 
الفيالعرررس هاث د  توررريدلدايس الاهرررالز العلرررب  ددفا فييورررال تررر  ااورررتاالفف بيورررتيه الورررتباالد  دالبالفاورررتباالد  

أهتيرس  اللرس تر  تسرديف اايةعرالاث دتعبيرفاث الفيالعريي  تر  التبالفيرالث ت تىرف تر  تورتداهال ديدليتهرال لرر  
ل ديهرال تزيرد تر  اليشرالس الحيرد  لااهرزف  حيديرال تتتيرزا ترال تتتىري سالبعرال عالاث ت  الحيالف اليدتيرس دغاللبرالااية

 الععديس 

إعالتس إلى تال وبت يعرد األداء الفيالعر  احرد أيردا  األداء الره  يتالفوره اسيورال  دالره  ت رد  لفيةعرالاث 
اليةويس ددف تهح تيه ودر إايالء تتالفوس التدفي  أد ت  حالاث التيالتوس دي رد  لهرال تراايف ورىب  أد ايارالب  

ةيس ت  اهرس دتر  الورىدي ال رالب براللةفد الفيالعر  تر  اهرس أ رفرا دبلردفف ادقرت تاليره ت  العتىيالث الد)ي
ا يت رر  التعررفف أد الاررزح بررال  هررها اايةعررال  وررىب  أد اياررالب  إا بعررد أ  تررتح تيالفيترره ترر  يتياررس األداء أد 

برررفف اسيارررالز دهرررها يتدقرررف لىرررى سبيعرررس األداء ديرررد  الفيالعرررس التتالفورررس دتورررتدر الفيالعررريي  تررر  حيرررث ال 
 دالتافبس دالتفحىس العتفيس دتوتدر اسياالز 

دتررر  التارررال  الفيالعررر  يفحررر) اورررت داح ال ايرررف تررر  العبرررالفاث التررر  تعبرررف لررر  تورررتدر التررردتف دااورررتاالفف 
لفل  ت  التداقف الفيالعيس الت تىةس أد قد تعبف ل  دفاس يشرالس بعرا أاهرزف الاورح تار  )هردف بعرا 

ىررررى الفلرررر   وررررفلس دقررررالث اليىرررر  أد وررررفلس الترررريةت أد الترررردتف األلرررفاا الةورررريدلدايس بدفاررررس داعررررحس ل
 الععى  أد  ايف ت  التعفت دغيف هلي ت  األلفاا 

دقرررد اهرررتح البرررالحاد  تررر  تارررال  لىرررح الررريةت بدفاورررس )رررالهفف ااورررتاالفف دحرررالدلدا تةهدتهرررال دلفقتهرررال بالليشرررالس 
يتسىررر  تعفترررس التحرررداث د  رررد ت( إلرررى إ  تةهررردح ااورررتاالفف لررر ) ( ييرررفل 1221)زييررر  تيرررد ترررفر  الفيالعررر 

األوالورريس الترر  تحرردث ترر  الاوررح ليررد اوتشررالفف الفلرر  ديلررف ااوررتاالفف بايهررال دفاررس التيشرريس لالعررالء 
  1الت  ت د  تحث ويسفف الاهالز العلب  التوتي د

تورررت دح ااورررتاالفف اايةعالليرررس لىتعبيرررف لررر  حاللرررس الفيالعررر  اايةعالليرررس قبررر  التورررالبيالث الفيالعررريسا دت رررد  د 
ااوررتاالفف اايةعالليررس لالليررس ترر  الفيالعررالث الترر  تتسىرر  لترر  الععررفث ال بيررفف تارر  فترر  اسايررال ا بييتررال ترر  
الفيالعررالث الترر  تتسىررر  لترر  الععرررفث اللررريفف تاررر  الفتاليررس برررالليدت دالوررهح ت رررد  ااوررتاالفف اايةعالليرررس 

عر  الره  يتسىر  اليرد  الععرىيس تي ةعس   تال ي د  افتةال  دفاس ااوتاالفف اايةعالليس عفدف  لراداء الفيال
إ  فترر  الررفدح   دالوررفلسا بييتررال ي ررد  هررها اافتةررال  تعرردت لرراداء الفيالعرر  الرره  يتسىرر  التداتررت الحف رر 

التعيديس ت  تدااهس ااوتاالفف اايةعالليس تعتبرف تهترس إايرالء التيالتورس الفيالعريس لردر السرف  الرهي  يار  إ  
س لهررح دقررد يتسىرر  هلرري الررتح ح بررالليىتا ديحتررالن الةفيررت اوررتفاتيايالث يعتيرردا بالوررتعتال  أاوررتفاتيايه التيالوررب

                                     
زييرر  حورر  الابرردف : ااوررتاالفف اايةعالليررس دالوررتالث الش لرريس لرردر الفلبرري  الشرربال  دالتتيرردتي  ترر  الوررالحس دالتيرردا ا  1

  19ا ب2111الفيالعيسا  فواللس تالاوتيف غيف تيشدففا االتعس بالب ا  ىيس التفبيس
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ت تىةررس دتتبالييررس لترررال يحتالارره الساللررر  بهاتررها ديورررتسي  الترردفت إ  يىعرر  ددفا تهترررال ترر  هلررري ترر   رررف  
 اوتعتال  سفت لىتهييس اليةويس  

هح حورر  يرررد  لررها تررا  اايةعررال  لبرررالفف لرر  حررالاث تورريدلدايس تحررردث لجتررفاد دتعترر  لىررى تدايررره وررىد 
ااورررتاالفف إ   اليرررث اياالبيرررس أد ورررىبيس دباللترررالل  ترررؤاف تررر  تورررتدا  د ايرررفال ترررال يورررت دح تررر  أايرررالء التيالتورررالث 

