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م    ىل    حثلددا يب اةدد  حيفهددم حي حثني دد   3101سددمة  خ ددمو   ي ددري كددم اددإب اصدد ي  ا ددس  ثددك    ددري ا ددا حث 
بددد حاو ان  ددد  ال بددد،ين الصددد   يف دددماا  اذة ددد  حثاب ددد  حث يضددد    حثلة  ددداحي اةددد   ك دددم إب  ةم  دددلهإب حيفهدددم حي يخددد،  ادددإب خدددال 

  .031: 7حثني    بن ض ي س حألةحق حث يضك  ءذم حيف م    حث يض   اصا حن ثا ل لمع  
 دد   حلالدداح  حلميذددممل ثدد، حأل ددما حثدداي النددل   ا،ثددذ ا ددح ء،حمددب حثن ددم  حثني ددك  ا دد  يس سهددم ث ددذ،  حث يذددا  

 ل ددلس ح  حثني ددك      خددلال ثدداح حل ددلس ح    ث ضددم اددإب مي ددذ     خددلال ثدداح حث ضددم اددإب مي ددذ   بسا الددذ اةدد  حثددلإخ    
  س  اددا م اثددم  اةدد  ة ءددمي حل ددلس ح   حث دد     اةدد  امضدد  ثدداح  ثدد، حمدد،  الددا بددس طدد مي ددذ      دداي حثااددمم اددإب يايددذ:

احم د  ان يد   الااسد  ثد   ودم حل لس ح   ا لس ةذ حثس يب  حآلخ  ي ري  ىل  كل  ا  اإب حلخلال  ىل أيخا شدخم السة دمي  ء
 ا   اة  ض   حثني     حث     .ام يل ثم   م    ما هم   حث،ح ح ححمل   بذ   الخ،     غةب حألا م  اصإ،ب  بضذف حثس

 مثي ة حثاي يل لح  لالاح  حلميذممل ث، حثي ة حثاي يل لح  ثصإ  حثني د   حيفل ثةد    الةسم  د   حم داق  ثدا ق   دما   
  اق اح حثني   حآلخ يإب     ما مي ك يس،م اة ذ بنمق حث  ص    حيس  اذىن حثل،ح   اح حث  ئ   حثلخمام حثني ك ثة  ص  .

ك م الل  ا حيفنم  مي   حألثذمو حث يض   بلنةب حلميذملي    ثنمق حيف م يي ب،ء،ة ا ل،ى ا اليح ادإب حثلد،ال  حثذصد   
خنيددمض ة ءدد  يخدد  حثاا ددس    مي دده   ةهدد،  ح  دد،م  ح حلميذددممل ك ددم ثدد، اذدد  ل  ثنددمق حيف ددم يي اددإب حيف خددإب    يددسةي  ىل 

  حال مع   مث ب الن،ا . ،حاا حثةذب  ح لذ مل حثذنف  حثنضب حث ةك حثاي ياالب اة ذ خ ق 
 دددن   ا اةددد   05: 03م     ادددإب  ثددد  ا دددمث  حثن ددد، حلميذدددممل   حيف اةددد  ادددإب 3113 يددد ى اصددد ي  ا دددس  ثدددك   

  .88 -89: 0حيف حثس  حيف خ     سا حلالاح  حلميذممل  
حلميذدممل يف اةد   - ثد  ا دمث  حثن د، حلءل دماكم     ادإب 3115 ي ري   دما  كمادم  حالدب   بد حث   ا دا  بدذ خة يد    

  .035 -002: 0حث ة،غ  حيف حثس  الل  ا حميذملي حيف حث   ث ا   اام حل لس حق  
 الذلل ححلةسد  حثثمم د  ادإب حثلذةد   حأل م دك ادإب حيف حادم حوماد    ا دم  حثنمشده ا د  الل،ءدذ ة ح ذهد  ا د،و   ح دلذاحةح    

بصد،    ثند  اةد  ا دم  حثيد ة    الل  ا ثاه حيف اة   ثذايدا ادإب حثلندريحي حثي د ،ث،ء    حثني د   حثدو الدسث    . ح حال مءم     ا  
حيف حاددم حثلمث دد  اددإب ا دد ه ا دد  الث دد    ثدداه حيف اةدد  حيف ددمةو حثاب،يدد   ح ةس دد   حلءل ما دد   حكل ددمو حيفهددم حي ححل ك دد  ب دده،ث  

حملددم   ح دد،ل  حطادد ح   حثذاثدد  حلءل ما ددد   ري اس ،ثدد  حءل ما دددم"  حثددو الددسةي  ىل  ي دد  م دد حن "ثخدد،  حلضدد  ح ي حث ددة،ك   غدد
  حلكلئمو  اام حثثس    حثني   اام حثسا   اة  حثليمام  حثلذمام اح حآلخ يإب  بنمق اا مي  ،ي  اح    حهن .

 حث ددذ،  ب دد ق ان  دد   النم ددس   يذددا حلالدداح  حلميذددممل ضدد   ي اددإب  ءددم حثلخماددم حثني ددك كلخماددم ا ة ددمي حثليخددري  
  إ    اذس،ث . ال  ىل يس    ثاحل 

 اإب خال حيف ح حيف ءذك ثةا ح مي حث مبس   ءاي حث ماث     اإب ا د،و ثداه حيف اةد   سدا حلالداح  حلميذدممل  ىل ادا   
ثداث   ماد  حث ماثد      حث دم   ك ري يفم  م اإب النريحي   د ،ث،ء     يضدم "مي د   الدنذخ  اةد   ةحق حألم د   حث يضد    انهدم حثخد

 االاح  حلميذممل ثلة  احي ثاه حيف اة  حث ن     حثخ   حث م   .ب نمق اس ما ث
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 هدف البحث:
 يهال حث إ   ىل بنمق اس ما ثاالاح  حلميذممل ثلة  احي حيف اة  حطااحةي    حثخ   حث م   . 

 الدراسات املرجعية:
 حثو ثا    ىل حثلذ ل اة  حثذا   بس حلالاح  حلميذممل  ححل كك  ا ل،ى حألةحق    3111ة ح   اهم  لي اة،ح    

  طمث    ادإب  ثد  حثنلدم و حثدو ال، دة   ث هدم: 91اة  ام ض  حثل،حم     ا ح ل اا  حث ماث  حيفنهو حثل  ي  اة  ا ن   ،حاهم  
  حلميذممل  ام ثك حثذ،حام حيف اك  حألخد ى   حثلندري ححلم دم حثلذ ل اة  النري ا ل،ى حألةحق  ااى أتثري حثل،حم  ححل كك  حثل،حم 

حالداح  ححل كدك مب ل،ى حألةحق اإب ط ي  حيفذمةث  حثلن سي . اإب خال حل لنلمءمي  ءاي حث ماث   ءد،ة اا دمي اذن،يد  ثة لندريحي 
  .2 حلالاح  حلميذممل  ا ل،ى حألةحق 

ثددا    ىل حثلذدد ل اةدد  "حثلذدد ل اةدد  ا ددل،ى حلالدداح  حلميذددممل  م    حثددو3113ة ح دد  ا ددا ادد،  ا دد،ة حيف ددذ،ةي   
  طمث دد  251ثدداى طة دد  ح ماذدد    دد  النددري ح ددن   حثل صدد  حثا ح ددك    ددا ح ددل ام حث مادد  حيفددنهو حث، دديك  ا ندد   ،حاهددم  

ممل ثةذ ند  كممد   اةد  ادإب  طمث من" اإب طمث   ءماذ  بنداحة   ادإب  ثد  حثنلدم و حثدو ال، دم  ث هدم    ال، د  ة ءدمي حلالداح  حلميذد
  3حيفل،   حثي ضك  ي    حثذ ن  الل لح  لالاح  حلميذممل. 

