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العبي أندية مركز مديشة السهصل  لدىالحديث الذاتي )الدمبي وااليجابي( مكياس  وتطبيق بشاء
 الستقدمين

 
 هذام دمحم عمي الديديةالباحث  ثامر محسهد ذنهن 

 الجامعة التقشية الذسالية                  تربية قدمال/  التربية االساسيةكمية ال/  السهصلجامعة ال
 بدنية وعمهم الرياضة                  

   

 (2021/7/6  ، قبل لمشذر في2021/5/28)قدم لمشذر في 
 :ص البحثمخم

درجة الحجيث الحاتي عجم وجػد مكياس نفدي رياضي لمحجيث الحاتي والحؼ ندتصيع مغ خاللو معخفة وقياس تسثمت مذكمة البحث في 
  مخكد مجيشة السػصل. انجيةفي  الستقجميغالعبيغ ال لجػ

 هدف البحث إلى
 .بشاء مكياس الحجيث الحاتي لالعبي أنجية مخكد مجيشة السػصل الستقجميغ -
 التعخف عمى درجة الحجيث الحاتي ومجاالتو لجػ العبي أنجية مخكد مجيشة السػصل الستقجميغ. -
 أنجية مخكد مجيشة السػصل الستقجميغ.التعخف عمى الفخوق في درجة الحجيث الحاتي بيغ العبػ األلعاب الفخدية والجساعية في  -

الالعبتتتيغ  متتتغوتكتتتػن مجتستتتع البحتتتث  ،الستتتشيل الػصتتتفي باألستتتمػب السدتتتحي واالرتبتتتاشي لسالبستتتتتو شبيعتتتتة البحتتتث اناستتتتخجم البا ثتتت    
( العبتا متػزعيغ 234بتال  عتجدىع  الو الستقجميغ في انجية مخكد مجيشة السػصل والحيغ تع اختيارىع برػرة عسجية تحكيقا ألىتجاف البحتث، 

( العبا تع اختيارىع بصخيقة عذػابية مغ مجتسع البحث 482لسكياس الحجيث الحاتي عمى  اشتسمت عيشة البشاء و رياضية انجية  (01 عمى 
متتغ مجتستتع البحتتث أؼ متتا ندتتبتو  العبتتا (003 أمتتا عيشتتة التصبيتتن فتكػنتتت متتغ  %( متتغ مجتستتع البحتتث،33 متتي ويسثمتتػن متتا ندتتبتو الك
ومتتج استتتخجم ،التتحؼ متتام ببشابتتو البا ثتتان  الحتتجيث التتحاتيلغتتخت تصبيتتن مكيتتاس ليسثمتتػا عيشتتة التصبيتتن  الكمتتي %( متتغ مجتستتع البحتتث48 

  .البا ثان كأداة لجسع البياناتالحؼ أعجه  الحجيث الحاتيمكياس 
 وقد تهصل الباحثان إلى االستشتاجات اآلتية 

 .مجيشة السػصل الستقجميغ في انجية مخكدالعبيغ ال لجػفاعمية السكياس الحؼ تع بشاءه لكياس الحجيث الحاتي  -
اإليجابي مغ خالل الشتابل يتستع الالعبيغ الستقجميغ في انجية مخكد مجيشة السػصل برػرة عامة بجرجة ايجابية مغ الحجيث الحاتي  -

 التي افخزىا البحث.
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مغ ارتفاع درجة الحجيث الحاتي اإليجابي وعمى العكذ مغ العبػ  مخكد مجيشة السػصليتستع العبػ األلعاب الفخدية الستقجميغ في  -
 أللعاب الفخقية لخرػصية الفعاليات السسارسة  فخدية كانت ام فخقية(.ا

 

Construction and application the measure of self-talk (negative and positive) with 

the players clubs Mosul city center applicants 
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Abstract: 

The problem of the research was the absence of a psychological-mathematical self-talk scale, through 

which we can know and measure the degree of self-talk among the advanced players in the clubs of the 

city center of Mosul. 

The research aims to 

- Building a measure of self-talk players clubs Mosul city center applicants. 

- Identify the degree of self-talk and the fields of the players clubs Mosul city center applicants. 

- Identify the differences in the degree of self-talk between players and individual and collective games 

in clubs Mosul city center applicants. 

The researcher used the descriptive approach in the survey and relational method for its suitability with 

the nature of the research, and the research community consisted of the advanced players in the clubs of 

the city center of Mosul, who were deliberately chosen in order to achieve the objectives of the research. 

On the (285) players chosen randomly from the total research community, representing (73%) of the 

research community, while the application sample consisted of (117) players from the research 

community, i.e. )28%(of the total research community to represent the application sample For the 

purpose of applying the self-talk scale that the researcher built. 