  لبررالفاث تررد  لىرررى اساررالفف دبررث فدح الحترررالت لفلرر  دتحديرردال تررر  قبرر  الترردفبي  بريرررس الدلررد  باللفلررر
س قبر  التيالتورس د فلهرال لر  سفيرت تشرراي  حرالاث ااورتاالفف دالتعبيرس اليةوريلراداء التسىرد  إيارالز   دت ارف 

الفلبررري  دبرررث فدح الحترررالت تررر  يةدورررهح لعرررتال  تحيرررييهح ألحوررر  تورررتدر تررر  األداء  د رررهلي يارررد إ  
اايةعررالاث تىعرر  ددفال تهتررالل دبرراللي األاررف ترر  حيررالف الفلرر  الفيالعرريسا إه تررفتبس بوررتالث ش لرريته دوررىد ه 

عريس ورهالا إه ا تدارد لىرى اسسرفت أيردا  تر  التتالفورالث الفيالددداتعه دحالاالته دبايدا  األيشسس الت  يتالف 
  1دد  أ  تلسبي بالايةعالاث

 
 :انذراصاث انمشابهت

 إلرى التعرفف لىرى تراايف تتفييرالث ااورتف الء )الرهات ( 4002دراسة محمد حسين حميدي وآخران)هدفت 

التعررررفف لىررررى بعررررا التتريررررفاث  د ررررهليا ح حررردااز111ترررر  ااوررررتاالفف اايةعالليررررس لرررردر لررررداي   الت يىررر (-
لييرررس ت ديرررث   ح حررردااز لىفارررال  لف تبرررالفاث اليبىيرررس دالبعديرررس لتاتدلرررالث الدفاورررس111ال ييتالتي يرررس لعررردد 

ح حررردااز دتررر  التوررراىي  111تررر  العررردايي  التشرررالف ي  تررر  بسدلرررس العرررفات لىتتيررردتي  تررر  لررردد البحرررث 
 دتدلرر ا ( لررداءا12ح دلررددهح )2113عرر  اليرردر العفاقرر  التف ررز  لىتدوررح الفيال  بوررافث اتحررالد العررال

 ااوررتاالفف دفاررس  ةررا ترر  داعررخ دبشرر   أاررفث قررد دالت يىرر  الررهات  ااوررتف الء ترردفيبالث إ  د  الررىالبررالحا
 دلىتاررالتي  األد  التررالي  إلررى البدايررس ترر  الررزت  تسرردف ترر  التدفيبيررس لىبررفاتل ترراايف هيرراليد ررهلي ا اايةعالليررس
 2 الحالاز قب  التوالتس تيىي  ت  ااف قد دالت يى  الهات  ااوتف الء تيها  أ  )هفد ا الافث التدفيبيس

 الت تىةس لدر الب  التفا ز يستوتدر دفاس ااوتاالفف اايةعالل (7007)وآخرونوبحث زهير يحيى 
 الىع  الت تىةس لدر الب  تفا ز الةفديس التعفف لىى الةفدتد  ب فف الوىس يسالاالتعالث العفاق لتيتاالث

 اياللىد التدل ا )دهديا الوىس ب فف ت  تيت بالث االتعالث اليسف البحث ييسل دت ديث االبحث( ييس)ل
                                     

تحترد اورالح لررف ا تدورى ارداد  ررال)ح: تيالفيرس توررتدر ااورتاالبس اايةعالليرس برري  التتيردتي  دالشربال  ترر  لعبرس التف تررسا  1
  41ا ب2111ا تسبعس دياللىا بعيدبسا 1تاىس  ىيس التفبيس الفيالعيسا العدد

لت يىررر  تررر  ااورررتاالفف اايةعالليرررس دبعرررا التتريرررفاث ا -تحترررد حوررري  حتيرررد  دآ رررفا : تررراايف تتفييرررالث ااورررتف الء الرررهات  2
ح حررداازا  بحررث تيشرردفا تاىررس بحرردث ددفاوررالثا  ىيررس 111ي يررس ترر  البرردء إلررى ااتيررالز الحررالاز األد  ترر  لرردد تتالييال 

  2114ا 8ا العدداالتعس برداد-التفبيس الفيالعيس
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 اداف  يسااوتاالفف اايةعالل يالتتي اوت داح ( البال دقد تح٠٦( الباللرس )ي لفح الد يتالييساوى يبالفااأل
 ياليالثلفل  دقد تح تعاللاس الب يساايةعالل ااوتاالفف دفاس يت( لبالفف تي٠٦ت  ) يت د  لىبحث داله 

بالتاال   ي التبال ي دتحى يسدتعالت  اافتبالس البو يالف التع اايحفافد  الدوس الحوالب ا بالوت داح يالإحلالي
لدر الب  تفا ز  يساليتاليل ل  )هدف حاللس ت  ااوتاالفف اايةعالل دأوةفث اق  تفت تعيد  يتسداحد دق

لدر  يست  توتدر ااوتاالفف اايةعالل يسدد تفدت هاث دالس تعيد تعف ل  دا البحث ييسالىع  الت تىةس لع
 ت  يسافتةال  تىحد) لدر تف ز  اافت الز دالزاد  يدادالبحثا  تال  ييسالىع  الت تىةس ل تفا ز الب 
  1تيالفيس بتف ز التدز  يسااوتاالفف اايةعالل توتدر