    حثو  ال  ىل حثخ ف اإب كم ادإب ا دل،يي حلالداح  حلميذدممل  ا دل،يي أتك دا 3115ة ح   حم ا بين ي،م    
 طمث     شم ي حثنلدم و  ىل م د   حث ة د  ثخدم   طمث من 022حثاحي    جيمة حثذا   ب نهم    ا ح ل ام حث ما  حيفنهو حث، يك   

  ثة  ددل،ى حيف اليددح  ك ددم  ةهدد ي %7  ثة  ددل،ى حيفل، دد     %8232      %0اددإب حيف ددل،ى حيفددن يا ثاالدداح  حلميذددممل  
  α≥1315ملم و حثلإة م حطاصم ك   لذ مل حخل م   ي  ثذ نلس ا لسةلس   ء،ة    ق ةحث   اصم  من انا ا ل،ى حثالثد   

  .2  ا ل،ى حلالاح  حلميذممل ال ذمن يفلنري ح ن   ثصمحل حثاك،  
م    حثددو ثددا    ىل حثلذدد ل اةدد  أتثددريه    ةحق اهددم حي حثاا ءدد  ح ةي دد  اةدد  3102ة ح دد  ثدداى شددهمو ب دداحق   

م و  ىل  ح دددلنل     طمث دد    ال، دددة  حثنلدد050ام ضدد  حثلددد،حم     ددا ح دددل اا  حث ماثدد  حيفدددنهو حثل دد ي   اةددد  ا ندد   ،حاهدددم  
  .8حث ماث     حيفنهو حيف ل ام ثل ،ي  حثل،حم  ححل كك  ث   جيمب من اة  حلالاح  حلميذممل ثاى حث مث مي 

   حثو ثا    ىل  جيمة حثذا   بس الساي  حثاحي  حلالاح  حلميذممل ثداى طة د  ح ماذد    Leung 1981 ة ح   ث ن   
طمثدب  طمث د   ال، دة  حثا ح د   ىل    حث ة د  ء ي حثدا ءمي حثذمث د   311ي   ا ند   ،حاهدم   حيفدنهو حثل د  ا ح ل ام حث ما  

اددإب طة دد  ء ي حثلسدداي  حثدد،حطه   السددداي  حثدداحي   نثةدد   ثدد  حثنلددم و  :    ال ك دددا   السدداي  حثدداحي  اةدد    حالدداحهن  حلميذدددممل 
 داحن اةد  مد،ع حثن دم  حيف دم ا      م د   حألةحق حثذ ة د    حلمل مه خال حث،   ححملاة يخ،  للةف  خدلال حألشد مو  اذل

احثددد  بدددس حث يضددد س   للةدددف حألم ددد   حثحيف،ح دددف حيفصددد    حثدددو يددداة حألخ دددمق اللندددري  خدددلال مددد،ع حث يضددد   غدددري    حثيددد  ق 
  .01حث يض     ا حث إ   كاث   ء،ة اا   بس ال ك ا حلمل مه  حألةحق ححل كك 

م    حثو ثا    ىل حثلذ ل اة  حثذا   بس حلالداح  حلميذدممل   د، ايهد،م حثداحي ثداى Landu  0888ة ح   ثنا   
 طمث دد  اددإب   طمث ددمن 021 ثددم اةدد  حثليخددري حطبدداحاك   ح ددل ام حث مادد  حيفددنهو حث، دديك  اةدد  ا ندد   ،حاهددم  ثحث ة دد  حيفل  ددايإب     
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حثذسةدددك حيفصدددماب ثةلدددا يب حث ددداي أتثدددريحن  جيمب دددمن اةددد  ي دددإب ا دددل،ى حألةحق حيفل  دددايإب   ال، دددة  حثنلدددم و  ىل    ثدددل او حثلصددد،  
 حيفهم ي ثاى    حة حجمل ،ا  حثل  ي   .

 إجراءات البحث:
 منهج البحث:

 "ح ل اا  حث ماث  حيفنهو حث، يك   ءث  يفاقالذ ث   ذ  ثاح حث إ ". 
 جمتمع وعينة البحث:

طااحةي   ةح   حطب حث     ااي ي  حثاب    حثلذةد    ث د        حخل دم  ا ند  حث إد  نثم ذل ح حث إ    الاا ا حيف اة  ح 
م 3102/ 3102إب حثذدمم حثا ح دك ي حيفا    ثةيصم حثا ح دك حأل ل اد ث  يس  حثذ ،ح    اإب بس حثلة  احي حيفس احي ب  ا

 الة  ا . 21 حث مثغ  ،حاهم 
 أدوات مجع البيانات:
 وات مجع البياانت التالية:استخدمت الباحثة أد

 حيفسمبة  -

 اس ما حلالاح  حلميذممل   حثخ   حث م    ثلة  احي   ااحة/ حث ماث  . -
 التزان االنفعايل لتلميذات املرحلة اإلعدادية:خطوات تصميم مقياس ل

ينم دددب ا نددد  حث إددد  م ددد ح ثذدددام  ءددد،ة اس دددما ثاالددداح  حلميذدددممل ثلة  ددداحي حيف اةددد  حطااحةيددد    ثذ ددد  حثخددد   حث دددم     
   ثاح ذ   سا  مم حث ما  ب نمق حيفس ما  ال مع ح  ،حي حثلمث  :

 حتديد اهلدف من املقياس: -1

ثال حث ما  اإب بنمق حيفس ما ث، حثلذ ل اة  حث د مي حثني د   ثاالداح  حلميذدممل ثلة  داحي ححلةسد  حثثمم د  ادإب حثلذةد    
 حث م      ذ.حأل م ك  ااى أتثري حثل او حثلذة  ك ثةخ   

 مراجعة األطر النظرية والدراسات املرتبطة االتزان االنفعايل: -2

ثلإايا حث  مي حأل م    ثة س ما  ما  حث ماث  بذ دم ا دح ا ءذدك ثة  حءدح حثذة  د   حألحبدمر  حثا ح دمي حث دمبس   
  ال حثلذ ل اة   مي حلالاح  حلميذممل ك م ث، حثلممل:

 م .3113طة   ح ماذ   ااحة/ حيف ذ،ةي   اس ما حلالاح  حلميذممل ثاى -

 م .0889اس ما حلالاح  حلميذممل يفا  ك حيف اة  حيفل،     اا  م م  ااحة/ حث همةمل   -
 م .0883اس ما حلالاح  حلميذممل انا  بنمق حث هاحق     حهن   ااحة حثذ  اي   -