The self-talk scale prepared by the researcher was used as a tool for collecting data, and the construction 

procedures . 

The researcher reached the following conclusions 

- The effectiveness of the scale that was built to measure the self-talk of the advanced players in the 

clubs of Mosul City Center 
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- The advanced players in Mosul City Center clubs generally enjoy a positive degree of positive self-talk 

through the results of the research. 

- The advanced individual games players in Mosul City Center enjoy a high degree of positive self-talk, 

and in contrast to the differential game’s players, due to the privacy of practicing activities (individual 

or team). 

  :التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث وأهسيته:1-1
في مجال التجريب الخياضي  السجربيغ والخياضييغيعتبخ الحجيث الحاتي مغ السػاضيع التي نالت اىتسام الكثيخ مغ و 

الزخورية لألداء الشاجح وتحقين الشفدية وتعتبخ ميارة الحجيث الحاتي لالعب الخياضي ا جػ السيارات الحجيث، 
كسا ان الحجيث الحاتي لالعب يػلج شعػرا باالستقخار االنفعالي والعقمي لسػاصمة األداء والتحكع في  التفػق والتسيد

كخ الالعب ويكيع  ػارا مع نفدو ويجرك جيجا ىحا ضغػط السشافدة الستػمع  جوثيا. ففي السشافدات الخياضية يف
الحػار، ولحا يعتبخ الحجيث الحاتي اإليجابي مؤثخا وفعاال إذا كان ىشاك تكخار أثشاء التجريبات الخوتيشية الخياضية، 
 فيربح الالعب الخياضي مادرا عمى استخجاميا اثشاء السشافدة بديػلة بسا يتشاسب والسػمف التشافدي.

 (032، 4113فاضل، 
 لالعبيغ،الشفدية الدمبية االيجابية لمحجيث الحاتي  الطػاىخ ىحه عغ الكذف محاولة في الحالي بحثشا أىسية تكسغ

تصػيخ ن عمى أن تكػن نتابل ىحه الجراسة عػنًا لالعبيغ والقابسيغ عمى العسمية التجريبية مغ اجل اوسعيًا مغ البا ث
الحجيث الحاتي لجػ  نطخؼ لسفيػمػمع ان تديع نتابل ىحه الجراسة في تقجيع فيع السيارات الشفدية االيجابية، ومغ الست

 .األلعاب الفخدية والجساعيةالعبي 
وال شظ أن الحجيث الحاتي االيجابي يجعل نطختشا لسا  ػلشا ايجابية، والشطخة االيجابية ىي اولى خصػات الشجاح، 

 الذشاوؼ، والعشرخ السحخك لمشفذ البذخية الى  ياة مميئة بالدعادة ورا ة البال والرحة الجدجية والشفدية 
73،0779). 

 مذكمة البحث: 1-2
فكار الدمبية لمحجيث الحاتي تحجب التفكيخ اإليجابي، وتعػق التجفن والتخكيد وتقمل مغ تكسغ مذكمة البحث في ان األ

الثقة في الشفذ وتسشع االستفادة مغ التفكيخ الػاعي فيدداد ا تسال تجىػر األداء دون ان يذعخ الالعب بحلظ، وىحا 
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ي عبارات تجعل مغ الرعب كدخ يػدؼ الى األداء الزعيف، وفي مػامف معيشة الى نقج الحات الحؼ يعبخ عشو ف
 يث ان استخجام الحجيث الحاتي لتغييخ عسميات تفكيخ الالعبيغ بذكل فعال، مسا مج يؤدؼ إلى  ىحه الجابخة الدمبية،

وأن الحجيث الدمبي مع الشفذ يزخ باألداء، ألنو يتخاكع بسخور الػمت وإذا لع يتع التعامل مع الحجيث ، تغييخ أدابيع
عشجىا يكػن الالعبيغ أكثخ ممًقا في  ر، فقج يكػن مغ الرعب عمى الالعب تغييخ تفديخه لقمقوالدمبي عمى الفػ 

جم وجػد مكياس نفدي رياضي لمحجيث لع ونطخا. المحطات التي تدبن السشافدة وإن القمن يعين ا تسالية األداء الشاجح
مخكد  انجيةفي  الستقجميغالعبيغ ال ي لجػمدتػػ الحجيث الحاتدرجة و الحاتي والحؼ ندتصيع مغ خاللو معخفة وقياس 

وعمى  ج عمع البا ثان،  يث تعج ميارة الحجيث الحاتي مغ السيارات العقمية الزخورية والسؤثخة في  مجيشة السػصل
 سػاء عشج العبي األلعاب الفخدية او العبػ األلعاب الجساعية.عسمية االعجاد الشفدي لالعبيغ 

 أهداف البحث: 1-3
 بشاء مكياس الحجيث الحاتي لالعبي أنجية مخكد مجيشة السػصل الستقجميغ. 0-3-0
 التعخف عمى درجة الحجيث الحاتي ومجاالتو لجػ العبي أنجية مخكد مجيشة السػصل الستقجميغ. 0-3-4
 أنجية مخكدالتعخف عمى الفخوق في درجة الحجيث الحاتي بيغ العبػ األلعاب الفخدية والجساعية في  0-3-3

 مجيشة السػصل الستقجميغ.         