إلرى التعرفف لىرى ااورتاالفف اايةعالليرس لردر سىبرس التفحىرس األدلرى ترر   (7008ميعمم اعالك يعريم) وسععى 
لتعررررفف لىررررى الةررررفدت ترررر  ااوررررتاالفف ا د ررررهلي ااث العتىيررررس لرررربعا األلعررررال  الةفقيررررس دالةفديررررساا تبررررالف أداء 

حرردد  ااث العتىيررس لرربعا األلعررال  الةفقيررس دالةفديررساا تبررالف اايةعالليررس لرردر سررف  التفحىررس األدلررى ترر  أداء 
( 111حث لييس البحث بسف  التفحىس األدلى ل ىيس التفبيرس الفيالعريس تر  االتعرس بالبر  دالبراللي لرددهح )البال

 ررفف  ساللر ا دتررح التدلرر  إلرى إت الييررس التعررفف لىررى ااورتاالفف اايةعالليررس ليررد األلعررال  الفيالعريس ) ررفف اليرردحا
ت الييرررس التيالفيرررس بررري  قررريح ااورررتاالفف اا اسايرررال ( الاتيالورررتيا الورررىسا يةعالليرررس بررري  لالعرررال  الفيالعررريس ) رررفف دا 
  2اسايال ( الاتيالوتيا  فف الوىسا اليدحا

ااوتاالفف اايةعالليس دالهاث التهالفيرس لفلبر  ال رفف السراليفف الشربال   (7000شيماء علي خميس ) وتناولت
ت الييررررسد ( 2111-2119لتيسيررررس الةررررفاث األدوررررس لىتدوررررح ) الفف التعررررفف لىررررى يررررد  العفقررررس برررري  ااوررررتا ا 

دشتىث لييس البحث البد بعرا ترفت ال رفف السراليفف الشربال ا دتدلرىث البالحارس   ااايةعالليس دالهاث التهالفيس
دهيرالي لفقرس ل وريس بري  الرهاث ا إلى اتتفي لييس البحث اوتاالفف ايةعالليس تفتةعس دهاث تهالفيرس تي ةعرس

  3التهالفيس دااوتاالفف اايةعالليس لعييس البحث
 منهج انبحث:  

 اوت دح البالحاال  التيهل الدلة  باوىد  الدفاوالث التوحيس دهلي لتفيتته دسبيعس البحث 
  -مجتمغ وػينت انبحث:

                                     
الاالتعرالث دترت تفا رز الىعر  الت تىةرس ب رفف  لدر البر  يسدفاوس تيالفيس ت  توتدر ااوتاالفف اايةعاللزهيف يحيى دآ فد :  1

  2117ا 46ا العدد14يالعيسا التاىدلىعىدح الف  ي تاىس الفاتد االوىس
تياح لاللخ  فيح: تيالفيس ت  ااوتاالفف اايةعالليس ليد أداء اا تبرالفاث العتىيرس لربعا األلعرال  الةفقيرس دالةفديرس لردر سرف   2

  2118 التفبيس الفيالعيس بحث تيشدفا

شيتالء لى   تيت: ااوتاالفف اايةعالليس دلفقتهال باللهاث التهالفيس لفلب  بعا تفت ال فف الساليفف الشربال ا بحرث تيشردفا  3
2111  



 2 

 ىت  التفبيرس التاتت  البحث أشتت  سرف  دساللبرالث الترفحىتي  الااللارس دالفابعرس لور د  التفبيرس الفيالعريس/ تر
( ساللرر  دبسفييرررس لشرررداييسا ترررح 131)دالبررراللي لرررددهح ح 2112/2113لىعررالح الارررالتع  ترر  االتعرررس وررردفا  

ا %( تر  تاتتر  البحرث95.42( سالل  دساللبس ديشر ىد  يوربس )125ا تيالف لييه البحث دالباللي لددهح )
( ساللررر  45لشرررداييال إلررى تاتررردلتي  تاتدلرررس لف تبررالفاث الي)فيرررس دلرررددهح ) لييررس البحرررث دقررد ترررح تيوررريح

تدزيرر  لييررس البحررث  ( يبرري 1دارردد  ) ادساللبررس ( ساللرر 81دساللبررس دتاتدلررس لف تبررالفاث العتىيررس دلررددهح)
 داليوبس التيديس بحو  اا تبالفاث العتىيس دالي)فيس 

 (0جدول )
 .توزيع عينة البحث والنسبة المئوية بحسب االختبارات العملية والنظرية بيني

 النسبة ادلئوية جمتمع البحث طالب طالبات العدد عينةال

 50 30 80 عمليةاالختبارات ال

131 

%61.07 

 34.35% 29 16 45 االختبارات النظرية

 4.58% 4 2 6 العينة االستطالعية

 100% 83 48 131 اجملموع

 
  -أدواث وأجهزة انبحث:

 س التفح) -

   )تييالت ااوتاالفف اايةعالليس( سااوتبالي -

 ( Pentium 4اهالز  دتبيدتف يد  ) -

 ( festalواللس تدقيث ال تفدييس يد ) -

 

 

 

 
 -انبحث انميذانيت:إجراءاث 

  -إجراءاث إػذاد مقياس االصتثارة االنفؼانيت:

اله  يهدف إلى التعرفف لىرى دفارس ااورتاالفف اايةعالليرس لردر  ساوتعت  البالحاال  تييالت ااوتاالفف اايةعاللي
يس دالرره  ألررد  )ددفا  ف هالفيوررد ( دلفبرره )اورراته  الترر  فاترر  لييررس البحررث ترر  تدقررف التيالتوررس الفيالعرر
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تررر  اللررردت  سديتتيرررز هرررها التييرررالت  ديررره يلرررىخ لييرررالت ااورررتاالفف اايةعالليرررس دلررره دفاررره لالليررر ا1(1997
دقرررد ترررح تعفيرررف التييرررالت دا  عرررالله لررربعا فا ( تيرررف 51دالابرررالث دالتدعررردليس ديت رررد  هرررها التييرررالت تررر  )

 التعديفث ألا  تسبييه لىى السىبس دهلي ت   ف  لفا التييالت لىى ال بفاء دالت تلي  
 

  -تحذيذ صالحيت انفقراث:

لفعررث لىررى لرردد ترر  الت تلرري  ترر  لىررح  بحررثفاث التييررالت بتررال يررتفءح دلييررس البعررد ا  تررح تعرردي  تيرر
الرريةت الفيالعرر  دالييررالت دالتيررديح دالعىرردح اليةورريس دالتفبديررس لبيررال  لررفحيتهال ترر  قيررالت الهرردف الرره  دعرر  

   -:(3ا 2) ألاىه د تال ت  الاددلي 
 (7جدول )

 أرقام الفقرات المحذوفة والمعدلة والتي تم تعديلها بشيل بسيط بيني
 والتي لم يجري عليها إي تعديل

 رقم الفقرة فقراتال
 50-56 -50 -55 – 51 احملذوفة

 52-51-52-55-11-11 ادلعدلة

 ادلعدلة تعديل بسيط

1-2-2-6-1-0-2-15-15-12-16-11-
10-12-51-52-56-21-21-25-22-22-
26-21-20-51-55-52-55-51-52-21 

 22-25-51-52-12-5-5 تعديل أيمل جيري عليها 

 
 
 
 
 
 

 (3جدول )
 ن والنسبة المئويةيالفقرة وعدد الخبراء الموافقون والغير موافق يبين

 رقم الفقرة ت
 نيموافق غري موافقون النسبة ادلئوية اخلرباء

1 5-5-12-52-51-25-22 0 - 111% 

                                     
  272ا ب1997داف الة ف العفب ا اليالهففا ا1 الت  فات : لىح يةت الفيالعساس أوالتس 1



 11 

5 
1-2-2-6-1-0-2-11-11-15-15-12-

16-11-10-12-51-55-52-56-22-22 
1 1 87.5% 

2 
52-21-21-25-26-21-20-51-51-

55-52-55-52-51-52-21 
6 5 75 % 

5 51 – 55- 50- 56-50 2 2 62.5% 

 
  -انتجربت االصتطالػيت:

  تبررالفترر  ا ف ( سرر6لىررى )12/2112/ 4تافبررس اوررتسفليس يرردح الافاررالء التلررالدف ااررف  البالحاررال  
سا تررر  تاتتررر  البحرررثا دقرررد ترررح اورررتبعالدهح تررر  التافبرررس الفييوررري%( 4.57) ال رررفف السررراليفف  دتشررر   يوررربتهح

تحديرد الرزت  الرفزح لجاالبرس لىرى تيرفاث ااورتبيال  د رهلي التعرفف لىرى د ال  الرفا ت  هه  التافبس هرد 
دبعرررد اايتهرررالء تررر  إارررفاء التافبرررس ااورررتسفليس تبررري  إ  ا 1عدبالث دالعيبرررالث دتي)ررريح إدافف الت تبرررفي اللررر

تيررفاث التييررالت  اليررث داعررحس ترر  قبرر  إتررفاد العييررس د ررهلي بررداي  اساالبررس دالتعىيتررالث ترر  حرري   ررال  دقررث 
 ( دقييس  31-21اوت تال  التاايفاث لاتي  إتفاد لييس التافبس )

 

  -األصش انؼهميت نهمقياس:

 إ  اللردت دالابرالث يعردا  تر  أهرح ال لراليب الورري دلدايس التر  يار  تدتفهرال تر  التييرالت اليير  دتهتررال
دلىيرره يارر  التحيررت ترر  هرره  ال لرراليب دالشررفدس ترر  اارر  عررتال  اررددف ا 2 ررال  الرررفا ترر  اوررت داتهال

  الييت التوت دتس باللييالت دالتيديحدلفحيس التي

ترر   ررف  إياررالد اللرردت ال)ررالهف  دهلرري ترر   ررف  لررفا التييررالت  ترر  لرردت التييررالت دقررد تررح التحررت
لرالدفتر  ابرالث التييرالت بسفييرس اا تبرالف  التا رددترح ا لىى تاتدله ت  األوالتهف الت تلي  إه ا اا تبرالف دا 

تررح الحلرررد  لىرررى تعالتررر  ابررالث لرررالل  بررري  أداء اا تبرررالف األد  دألرررالد  اا تبررالف تررر   رررف  تسبيرررت يةرررت 
التييررالت لىررى يةررت لييررس التافبررس ااوررتسفليس دب)ررفدف تشررالبهه دبعررد تررفدف أورربد  ترر  اا تبررالف األد  

 دهها يد  لىى تفيتس اا تبالف ستفاد العييس  1.874 )هفث قيتس ابالث التييالت
 

                                     
  114ا ب1988ت تبس اليهعس التلفيسا  االيالهفف ا1س تحتد لبد الوفح: الييالت التفبد  داليةو ا 1

ا اليرالهففا داف 1لفح الدي  تحتدد لرفح: الييرالت دالتيرديح التفبرد  داليةور  أوالوريالته دتسبييالترها تدايهالتره التعاللرففا س 2
  419ا ب2111الة ف العفب ا 
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  -طريقت تصحيح انمقياس :