 م .3100 ااحة/ ث ث  حثاب اي   اس ما حلالاح  حلميذممل  اا لذ بلإس   حألثاحل ثاى حيف،ث،بس -

 م .3112اس ما حلالاح  حلميذممل  اا لذ بلا يب حيفهم حي حثني      حجململ حث يضك  ااحة/   ما   حالب   -

 م .3117اس ما حلالاح  حلميذممل   ثذ   حيفاك    ااحة/ حألكمةا   حثذ ح    حث يض     -
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 م .0885حث  ا  حطة حك    حثليخري حلبلخم ي  ااحة امةل حثذال  اس ما حلالاح  حلميذممل  اا لذ بخم اإب  -
   ددمي   ال ال  هددم النممث ددمن   دد  م دد لهم 8 يلضددح اددإب    حيف ددح حيف ءذددك ث دد مي حلالدداح  حلميذددممل  ددا   ددي  اددإب  ءدد،ة   

حط دددد ح   حث غ دددد   حث ددددذ،  حيفئ،يدددد   ثددددك كمثلددددممل: حثثسدددد   ثددددني   حثل،ح دددد  اددددح حآلخدددد يإب  حلال ددددمة اةدددد  حثددددني   ضدددد   حثلدددد،ال   
  لط ئنم   حثلإخ   حث       ححل م   .

( 13وقد قامت الباحثة بصياغة تعريف دقيق لكل مسة نفسية ومت عرضها يف استتمارة استتط ر رأ ع علتد عتدد   -3
 متتن الستتادة ا تترباء يف جمتتان علتتم التتنفس الرايضتتي وجمتتان الكتترة الطتتادرة. وتتتتوشر لتتد  الستتادة ا تترباء الشتترو 

   -التالية:

 ام م اة  ة ء  حل لمءي    ذمل اة  حثني  حث يضك. -

 ام م اة   ة ء  حل لمءي    ذمل اة  حثني  حثذمم. -

 ام م اة  ة ء  حل لمءي    ذمل حثخ   حث م   . -
م ك  ااى أتثدري  ءث   ال يايا ة ء        مي اس ما حلالاح  حلميذممل ثلة  احي ححلةس  حثثمم   اإب حثلذة   حأل  

 حثل او   هم   ضم    ي بذا ي ى   مة      لهم.
 بذا   مم حث ماث   ءد حق حيفسدمباي ادح حث دمة  ح دلحق ال، دم  ىل حاليدم ه  اةد  ح دل ذمة  د  حثدلإخ   حث د     ثلداحخةهم  

 ئنددم  ثذددام    لهددم  يفس ددما    ب ددخم ك ددري اددح بذددا ضدد   حثلدد،ال   كدداث   دد  حثل،ح دد  اددح حآلخدد يإب   كدداث   دد  حث ددذ،   لط
 ماددد  حث ماثددد  حب دددمو حثن ددد   حيفئ،يددد  يف،ح سددد  ح دددلحق اددد،ل  دددمي اس دددما حلالددداح  حلميذدددممل ثلة  ددداحي ححلةسددد  حثثمم ددد  ادددإب حثلذةددد   

ح ،ضدد  حث ددذ،   لط ئنددم  ك ددم  ثدد، احأل م ددك   حثخدد   حث ددم      ح ددل ذمة حث دد مي حثددلإخ   حث دد      حثل،ح دد  اددح حآلخدد يإب
   ا ل:
 املقرتحة: حتديد املفهوم النظر  اإلجرادي لألبعاد -4

اإب خال حلطاع اة  حثس حقحي حثن  ي   حثا ح مي حيف ال       ضح الذ ييدمي  ء ح  د  ثعبذدمة حيفسااد  يفس دما حلالداح    
 حلميذممل ثلة  احي ححلةس  حثثمم   اإب حثلذة   حأل م ك.

  ا  أبهنم نلة  اإب حثسا حي حثو ال ه    يس    ثاح هم بن مح.ة ء  ال سإب حثلة  حثثس   ثني 

  ا   حثلة  ا اة  حثلذم   اح ماا ذ ثة، ،ل  ىل حوال حيف غ،و. حثل،ح   اح حآلخ يإب

 ثك  ا   حثلة  ا  اة  حثس مم  ألا مق حثو الن ب  ث هم اة   ك م  ءذ أبةحق السإب. حلال مة اة  حثني 

 ا   حثلة  ا  اة  ا،حءه  حثضن،   حلميذملي ب  يس   جيمب   اىت ل الصمو  طا م .ث،   ض   حثل،ال 

 حط  ح 
ث،  غ   حثلة  ا    حل ل  ح    الذة  حيفهم حي   السمهنم ب غ  اإب حثصذ، ي حثو ال،حءههم  ثنمق 

 الذة هم.

 ثة، ،ل ثعةحق حيفثممل.مهنم حثاح ح حثاحخةك ثاى حثلة  ا  ثلذة  اهم حي حثخ   حث م      الس حث غ  
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 ااى ام نلةخذ حثلة  ا  ثلذة  اإب  حا  مي     ثنمق  ةحق حيفهم حي اح   ك حثلة  احي. حث ذ،   لط ئنم 

 اخمم   حثلة ا  اة  حل لس ح  حلميذممل  حوا ق  حث      اة  ا ما ثم  حثلذ ري انهم بص،   انم     حثلإخ   حث     
    ةح هم  ثنمق حيف،ح ف حثو الل  ا  ل لثم   حلميذمث   حثس،ي .مبم ل يسث  اة

 ااى نلح حثلة  ا   ث  ح حث يض   انا حيف    خبلحي حثن مح  حثي م. ححل م   

 عرض األبعاد املقرتحة علد السادة احملكمني: -5
ي  حث يضددك     ذددمل اةدد  حثددني    ادد ض حألبذددمة حيفساادد  اةدد  ذ ،ادد  اددإب ححملخ ددس حيف لصددس   ذددمل اةدد  حثددن 

م  ىل حأل بذدمق 3102/ 01/ 02حمخ دمن   ءثد  خدال حثيدا  ادإب حألادا حيف،ح د   02حثذمم   ذمل الا ي  حثخ   حث م     ااث  
    ءث  ثلإايا حل    حثن     ثخم بذا اإب ثاه حألبذمة.3102/ 01/ 20حيف،ح   

 (1جدون  
 (22- ن لتلميذات املرحلة اإلعدادية  أبعاد مقياس االتزان االنفعايلالنسب املئوية آلراء ا رباء يف 

 األبعاد م
 غري مواشق مواشق

 األمهية النسبية
 % ك % ك

 %011 %1 1 %011 31 حثثس   ثني  0

 %75 %35 5 %75 05 حثل،ح   اح حآلخ يإب 3

 %85 %5 0 %85 08 حلال مة اة  حثني  2

 %81 %01 3 %81 09 ض   حثل،ال  2

 %81 %01 3 %81 09 حط  ح  5

 %95 %05 2 %95 07 حث غ   0

 %05 %25 7 %05 02 حث ذ،   لط ئنم  7

 %75 %35 5 %75 05 حثلإخ   حث      9

 %91 %31 2 %91 00 ححل م    8

 ىل   %011 يل ددددس:    الخدددد ح حي حيف،ح سدددد  ثعبذددددمة ءددددمقي بن دددد   الدددداح ح اددددم بددددس  0 اددددإب خددددال ة ح دددد  ح ددددا ل   
 ة  ءث    سمن آل حق حث مة  ححملخ س ا،ل  بذمة اس ما حلالاح  حلميذممل ثلة  احي حيف اة  حطااحةي    داق ححملخ دس   05% 

 ثلإايا  مي حيفس ما  حأل    حثن     ثخم     مم حث ماد  حب دمو حيفل، د  ححل دمل ثخدم ادإب حثن د   حيفئ،يد  ث د مي اس دما 
    سدمن ثة  دح حيف ءذدك   حثن د   حيفئ،يد  يف،ح سد  ح دلحق اد،ل  دمي اس دما حلالداح  حلميذدممل ثلة  داح حيف اةد  حلالاح  حلميذممل  ءثد



 م4102سبتمرب  –العدد الثالث والعشرون        جملة كلية الرتبية الرايضية

020 

  صد ح  كثد  ا،ضد،ا      دمم حث ماد  حب دمو حأل  د  حثن د    ي،ءا اخم  حل مو حأل  د  حثن د    ثخدم  د  حطااحةي    باث  
 لممل:ث  مي حيفس ما  ثسمم،  حث يف،ح س  ح لحق

 حأل    حثن     ثة   =
 011× ااة ححملخ س حيف،ح سس اة  حث    

 حثذاة حثخةك ثة إخ س

 وضع العبارات املقرتحة حون كل بعد من أبعاد املقياس: -6

  ضد،ق حثيهد   حثلإة دم حثن د ي ح دمو ثخدم بذدا    اداحة   د مغ  حثذ دم حي يد  كدم بذدا ادإب حألبذدمة حث دل  حث ددمبس    
  .2ا      -ا م   003ط  ذلذة ا   الخ،م  حثص،   حأل ث   ثة س ما اإب  ل   بذمة   كان ا ب

 وقد راعي الباحث عند صياغة العبارات ما يلي:
 حث ذا اإب ح ل احم ا م حي ا ك   -

    الخ،  حثذ م حي  حضإ   ايه،اذ. -

    ال ا  حثذ م حي بيذم اضم ع  ة،كك. -

    الل   حثذ م حي اح ايه،م حث ذا. -

 (2  اجلدون
 العبارات املقرتحة ألبعاد مقياس االتزان االنفعايل لتلميذات املرحلة اإلعدادية

 عدد العبارات املقرتحة لكل بعد البعد م

 31 حثثس   ثني  0

 31 حلال مة اة  حثني  3

 08 حط  ح  2

 09 ض   حثل،ال  2

 09 حث غ   5

 07 ححل م    0
 003 حجمل ،ع

   يل دددس: اددداة حثذ دددم حي حيفسااددد  ألبذدددمة اس دددما حلالددداح  حلميذدددممل ثلة  ددداحي حيف اةددد  3 ل   ادددإب خدددال ة ح ددد  ح دددا 
 حطااحةي .
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 عرض العبارات ا اصة بكل بعد علد احملكمني للتحقق من الصدق املنطقي للمقياس: -7

/ 00/ 01ادا حيف،ح د   مم حث ما  بذ ض حيفس ما    د، الذ حأل ث د  اةد  حث دمة  ححملخ دس   ءثد  خدال حثيدا  ادإب حأل 
 ااى انم    حثذ م حي ثخم بذا. -م    ا طةب اإب حث مة  ححملخ س ام يةك:3102/ 00/ 07م  ىل حألاا حيف،ح   3102
 ااى  اا    مغ  حثذ م حي حيفساا . -

 حمل مق حثذ م    ث ذا. -ااى ح ال م  كم ا م    ث ذا مي ذ -

  حي  خ ى الذل اإب اس ما حلالاح  حلميذممل ثلة  احي ححلةس  حطااحةي .حيف،ح س     ححلال    حثلذايم     ضم   ا م -

 بذا ا ض حثذ دم حي ح م د  بخدم بذدا اةد  حث دمة  ححملخ دس ثةلإسد  ادإب حثصداق حيفن سدك ثة س دما بداح ثندم    حثن د    
 -%31طااحةيدد   الدداح ح اددم بددس  حيفئ،يدد  لاليددمق حث ددمة  ححملخ ددس ادد،ل ا ددم حي اس ددما حلالدداح  حلميذددممل ثلة  دداحي حيف اةدد  ح

     كم حألبذمة   ثاح ام ي،ضإذ ءا ل.011%
 (3جدون  

 (22- ن  عبارات االتزان االنفعايل لتلميذات املرحلة اإلعدادية وشقا آلراء احملكمني
 األبعاد

االعتماد علد  الثقة ابلنفس العبارات
 احلساسية الرغبة  ضبط التوتر اإلصرار النفس

 نسبة املواشقة نسبة املواشقة نسبة املواشقة نسبة املواشقة نسبة املواشقة واشقةنسبة امل م
0 21% 011% 011% 011% 71% 81% 
3 011% 31% 91% 011% 011% 011% 
2 81% 81% 011% 01% 91% 51% 
2 81% 71% 21% 51% 01% 31% 
5 011% 21% 81% 81% 91% 91% 
0 91% 81% 21% 71% 011% 011% 
7 01% 21% 011% 011% 81% 71% 
9 011% 01% 21% 01% 01% 51% 
8 31% 91% 71% 91% 21% 81% 
01 51% 21% 51% 51% 51% 01% 
00 81% 01% 51% 01% 51% 51% 
03 21% 91% 21% 01% 51% 91% 
02 71% 011% 011% 91% 01% 21% 
02 31% 21% 011% 51% 21% 011% 
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 األبعاد
 العبارات

االعتماد علد  الثقة ابلنفس
 النفس

 احلساسية الرغبة  ضبط التوتر اإلصرار

05 21% 51% 91% 21% 01% 01% 
00 81% 81% 91% 71% 71% 01% 
07 91% 31% 01% 21% 21% 91% 
09 21% 91% 21% 011% 91% - 
08 71% 91% 01% 91% 81% - 
31 81% 21% - - - - 
     ددا ح الضدد  %011    ىل  %31   يل ددس: الدد ح ح حثن دد   حيفئ،يدد  ثةذ ددم حي اددم بددس  2 اددإب خددال ة ح دد  ح ددا ل   

     أكث .%71حث ما   حث مة  حيف   ،   ثذ م حي حثو اصة  اة  م    ائ،ي   ا ثم  
  اة  حطااحةي    اق ححملخ س . ي،ضح ح ا ل    مم حثذ م حي حيف ل ذا  يفس ما حلالاح  حلميذممل ثلة  احي حيف 