اي  تر   رف  تةترالح إ  لتىيس تلحيخ التييالت تتح بدع  دفاه تيالوبس ل ر  تيرف  دحور  إاالبرس التورت
التلحيخ الره  هرد لبرالفف لر  األداف التر  ي شرف بهرال الةرالحب لر  اساالبرالث التر  ترد  لر  داردد اليتيارس 

( 3ا 2ا 1)ت ررد  إاالبتهررال ف( تيررف 23ا الةيررفاث ااياالبيررس )فتيررف  (45حيررث ت ررد  التييررالت ترر  )ا الترر  تيررالت
    (1ا 2ا 3)ت د  إاالبتهال ف( تيف 22) دالةيفاث الوىبيس

 (4جدول)
 بدائل اإلجابة وأوزان الفقرات لمقياس االستمارة االنفعالية بيني

 بدائل اإلجابة            
 ةلفقر اوزن 

 نادرا أحيانا غالبا

 2 5 1 الفقرات االجيابية

 1 5 2 الفقرات السلبية

 

( ا  تيرديف اساالبرس افار ا دبهرها 45( دادي  دفاه )135يحل  لىيهال السالل ) سدفاه تحتتى ىألى ا 
تررر  الدورررس  ألىرررى(  حيرررث ايررره  ىترررال  اليرررث دفارررس التورررتاي  91ي رررد  الدورررس الي)رررف  إ  دفارررس الحيرررالد)

ورتؤاف ورىبيال لىرى أداء الساللر  تر  الىعبرس  سالي)ف   ىتال  ال  هلري تؤشرف لىرى ا  ااورتاالفف اايةعالليرس لاللير
الفوررس د ىتررال  اليررث دفاررس التوررتاي  يةررت الدوررس الي)ررف  أد اقرر   ررال  هلرري تؤشررف لىررى إ  ااوررتاالفف التت

 اايةعالليس تيبدلس دتؤد  إلى األداء األتا  ت  الىعبس 
 

 -انتجربت انرئيضت :

لىررى  (11/3/2113لراليرس  3/12/2112البالحاررال  التافبرس الفييوررس  رف  الترردف التحلردفف برري  ) رأارف 
ا دبعررررد إلرررداد أداف البحررررث باللشرررر   /االتعرررس ورررردفا  ىت  التفبيسالوررررح التفبيرررس الفيالعرررريس/ تررررتفلررر  دلرررراللس ق

( ساللررر  دساللبرررس تررر  125( تيرررفف دترررح تحديرررد العييرررس األلرررىيس دالبررراللي لرررددهح )45اليهرررالي  دالت رررد  تررر  )
%( 95.42 ىت  التفبيس/االتعررس ورردفا  دتشرر   يورربس )ال/ تررالتررفحىتي  الااللاررس دالفابعررس ليوررح التفبيررس الفيالعرريس

ترر  تاتترر  البحررث دبعررد اايتهررالء ترر  تيةيرره التافبررس األوالورريس قررالح البالحاررال  باترر  البياليررالث ال اللررس برراتفاد 
 لييس البحث دتفتيبهال ت  اداد  تتهيدال لتحىيىهال إحلالييال  

 

 -انىصائم اإلحصائيت:

إه تررح اوررت فان اليورربس التيديررسا دتررح  SPSSتتررث التعاللاررس اسحلررالييس بالوررت داح البفيررالتل اسحلررالي  
-Two الايررالي دتحىيرر  التبرالي   فتبررالس )بيفورد (التتدورس الحوررالب  داايحرفاف التعيررالف  دتعالتر  ااحورال  

Way ANOVA  أد اق   0.05دليد تح تحديد توتدر الدالس ليد 
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 -عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:

تر   إليره تر  يتراليلدلرف ترال ت الييردتتورالؤاث تر   ال دعرعه البالحارترال لىى  دلجاالبسالبحث  ألهدافتحيييالل 
 العفا اآلت :

 (5جدول)
 لالستمارة االنفعالية لعينة البحث ةالمعياري اتواالنحراف ةالحسابي األوساطقيم  يبين

 

نوع 
 االختبارات

جنس 
 الطلبة

الوسط  العدد
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 النظري

 4.99 95.76 16 طالبات

 4.59 90.2 29 طالب

 5.40 92.18 45 اجملموع

 العملي

 4.41 85.73 30 طالبات

 2.61 69.67 50 طالب

 8.52 75.69 80 اجملموع

جمموع 
 االختبارات

 6.65 89.22 46 طالبات

 10.54 77.21 79 طالب

 

 إهقيتررس برردفاالث ااوررتاالفف اايةعالليررس  ألىررىحييرر   سالي)فيرر الا تبررالفاث( أ  الساللبررالث ب5ارردد )يتبرري  ترر  
التتدوررررس الي)ررررف  ترررر  قيتررررس  ألىررررىدهررررد  4.99دبرررراليحفاف تعيررررالف   95.76بىرررري الدوررررس الحوررررالب  لهرررر  

تر  حري  حيررت السرف  ترر   ااوررتاالفف اايةعالليرس العالليررسا تر  هداث أيهر س دهررها يرد  لىررى ( دفار91دالبراللي)
دبرراليحفاف  69.67بىرري الدوررس الحورالب  لهررح  إهقيترس برردفاالث ااوررتاالفف اايةعالليرس  أديررى سالعتىيرر اثاا تبرالف 
 تررر  هد  أيهرررحس دهرررها يرررد  لىرررى ( دفاررر91التتدورررس الي)رررف  دالبررراللي)تررر  قيترررس  أديرررىدهرررد  2.61تعيرررالف  