 (4جدون  
 العبارات املستعبدة ملقياس االتزان االنفعايل لتلميذات املرحلة اإلعدادية

 األبعاد م
العدد 
املبددي 
 للعبارات

 العبارات اليت مت استبعادهاأرقام 
عدد 
العبارات 
 املستبعدة

العدد 
النهادي 
 للعبارات

 03 9 09  05  02  03  01  8  7  0 31 حثثس   ثني  0

 01 01 31  07  05  02  00  01  9  7  5  3 31 حلال مة اة  حثني  3

 01 8 08  09  07  03  00  01  9  0  2 08 حط  ح  2

 01 9 09  00  05  02  03  9  2  2 09 ض   حثل،ال  2

 8 8 07  05  02  02  03  01  8  9  2 09 حث غ   5

 8 9 00  05  02  00  01  9  2  2 07 ححل م    0
 01 53 - 003 حطاممل

   يل ددس:    ددمم حثذ ددم حي حيف ددل ذا  ل ددل م   اس ددما حلالدداح  حلميذددممل ثلة  دداحي حيف اةدد  2 اددإب خددال ة ح دد  ح ددا ل   
 حطااحةي .
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ي حثدو   ح دل ذمةثم ثةذ دم حي ثخدم بذدا   داق ححملخ دس     اداة حثذ دم ح حثنهم ك يلضح اإب ح ا ل   ح مو  ثذاة  
  ا ددددم     اددددإب   يخدددد،  ادددداة حثذ ددددم حي 003  ا ددددم   اددددإب حثذدددداة حثخةددددك ثةذ ددددم حي  ثدددد،  53اددددإب حثصدددد،   حأل ث دددد  ثة س ددددما  

   ا م   اإب حثذاة حثخةك ثذ م حي حيفس ما.01حيف ل ةص  ثة س ما  اإب  ءه  م   حث مة  ححملخ س  
حث ما  بلذدايم  د مغ  بذدا حثذ دم حي حطجيمب د   حث دة    ح م د  بخدم  د   ح لحق  مم بذا  ء حق حيفسمباي اح حث مة   

     آ حق ح لحق  يلضح ءث    ح ا ل حثلممل:
 العبارات اليت مت تعديل صياغتها وشقاً آلراء ا رباء

 م
السمات 
 النفسية

رقم 
 العبارة بعد التعديل العبارة العبارة

 
 حثثس   ثني 

2 
اسك انا الذة   حيفا ا    ل  ح     ةح ح اإب

 اة   ةح ك ثة هم حي.
  ل  ح  يضمح  ؤيو انا الذة   حيفا ا اة  

  ةح ك ثة هم حي.

0 8 
م حث  م مي ب ين  بس ةح  من   كل  ال، ح  ،مي 

 ماا ك    ةحق اهم   حط  مل.
ل  ال، ح حثي،م ةح  من   حيفنم    ب ين  بس 

 ماا ك    ةحق اهم   حط  مل.

3 
حلال مة اة  

 حثني 

0 
 شذ  مبذىن  ء،ةي اس  اس  الي، من    ةحق 

 اهم     حثخ   حث م   .
 شذ  باحيت اس  اس  الي، من    ةحق اهم   

   حثخ   حث م   .

3 
  ضم  ةح ك يفهم حي حثخ   حث م    مبي ةي 

  حثلذة  اإب  خ م ك.
  ضم حألةحق حثيذةك ثة هم   اح حثلذة  اإب 

 . خ م ك

 0 ض   حثل،ال  3
 نم   اناام  الذ ض ثصاامي حميذمث   اإب 

   م ماا ك  ثنمق ححلص .
 نم   اناام  الذ ض يف،ح ف حميذمث   اإب 

   م ماا ك  ثنمق ححلص .

   يلضح    مم حثذ م حي حثو   الذايم   مغلهم ةحخم بذا اإب حبذمة حيفس ما ال ذمن آل حق ححملخ س.5 اإب خال ءا ل   
 س االتزان االنفعايل لتلميذات املرحلة اإلعدادية:مقيا

 ما  حث ماث   ااحة حثص،   حثنهم  د  ثذ دم حي حيفس دماة ا د    ال ال دب حثذ دم حي   سدمن يفدم   ة ودا ل  الخ،مد  ادإب  دل   
 ا م  . 01 بذمة 
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 (6جدون  
 للمقياسوالدرجات الكلية  أبعاد مقياس االتزان االنفعايل لتلميذات املرحلة اإلعدادية

 عدد العبارات املقرتحة لكل بعد البعد م

 03 حثثس   ثني  0

 01 حلال مة اة  حثني  3

 01 حط  ح  2

 01 ض   حثل،ال  2

 8 حث غ   5

 8 ححل م    0
 003 حجمل ،ع

اةد  الة  داحي حيف اةد    ي،ضح    مم حثذ م حي    ،  م حثنهم    يفس ما حلالاح  حلميذممل   سم ثخم بذا  حثو   ال   سهدم 
 حطااحةي .

 (7جدون  
 أرقام عبارات مقياس االتزان االنفعايل لتلميذات املرحلة اإلعدادية وشقاً لألبعاد

 البعد م
 العبارات

 السلبية اإلجيابية

  57  58  52  29  22  20    27    35  08  02  7  0  حثثس   ثني  0

  59  22  23  30  9   20  29  31  02  3  حلال مة اة  حثني  3

  52  50  37  30   28  28  22  05  8  2  حط  ح  2

  51  25  21  39   01  22  33  00  01  2  ض   حثل،ال  2

  55  20  32   50  25  38  07  00  5  حث غ   5

  27  09  0   53  23  20  21  32  03  ححل م    0

 01حجمل ،ع=  
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 دق املقياس لعينة البحث:حلساب ص
 صدق املقارنة الطرفية: -

 (8جدون  
 42-ن  صدق املقارنة الطرشية

 أبعاد املقياس
 الربيع األعلد الربيع األدىن

 ت
معامل 
 ر± -س ر± -س االلتواء

 13111 **23312 1357 38381 1387 09351 حثثس   ثني 
 13111 **30323 0319 35351 0310 05321 حلال مة اة  حثني 

 13111 **32351 1371 32321 0315 05311 حط  ح 
 13111 **05381 0302 30331 0379 05301 ض   حثل،ال 
 13111 **01350 1307 31321 0312 00331 حث غ  

 13111 **9339 0317 31301 0359 05301 ححل م   
 13111 **22385 3300 028311 3327 012301 ذ ،ع حيفس ما

 1315 اصم  من انا ا ل،ى اذن،ي  * ح ال م  ةحل 
 1310** ح ال م  ةحل  اصم  م انا ا ل،ى اذن،ي  

 اصدددم  من بدددس حث ب دددح حلةيف  حألاةددد    كدددم  بذدددمة حيفس دددما   يضدددم   ذ ددد،ع    ءددد،ة  ددد  ق ةحثددد  9يلضدددح ادددإب ءدددا ل   
 حيفس ما ةم يال اة   اق حيفس ما   ا الذ اة  حثل   ا بس ا ل،يي حث او.