معا مسعتو  دبهلي تيد تتث اساالبس لىى التوالؤ  األد  دالره  يريب لىرى:  اتي ةعسااوتاالفف اايةعالليس ال
 رجة االستمارة االنفعالية لد  عينة البحث؟د

ارررريت السىبررررس ديررررد   يت رررر  الح ررررح لىررررى أ  ترررر  التعررررفف لىررررى هرررره  اليرررريح اا ايرررره ادلىررررى الررررفغح ترررر  
دفاررس ااوررتاالفف اايةعالليررس لىررى لييررس البحررثا لررهلي اوررت دح البالحاررال   تةاللىهتررال قررد أاررف ترر  أداا تبررالفاث 
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ترر  تتدوررسالث دفاررالث ااوررتاالفف  دالرره  ي شررف الةررفدت Two-Way ANOVA تحىيرر  التبررالي  الايررالي 
 ( 6ديد  اا تبالفاث دالتةالل  بييهتالا دهها تال يبييه ادد ) اايةعالليس تبعال لايت السىبس

 (6جدول)
  بين نتائج تحليل التباين المنائي في درجات االستمارة االنفعالية لعينة البحثي

 مصذر انتباين
مجمىع 

 انمربؼاث

درجاث 

 انحريت

متىصط 

 انمربؼاث

 قيمت

 )ف(

مضتىي 

 انذالنت

 مؼنً

 انذالنت

 معنوي 000. 201.912 3109.602 1 3109.602 جنس الطلبة 

 معنوي 000. 403.423 6213.009 1 6213.009 اتنوع االختبار

تفاعل جنس الطلبة مع 
 اتنوع االختبار

 معنوي 000. 47.625 733.454 1 733.454

    15.401 121 1863.49 الخطأ

        125 847712.728 الكلي

   

 تبعررال لارريت السىبرررس الايررالي  ترر  دفارررالث ااوررتاالفف اايةعالليررس لعييررس البحررث( تحىيرر  التبررالي  6ارردد )يبرري  
ا 403.423ا 201.912) التحتوررربس دالباللررررس)ف( حيرررث اتعرررخ أ  قررريحا ديرررد  اا تبرررالفاث دالتةاللررر  بييهترررال

ترر  تتدوررسالث هررها يررد  لىررى دارردد تررفدت تعيديررس د  0.05 ≥بتوررتدر دالررس ( دحورر  التفتيرر  د 47.625
 إلررىديعرزد البالحاررال  هلري  ديررد  اا تبرالفاث دالتةاللر  بييهتررالا دفارالث ااورتاالفف اايةعالليررس تبعرال لارريت السىبرس

 أدالسىبرس ت تىف ت  الشدف دالدفارس دالتتسىر  دترت أداء  تويدلدايس يةت يسلتىا  ااوتاالفف اايةعالليس ه  
لبيررررررف تررررررالفدت  إليرررررره ثتدلررررررى   اليتياررررررس تشررررررالبهس لتررررررالهررررررهد الي)فيررررررسا  أدالفلبرررررري  لف تبررررررالفاث العتىيررررررس 

الاريت  إلرى بري  تتدورسالث دفارالث سرف  التفحىرس الااليديرس تفار  تعيديرسادد ترفدت ت  د ( 2117البدف )
 .1إيالث( لىى بعد  ال بفاث البديىسا ااوتاالفف اايةعالليس -)ه دف

لىررررى اا تبررالفاث  أداء أايررالءوررببهال إدفاي التداقررف التيديتيررس  حاللررس تؤقتررس اايةعالليررس هرر دتعتبررف ااوررتاالفف 
دتحةرز دحررد ف ايةعالليرس دايشررالاث ليىيرس وراللبس تتردا   تررر   أيرهال تداقف تهديديه لىش ليسا تلرحدبس بتردتف

ترررر  تدقرررف دالحف يرررس تتررررال يرررؤاف ورررىبالل لىررررى التهرررالح العيىيرررس دالتعفتيررررس  اث تبرررالف اا التف يرررز التسىرررد  أايرررالء
 دفارس إلرى يحترالن ( ت  ا     ساللر 1993) لىيه احتد ل الشس أ ددهها تال  .العتى  أد تبالف الي)ف  اا

  2 باللتى إلالبته قىث هاا  د  دتة يف  وىد ه لىى أافث زادث إها اايةعال  ت  تعييس

                                     
  التعىرريح الارراليد  العررالح ترر  تاللىيررس الررهاث دلفقتهررال برربعا التتريررفاث اليةورريس داألوررفيس لرردر سررف  :لبيررف تررالفدت البرردف  1

  2117ا  ىيس التفبيسا االتعس لي  شتتا تالاوتيفا فواللس التدافت التدحدف دالت تىسس

  174ا ب1993اليالهففا  التلفيسا اياىدا ا ت تبس8الةويدلدا ا س اليةت ل الشس: لىح احتد 2
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هعل توجعد فعروي فعي متوسعطات درجعات  داله  يريب لىرى: االي لىى التوالؤ  الدبهلي تيد تتث اساالبس 
 االستمارة االنفعالية تبعا لجنس الطلبة ونوع االختبارات والتفاعل بينهما.