 دق عبارات املقياس:حلساب ص
  ا دددمو اذمادددم حلال دددمق حثددداحخةك ثة س دددما ادددإب ط يددد  ا دددمو اذدددمااي حل ال دددم  بدددس حمدددم   حيفس دددما  حثذ دددم حي  

   ي،ضح ا مو اذمااي حل ال م  بس حمم   حيفس ما  حثذ م حي.8 ءا ل      
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 (9جدون  
 معامل ارتبا  درجة العبارة والدرجة الكلية الكلية للبعد

 42-ن

ع
 بارة

بارة الثقة ابلنفس
ع

 

االعتماد 
رة علد النفس

عبا
 

بارة اإلصرار
ع

 

ضبط 
بارة التوتر

ع
 

بارة الرغبة
ع

 

 احلساسية

0 **13855 
3 -13128 

2 **13902 
2 13322 

5 **13702 
0 13373 

1 13902 1 13020 1 1318 

7 **13801 
9 **13010 

8 **13228 
01 -1332 

00 **13025 
03 -1308 

1 1 1 13052 1 1332 

02 **13972 
02 **13282 

05 **13902 
00 **1202 

07 
*-

13225 09 13390 

1 13113 1 13112 13138 13178 

08 **13832 
31 **13928 

30 
**-

13572 33 **13553 
32 **13227 

32 13000 

1 1 1 13110 13115 13215 

35 **13025 
30 **13811 

37 13178 
39 **13200 

38 **13257 
21 **13213 

1 1 13038 13112 13112 13117 

20 **-13255 
23 **13908 

22 13123 
22 **13510 

25 
**-

13581 20 13185 

13112 1 13927 13110  1 13500 

27 -13317 
29 **13955 

28 **13955 
21 **13022 

20 **13580 
23 **13232 

13310 1 1 1 1 13117 

22 **13921 
20 **13592 

28 **13205 
25 **13720 

50 -13199 
27 **13290 

1 1 1 1 13580 13110 

29 **13503 
22 *-13252 

52 **13071 
51 **13713 

55 13370 
53 **13510 

1 13130 1 1 13180 13110 

52 **13832 
52 13122 

50 **13750 
01 **13080  

1 13925 1 1 

57 **-1.505 

 1 

58 -13039 
1 
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     اذماددم ح ال ددم  حثذ ددم حي حطجيمب دد   حث ددة    يددال اةدد  حال ددمق حثذ ددم حي   ثلددممل  دداق 8يلضددح اددإب ح ددا ل   دد    
 حيفس ما    م     اإب  ءةذ.

 ثبات الفاكرونباخ:
 (12جدون  

 ثبات احملاور ابستخدام الفاكرونباخ

بارة
ع

 

Cronbach's 

Alpha if  

Item 

Deleted 

بارة
ع

 

Cronbach's 

Alpha if  

Item 

Deleted 

بارة
ع

 

Cronbach's 

Alpha if  

Item 

Deleted 

بارة
ع

 

Cronbach's 

Alpha if  

Item 

Deleted 

بارة
ع

 
Cronbach's 

Alpha if  

Item 

Deleted 

بارة
ع

 

Cronbach's 

Alpha if  

Item 

Deleted 

0 13253 3 13900 3 13093 2 13750 5 13207 0 13032 
7 13222 9 13911 8 13070 01 13739 00 13219 03 13290 
02 13298 02 13919 05 13509 00 13723 07 13337 09 13511 
08 13205 31 13771 30 13031 33 13712 32 13028 32 13227 
35 13557 30 13700 37 13775 39 13733 38 13283 21 13221 
20 13720 23 13700 22 13000 22 13703 25 1.518 20 13273 
27 13700 29 13707 28 13570 21 13071 20 13332 23 13287 
22 13288 20 13793 28 13002 25 13059 50 13575 27 13253 
29 13573 22 13957 52 13710 51 13090 55 13528 53 13290 
52 13200 59 13992 50 13507 01 13078  13207  13523 
57 13750  13931  13710  1.739 

 58 13088  
 13030 

   ءددد،ة ح ال دددم  ةحل  اصدددم  م بدددس ة ءدددمي ا نددد  حث إددد    حثذ دددم حي حثا ء ددد  ثة س دددما 01يلضدددح ادددإب ح دددا ل   ددد    
  ة ءمي حثذ م حي حثي ةي  ثني  حثذ ن  ا           " " ححمل ،ب   اة  اإب    لهم ح ا ث   ةم يال اة  ث مي  بذمةه.

 (11جدون  
 والوزن النسيب الستجاابت الت ميذ لعبارات املقياسالتكرارات 

 42-ن

 العبارات م
وزن  مواشق أحياانً  غري مواشق

 نسبة ك نسبة ك نسبة ك نسيب

0 
    حض   نمامن اإب  ا حيت   ح ل ذمو اهم حي 

 %72 %55 33 %9 2 %29 05 حثخ   حث م   .

7 
ثاي حثسا   اة  ياي ماا ك     ا  الذة  

 %70 %55 33 %2 0 %22 07 حي حثخ   حث م      ةح هم.اهم  
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 العبارات م
وزن  مواشق أحياانً  غري مواشق

 نسبة ك نسبة ك نسبة ك نسيب

02 
  ل  ح الني ا ا ح الذة  مي حيفا ا اه م كمم  

 %09 %21 00 %32 8 %29 05 ة ء   ذ،بلهم.

08 
    حثس  كم حثثس     ا يت اة   ةحق اهم   حط  مل 

 %00 %22 07 %02 5 %25 09   حثخ   حث م   .

35 
ا الذة   حيفا ا اة   ةح ك   ل  ح  يضمح  ؤيو ان

 %07 %22 02 %25 02 %22 02 ثة هم حي.

20 
 شذ  بذام ثسو    ا حيت انا ا،حءه  لا   

 %08 %29 08 %02 5 %21 00 ال  ا    حثخ   حث م    اإب ماا ك.

27 
اسس  حثخثري   الذة  اهم حي ثذ   حثخ   حث م    

 %09 %51 31 %5 3 %25 09   أاس  حألكث .

22 
 ك ماا ك  شذ  أب   ا يت حث ام    حثين     م اإب  

 %09 %22 07 %09 7 %21 00   ثذ   حثخ   حث م   .

29 
ل  ال، ح حثي،م ةح  من   حيفنم    ب ين  بس ماا ك   

 %00 %22 07 %02 5 %25 09  ةحق اهم   حط  مل.

52 
  ال   اس ي ةب اين حيفا ا  ةحق اهم   اإب 

 %08 %51 31 %9 2 %22 07 حث م   . اهم حي حثخ  

57 
كثريحن ام  شذ  أب  ماا ك ي      اين  ثنمق  ةح ك 

 %05 %21 00 %05 0 %25 09 ثة هم حي.

58 
 شذ     م انا ي كك   حيفةذب  ثنمق  ةح ك 

 %72 %55 33 %01 2 %25 02 يفهم   حثل  ي .

3 
   شذ  مبذىن  ء،ةي اس  اس  الي، من    ةحق اهم  

 %00 %25 09 %9 2 %29 08   حثخ   حث م   .

9 
 الم  ةح  من  ىل ال،ء همي حيفا ا انا  ةح ك يفهم   

 %73 %25 09 %35 01 %21 03 حط  مل.

 %00 %09 7 %02 35 %31 9   ضم حألةحق حثيذةك ثة هم   اح حثلذة  اإب  خ م ك. 02

31 
 ؤةي الا ي  اة  اهم حي حثخ   حث م    ي،ا من 

 %00 %25 09 %9 2 %29 08 غ مو حيفا ا.ك انا بني 
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 العبارات م
وزن  مواشق أحياانً  غري مواشق

 نسبة ك نسبة ك نسبة ك نسيب

30 
ل  غري ط يس  ال   سك اة  اهم حي حثخ   حث م    
 %02 %22 07 %9 2 %51 31  ل مب ماا  حيفا ا اىت ث،   الذ ك مل    اذك.

23 
ث   ثاي حثسا   اة  ا ماا  ماا ك    السم  

 %02 %25 02 %32 8 %22 07 اهم   اإب اهم حي حثخ   حث م   .

29 
  ،م بلني ا ام ي ة ذ حيفا ا   ض،ق ححلص    ثنمق 

 %03 %29 05 %01 2 %52 30  ةح ك يفهم   حثخ   حث م   .

20 
  ،م أبةحق  حء ميت حثلا ي    اة  حيفهم حي حثو ال نا 

 %03 %35 01 %25 02 %21 00  مل اة   ك م  ءذ.

22 
ي    غري  مة   اة   جنمم ام ين ب  مل اإب  حء م

 %72 %55 33 %9 2 %29 05   ححلص .

59 
 أتث  آب حق ماا ك   ط يس   ةح ك يفهم حي حثخ   

 %08 %51 31 %9 2 %22 07 حث م   .

2 
 أ ح م الذة ك يفهم حي حثخ   حث م     غ  ام 

 %02 %25 02 %09 7 %29 08   ،حءهين اإب  ذ، ي.

8 
ثا  حث، ،ل ألاة  ا ل،ى   حألةحق يفهم   

 %02 %21 00 %01 2 %51 31  مل   أ م ثذ.حط  

05 
اه م   ة    الذة   اهم   اإب اهم حي حثخ   

 %02 %21 00 %9 2 %52 30 حث م     ام ل اىت  جنح  م.

 %72 %52 30 %05 0 %22 02  ءا  ذ،ب     ةحق بذا اهم حي حثخ   حث م   . 30

37 
   و اس ي ةب اين حيفا ا  ةحق اهم   اإب 

 %08 %51 31 %9 2 %22 07 حثخ   حث م     اماذ. اهم حي

22 
  ل     ال   سك اة  اهم حي حثخ   حث م    اىت 

 %02 %22 07 %9 2 %51 31 ث،   يخ م ماا ك حثلا يب.

28 
ث،  مين اسلنذ  ب  يس  اذ ن  ثلذة  اهم حي حثخ   

 %09 %29 05 %21 03 %22 02 حث م     ةح ح انهم    ل ااهم.

28 
نمق ش ح اهم حي حثخ   حث م     ام ل اال  ث

 %01 %01 2 %01 32 %21 03 اليخريي كة من اإب ام يا   ا،مل.
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 العبارات م
وزن  مواشق أحياانً  غري مواشق

 نسبة ك نسبة ك نسبة ك نسيب

52 
 ءح الي،   اةك ما ة    اهم    ا  ام ل    

 %02 %39 00 %25 02 %29 05     هم.

50 
  ضم حلم إمو اإب اص  حثخ   حث م    انا 

 %02 %29 05 %09 7 %25 09 شذ، ي  ثلذب.

2 
 نم   اناام  الذ ض يف،ح ف حميذمث   اإب   م 

 %00 %21 00 %09 7 %22 07 ماا ك  ثنمق ححلص .

01 
    اصمل اس يسم ين حيفا ا اة  خ ه نمث  

 %09 %29 05 %39 00 %25 02   الخ ذ   ححلص .

00 
ثاي حثسا   اة  ض   مي ك  ثنمق انم    ب ين 

 %72 %51 31 %31 9 %21 03  بس ماا ك   اهم   حط  مل.

33 
ثاي حثسا   اة  حل اخمق بذا حلملهمق اإب 

 %75 %29 08 %21 03 %32 8 ال   سك ث ذا اهم حي حثخ   حث م   .

 %07 %39 00 %25 09 %39 00  ميذم  ءح جتمثةين حيفا ا   ححلص . 39

22 
ل  مااو اإب  ةح ك ح مطه بم  ام ل ا    خ ى 

 %71 %29 05 %25 02 %39 00 حق حثصإ ح. ا ق اىت   م  ىل حألة

 %07 %22 02 %25 02 %22 02  ال،ال   ،  اإب حألةحق ح مطه مبهم   حط  مل. 21

25 
  ال    ءح كةيين حيفا ا ب،حء مي  ةح ي   ثنمق 

 %00 %29 05 %32 8 %21 00 ححلص .

51 
 شذ   ثسة  ة     ب  حضح   امي اإب   ق   

 %05 %21 00 %05 0 %25 09 ححلص .

01 
      اة  حميذمليت انا الذة    ااى ماا ك 

 %02 %29 05 %09 7 %25 09 اة   ةح ك ب   ي .

 %93 %02 35 %31 9 %09 7 ثاي  غ      السم  اهم حي حثخ   حث م   . 5
 %75 %29 08 %21 03 %32 8   غب       شاك     ي  حيفا    ثةخ   حث م   . 00

07 
صيين حيفا ا  ثااب حيف،ث،ب  اإب   غب      ي

 %05 %21 00 %05 0 %25 09 بس ماا ك   اهم   حط  مل.

 %09 %22 07 %31 9 %29 05ل   غب   حيف م ك     ي م م   ةح ي ةحخم  32
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 العبارات م
وزن  مواشق أحياانً  غري مواشق

 نسبة ك نسبة ك نسبة ك نسيب
 ححلص .

38 
ل  الل ثذ  ءي       ل  ءح   م  ىل  ا إب 

 %07 %21 00 %31 9 %21 00 ا ل،ى   حثخ   حث م   .

25 
 اب    يخةيين حيفا ا ب،حء مي ن اي اإب   ك 

 %55 %32 8 %32 9 %59 32 ماا ك   اص  حثخ   حث م   .

 %70 %52 30 %05 8 %35 01 بخ   حث م    يسم الا جي من.  شذ  أب  حثل ماك 20

50 
 ا م  ىل حثلإاي اح ما ايت    ةحق اهم حي حثخ   

 %71 %29 08 %31 0 %29 05 حث م   .

55 
ل   غب   الخ،يإب اا مي ءايا  اح ماا ك   

 %02 %25 02 %31 9 %25 09 ححلص .

 %09 %22 07 %31 9 %29 05  أتث  كثريحن ب  ي ما ايت   ا ل،ى  ةح ك. 0

03 
نمق  ثامب  ءح  خ أي حب  ما ةذ مل  ث شذ  

 %05 %29 05 %31 9 %22 07 ححلص .

 %09 %22 07 %09 7 %21 00    ا  ثل  ألا ه. ءح   حيض   اا ماا ك ححلص 09

32 
 خ       خ ه   ط يس   ةح ك يفهم حي حثل  ي  

 %00 %29 05 %32 8 %21 00  حط  مل   م اا ثهم ب،   ط،يم.

21 
 ءح  حءهين ا، ف حم    ثنمق ححلص  يسث  اة  

 %52 %09 7 %39 00 %55 33  ةح ك.

20 
 ل،ى    شذ   ثض    ءح    اس   ا إب ا

 %09 %22 07 %31 9 %29 05 حألةحق.