 

 -:االصتنتاجاث وانتىصياث

 -االصتنتاجاث:

تتعرد  السرف  يا  اا تبرالفاث الي)فيرس بالورتاالفف ايةعالليرس لالليرسا تر  حري   أداءتتت  الساللبالث ليرد   1
 اا تبالفاث العتىيس  أدايهحس ليد بالوتاالفف ايةعالليس تي ةع

  ت  تتدوسالث دفاالث ااوتاالفف اايةعالليس تبعال لايت السىبسدادد تفدت تعيديس   2

 ت  تتدوسالث دفاالث ااوتاالفف اايةعالليس تبعال ليد  اا تبالفاث دادد تفدت تعيديس     3

تةاللرر  ارريت السىبررس ترر  يررد  االفف اايةعالليررس تبعررال لااوررتترر  تتدوررسالث دفاررالث دارردد تررفدت تعيديررس   4
  اا تبالفاث

 
 انتىصياث:ـ 

 داءأالتا يررد لىررى ااهتتررالح دالتعالترر  اليةورر  التررفيخ د ىررت اررد ترر  ااوررتيفاف اليةورر  لىسىبررس إايررالء   1
 العتىيس دالي)فيس  اثاا تبالف 

 العتىيس دالي)فيس  اثاا تبالف  داءأاوت داح تيالييت يةويس أ فر لىى السىبس إايالء   2

 إافاء دفاوالث أ فر لتعفتس ااوتاالفف اايةعالليس بي  سف  التفاح  الدفاويس األ فر   3

يارررالد األ رررفردفاورررس بعرررا التتريرررفاث اليةوررريس   4 لفقتهرررال تررر  تورررتدر التحلررري  تررر  اا تبرررالفاث  دا 
 العتىيس دالي)فيس 
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  -:انمصادر

  1979اليالهففا داف التعالففا ا 1ألد  لىح اليةتا س احتد لزث فااخ:-1

  1993اليالهففا  التلفيسا اياىدا ا ت تبس8الةويدلدا ا س اليةت ل الشس: لىح احتد-2

  1972ا بيفدثا داف اليهعس العفبيسا 2حىت  التىيا : لىح اليةت التعاللفا س-3

  1983التيدح ت  لىح اليةتا تفاتس لالد  لز الدي  دآ فد ا اليالهففا تسبعس األهفاحا  :أفيدف-4

  1997داف الة ف العفب ا اليالهففا ا1 الت  فات : لىح يةت الفيالعساس أوالتس-5

  1991اسلداد اليةو  ل فف اليدحا التدل ا تسالب  التعىيح العالل ا  االتف تحو :-6

الجامععات وفعي  لعد  العبعي يعةرنة فعي مسعتو  االسعتمارة االنفعالدراسة مقازهير يحيى وآخرون: -7
  2117ا 46ا العدد14يالعيسا التاىدلىعىدح الف  ي تاىس الفاتد اتفا ز الىع  الت تىةس ب فف الوىس

زيي  حو  الابدف : ااوتاالفف اايةعالليس دالوتالث الش ليس لدر الفلبري  الشربال  دالتتيردتي  تر  -8
  2111فواللس تالاوتيف غيف تيشدففا االتعس بالب ا  ىيس التفبيس الفيالعيسا الوالحس دالتيدا ا 

شيتالء لى   تيت: ااوتاالفف اايةعالليس دلفقتهال باللرهاث التهالفيرس لفلبر  بعرا ترفت ال رفف السراليفف -9
  2111الشبال ا بحث تيشدفا 

ييالتررررها تدايهالترررره لرررفح الرررردي  تحتررردد لررررفح: الييرررالت دالتيررررديح التفبرررد  داليةورررر  أوالوررريالته دتسب-11
  2111ا اليالهففا داف الة ف العفب ا 1التعاللففا س

لىح اليةت الةويدلدا ا دفاوس ت  تةويف الورىدي اسيورالي ا بيرفدثا  :لبد الفحت  تحتد ليود -11
  1991داف اليهعس لىسباللس داليشفا 

يس لررردر سرررف  تاللىيرررس الرررهاث دلفقتهرررال بررربعا التتريرررفاث اليةوررريس داألورررف   :لبيرررف ترررالفدت البررردف -12
ا  ىيرررس التفبيرررسا االتعرررس لررري  تالاورررتيفا فوررراللس التعىررريح الاررراليد  العرررالح تررر  التررردافت التدحررردف دالت تىسرررس

  2117شتتا 

تحترررد اوررررالح لرررف ا تدوررررى ارررداد  ررررال)ح: تيالفيررررس تورررتدر ااوررررتاالبس اايةعالليرررس برررري  التتيرررردتي  -13
   2111ا تسبعس دياللىا بعيدبسا 1دالشبال  ت  لعبس التف تسا تاىس  ىيس التفبيس الفيالعيسا العدد
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الت يى  ت  ااوتاالفف اايةعالليس  -تحتد حوي  حتيد  دآ فا : تاايف تتفييالث ااوتف الء الهات -14
ح حداازا  بحث 111ي يس ت  البدء إلى ااتيالز الحالاز األد  ت  لدد تتالييدبعا التتريفاث ال 

  2114ا 8لاالدفيسا العددتيشدفا تاىس بحدث ددفاوالثا  ىيس التفبيس الفيالعيس بال

  1998ا اليالهففا تف ز ال تال  لىيشفا 1تحتد حو  لفد : تد   ت  لىح اليةت الفيالع ا س-15

  1988ت تبس اليهعس التلفيسا  اليالهففا ا1س تحتد لبد الوفح: الييالت التفبد  داليةو ا-16

اا تبالفاث العتىيس لبعا األلعال  تياح لاللخ  فيح: تيالفيس ت  ااوتاالفف اايةعالليس ليد أداء -17
  2118الةفقيس دالةفديس لدر سف  التفبيس الفيالعيس بحث تيشدفا 