23 
ل  أتث   ءح   يل خإب  اا ماا ك اإب  ةحق اهم   

 %57 %39 00 %05 0 %59 32   حثخ   حث م   .

27 
ل  أتث   ءح الي،   ما ة  مل اةك   اهم حي حثخ   

 %79 %55 33 %32 8 %32 8 حث م   .

53 
ق اهم حي  اا  ب ا   ءح   م  اا ماا ك    ةح

 %79 %55 33 %32 8 %32 8 حثخ   حث م   .

 ...%79..  ىل  %52يلضح اإب ح ا ل ح  حث،م  حثن   ثةذ م حي ححمل،  حل ل ال ح ح بس م    ..  
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 ( الوزن النسيب ألبعاد املقياس1شكل  

 : نثة  حيفذم مي حطاصم     :أساليب املعاجلة اإلحصائية
 حيفل،   -

 ا.حلحن حل حيفس م -

 حخل م   ي  -

  اق حيفسم م  حث      -

  اق حلال مق حثاحخةك -

 ث مي  ثيمك  م مخ. -

 استنتاجات البحث:
  ض،ق ثال حث إ   ال مؤثذ    اا ة ا ن  حث إ   خصم صهم     ض،ق حيفنهو حيف ل ام   ة حي اح حث  م ي   

  حم ا من اإب ملم و ثاح حث إ  ال لنلو حث ماث  ام يةك:
  بذمة ا ل ةص    ثك: 0ا م   ا،ما  اة   01ا ثاالاح  حلميذممل   بنمق اس م 
   ا م  .03حث ذا حأل ل: حثثس   ثني    يلض إب   
   ا م  .01حث ذا حثثمي: حلال مة اة  حثني    يلض إب   
   ا م  .01حث ذا حثثمث : حل  ح    يلض إب   
   ا م حي.01حث ذا حث حبح: ض   حثل،ال    يلض إب   
   ا م حي.8ذا ح ما : حث غ     يلض إب  حث  
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   ا م حي.8حث ذا حث مةا: ححل م      يلض إب   
ثةذ ددم حية  0 -3 -2ة ا د  يذددل ءثد  ادإب ة ءدمي: 2 -3 -0ثة س دما ة ءد  ح دل مب    د  ا دداح  السداي  ثاثدك:  

 2مل با ءد  ال، د     الذدل حثا ءد  ادإب  ءد،ة حالداح  حميذدم 3ادإب ادام  ءد،ة حالداح  حميذدممل   الذدل حثا ءد   0ا   الذل حثا ء  
ة ءدد  كإددا  ةيف  01ة ءدد  كإددا   صدد    091اددإب  ءدد،ة حالدداح  حميذددممل با ءدد  ك ددري    الدداح ح حثا ءدد  حثخة دد  ثة س ددما بددس 

 ثة س ما.
 توصيات البحث:

   ض،ق ا ن  حث إ   حأل ة،و حطاصم ك  ملم و حث إ  ال، ك حث ماث  مبم يةك: 
 ميذمملة حألا  حثاي  ا ي ماا اة  ي إب حلالاح  حلميذممل ثاى حثلاا ا.ح ل احم اس ما حلالاح  حل -

 ض     ا م ب حاو   شمةي  ثلن    حلالاح  حلميذممل ثلاا ا حيف اة  حطااحةي . -

 ض     ا م ب حاو ثل،ا   حيفذة س  حيفذة مي أب    حلالاح  حلميذممل مبم ي ماا ءث      ح ا ل،ى حألةحق حث يضك. -

 املراجع
 أوالً: املراجع العربية:

م : ةح    اذم ل  يض    اةد،م حثاب د  حث ام د   ةح  حثيخد  حثذد ل ثةن د  3115  ما  كمام  حالب   ب حث   ا ا  بذ خة ي    -0
  حثل،ميح  حثسمث  .

    كة د  حثاب د  م :   ما حلالاح  حلميذممل ثاى طة   ح ماذ     مث  امء لري غدري ان د، 3113ا ا ا،  ا ،ة ا ذ،ةي   -3
  حبإب حو ث    ءماذ  بناحة.

م : حثذا دددد  بددددس حلالدددداح  حلميذددددممل  ححل كددددك  ا ددددل،ى حألةحق اةدددد  ام ضدددد  حثلدددد،حم     ددددمث  3111اه ددددم  ددددلي اةدددد،ح    -2
 امء لري  ءماذ  ةيمل  حثذ حق.

ة دد  ح ماذدد  حأل ةم دد . ذةدد   : اا دد  حلالدداح  حلميذددممل مب ددل،يي أتك ددا حثدداحي انددا ا ندد  اددإب ط3115حم ددا بددين يدد،م    -2
     بة    ة  س.2   حثذاة  08ءماذ  حثن مح ثعحبمر  حثذة،م حطم مم    حجملةا  

 م : حث مبح حث ص ي حيف  ا    حثخ   حث م   :  ؤي  الا ي     حثسمث    ا كا حثخلمو ثةن  .3100حم ا ث يك حث  ا   -5

   حثاب،ي   حجململ حث يضك  حثسمث    اخل   حألجنة، اص ي .م : حيف ءح   اة  حثني3113اص ي  ا س  ثك   -0

   حثسدمث    3-اص ي  ا س  ثك    ري ا ا حثسمة  خ مو:   خ،ث،ء   حثلي،ق حث يضدك ثلن  د  حيفهدم حي حثذسة د      -7
 م.3101اخل   حثنهض  حيفص ي   

 م م يس سهم  حثسمث    ح همم حيف كاي ثةخلب حثا ح د    بذا   حلااحةي  م :  ثاحل حيف اة  3103 مح   حثاب    حثلذة     -9
  ح ماذ    حث، م م حثلذة    .

م : ن ينددمي ثةلدد،حم  ححل كددك  أتثريثددم   حلالدداح  حلميذددممل   ةحق اهددم   حثاا ءدد  ح ةي دد  اةدد  3102ثدداى شددهمو ب دداحق   -8
 اذ  ك ك،ك  حثذ حق.ان ،   ذة  ك ك،ك ثةا ح مي حطم مم    ءمءهمم ام ض  حثل،حم   حب  
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 ثانيًا: املراجع األجنبية
10- Ndon Lenung, Jupian J. Self Esteem and Emotional Maturity in College Student. Lo 

(1981). 

11- Bendick, A.: Consistency and Error Rate of Athletes Focused Attention, International 

Journal; of Sport Psychology, Refs.(5), 1988. 

 Internetثالثا: الشبكة العاملية للمعلومات: 
12-   www.jarwan-center.com/. 

Abstract 

The research aims to "build a measure of equilibrium emotional for school girls prep 

volleyball," The researcher used the descriptive method, and it suits the nature of this 

research, representing the research community of the disciples of the preparatory stage 

management Abrahamic educational Directorate of Education, the eastern region were 

selected sample randomly from among records of students enrolled school for the first 

semester of the academic year 2013/2014 m and 40 -strong schoolgirl . 

Among the most important results have been prepared in a measure emotional balance; 

where formed measure of six dimensions (self-confidence - self-reliance - insisting - adjust 

the tension - the desire - sensitivity) and 60 words, after conducting statistical treatments 

necessary to ensure the reliability and validity of the scale . 
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