تسبعس الت تبس  لىح اليةت الفيالع ا لتال ا: يدوف تدوى التيداد  دلى  تحتد العتاليف -18
 الدسييس 
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 (0مهحق )

 اننهائيتمقياس االصتثارة االنفؼانيت بصىرته 

 ا  نادر  أحيانا   غالبا   الفقرة ت

    أداي  إايالء التدفي  أتع   ايفا ت  ااتتحال  العتى   1

    يعالييي  إ  يشالهد أداي  أش الب تهتد   2

    اشعف بلعدبس التف يز قب  ااتتحال  العتى   3

    ييىيي  تة يف اآل في  ت  توتدر أداي   4

    افت بث أ سالء إايالء ااتتحال  العتى   ايتباله  إهايلع  لى  اوتعالدف تف يز  5

    يتشتث ايتباله  إايالء ااتتحال  العتى   6

    اتب  ي)التال تعييال ليدتال اوتعد لفتتحال  العتى   7

    افت   التزيد ت  األ سالء ليدتال تزداد التيالتوس ت  ااتتحال  العتى   8

    التيالتوس ت  ااتتحال  العتى   اشعف بالل دف الشديد ليد اقتفا  تداقف  9

    ألدح يةو  ليدتال افت   أ سالء بويسس إايالء ااتتحال  العتى   11

    ييد التدفت ل  يعدت تيدفت  لىى تف يز اايتبال  ت  ااتتحال  العتى   11
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    ألالي  بعا ااعسفابالث ت  التعدف إايالء ااتتحال  العتى   12

    أداء تال ت  اوتساللت  ت  التيالتوالث الهالتس بالل دف ت  لدح  اشعف 13

    يهتي  ادا األداء باقلى سالقت  ت  ااتتحال  العتى   14

    إيال ال  تتت   ت  تداقف التيالتوس الشديدف  لدلاُل ت  ااتتحال  العتى   15

16 
التف يز بش   اياالب  ت  -دايت)الف بدايس ااتتحال  العتى  -اوتسي  إايالء اسحتالء

 التيالتوس اليالدتس 
   

    احتة) ت  ههي  ب سس ألداء ااتتحال  العتى  تةليىيال  17

    أ د  للبيال دتهتدتال قب  التيالتوالث الهالتس ت  ااتتحال  العتى   18

    اتتيد الويسفف لىى أت الف  قب  ااتتحال  العتى   19

    الههي  احتالن بعا الدقث قب  ااتتحال  العتى  لرفا اسلداد  21

    أحيت أتع  أداء ليدتال الفف باللتحديد التسىد  أداؤ   21

    يتحو  أداي   ىتال زادث لعدبس التحد  ت  ااتتحال  العتى   22

     أداء ليدتال أ د  توتف يال دهالديال أحيت أتع  23

    يت يي  التلدف الههي  لاتي  التداقف التفتبسس بالاتتحال  العتى  قب  بدايته  24

     أاد لعدبس ت  تف يز اايتبال  ليدتال يويف ااتتحال  لىى اليحد الريف ت سس له 25

    أحيت أتع  أداء ليدتال يشاعي  تدفو  أايالء ااتتحال  العتى   26

27 
ديداءاث التدفت  ليدتال أ د  تف زا تتالتال ت  ااتتحال  العتى  ايتبه إلى تعىيتالث

  ت   الفن التىع 
   

     ت  ااتتحال  العتى  بعد ايتهاليهالاوتسي  ته ف اتي  األشيالء الت  حداث  28

    اوتسي  التلدف الههي  لفتتحال  العتى  )أفر/أشعف(لىى اليحد اله  أح   29

     ال  العتى  ل   تدفي  ت  ااتتحال أع  أهداتال ألداي  بالاتتح 31

     الت  أفيد تلدفهال ههييالالتهالفاث اوتسي  إ  أفر داشعف بدعدح أداء  31

     ه  ال   بةت الي  األداء بش   أتع اشعف بعد ايتهالء ااتتحال  العتى  اي 32

     ااتتحال  العتى   ىتال أت يي  هلياحفب لىى أاالف  زتيى  التيالتت أايالء  33

     تتحال  العتى إلالبت  إايالء األداء ق  اا أ شى 34

35 
  اتع  لتسديف  بعد ااتتحال  العتى  ادتالها اوتسي  إأت ف ت   يف  ال  أداي  

  ت  األداء التالل 
   

      اايتبال  تف  أ ف فت اوتسي  تف يزإها تعفعث ليفاف  السا ت  التد 36

    اشعف باللحالاس لد د  الحتالح تفاث لديدف قب  ااتتحال  العتى   37
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    اليالدتس أحالد  تاي  التة يف ت  ااتتحاليالث العتىيس  38

     لده  قب  ااتتحال  العتى  تبالشففاشعف باللععف دا 39

     ش ء قب  ااتتحال  العتى  تبالشفف اشعف إيي  ا اوتسي  ته ف أ  41

     الوتتفاف قفيبال أد ت  حددد قدفات ي د  أداي  ت  ااتتحال  العتى  ب 41

    اوتتت  باللتتالفوس أ اف ت   ااتتحال  العتى   42

    تزداد للبيت   ىتال زاد لدد اتهدف السىبس لفتتحال  العتى   43

44 
اله  افغ  تيه ليدتال أ د  بعيدا ل  التتالفوس ف  ايفا ت   يةيس أداي  داألداء أت 

 ت  ااتتحال  العتى  
   

    بش   ايد ت  ااتتحال  العتى   أداي اشعف بالاوتف الء التالح حي   45

 

 