 فرض البحث: 1-4
 الحجيث الحاتي. يستمظ الالعبيغ الستقجميغ في انجية مخكد مجيشة السػصل الستقجميغ مدتػػ مشخفس مغ 1-4-1
 أنجية العبػ األلعاب الفخدية والجساعية في بيغ  الحجيث الحاتيتػجج فخوق ذات داللة معشػية في درجة  0-2-4

 مخكد مجيشة السػصل الستقجميغ.         
 
 مجاالت البحث: 1-5
 مجيشة السػصل. مخكد  الستقجميغ في انجيةالسجال البذخؼ: الالعبيغ  1-5-1
 .4140/  3/  02ولغاية  4141/ 01/ 0السجال الدماني:  0-2-4
 الستقجميغ.مالعب وماعات االنجية الخياضية في مخكد مجيشة السػصل السجال السكاني:  0-2-3
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 إجراءات البحث:  -2
  مشهج البحث: 2-1

 استخجم البا ثان السشيل الػصفي باألسمػب السدحي واالرتباشي لسالبستتو شبيعتة البحث. 

 مجتسع البحث: 2-2
وتكػن مجتسع البحث مغ الالعبيغ الستقجميغ في انجيتة مخكتد مجيشتة السػصتل والتحيغ تتع اختيتارىع برتػرة عسجيتة 

اشتتتسمت عيشتتة البشتتاء و ( انجيتتة رياضتتية 01( العبتتا متتػزعيغ عمتتى  234بتتال  عتتجدىع  الف البحتتث، و تحكيقتتا ألىتتجا
( العبتتا تتتع اختيتتارىع بصخيقتة عذتتػابية متتغ مجتستتع البحتث الكمتتي ويسثمتتػن متتا 482لسكيتاس الحتتجيث التتحاتي عمتى  

مغ مجتسع البحث أؼ ما ندبتو  العبا( 003أما عيشة التصبين فتكػنت مغ   %( مغ مجتسع البحث،33ندبتو  
%( متتغ مجتستتع البحتتث الكمتتي ليسثمتتػا عيشتتة التصبيتتن لغتتخت تصبيتتن مكيتتاس الحتتجيث التتحاتي التتحؼ متتام ببشابتتو 48 

 ( يبيغ اعجاد الالعبيغ مػزعة عمى االنجية الخياضية في مخكد مجيشة السػصل.0والججول   البا ثان،
 (0ججول  

 العبيغ والشدبة السئػيةأسساء االنجية الخياضية وأعجاد ال 
 الشدبة السئهية أعداد الالعبين اسم الشادي ت
 %00.00 28 نادؼ نيشػػ الخياضي  .0
 %04.12 24 نادؼ السدتقبل السذخق   .4
 %02.32 94 نادؼ عسال نيشػػ   .3
 %03.23 28 نادؼ الذييج اياد شيت  .2
 %7.34 24 نادؼ البمجية السػصل  .2
 %8.29 33 نادؼ االمػاج الخياضي  .9
 %04.33 22 نادؼ الفتػة الخياضي  .3
 %2.93 41 نادؼ الحجباء الخياضي  .8
 %2.93 41 نادؼ نخكال  .7

 %8.81 38 نادؼ السػصل الخياضي  .01
 %011 234 السجسػع 
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 عيشة البشاء 2-2-1
( العبتتتتتتتا تتتتتتتتع اختيتتتتتتتارىع بصخيقتتتتتتتة عذتتتتتتتػابية متتتتتتتغ 482تزتتتتتتتسشت عيشتتتتتتتة البشتتتتتتتاء لسكيتتتتتتتاس الحتتتتتتتجيث التتتتتتتحاتي عمتتتتتتتى    

( العبتتتتتتتا لعتتتتتتتجم 31%( متتتتتتتغ مجتستتتتتتتع البحتتتتتتتث، وتتتتتتتتع استتتتتتتتبعاد  33مجتستتتتتتتع البحتتتتتتتث الكمتتتتتتتي ويسثمتتتتتتتػن متتتتتتتا ندتتتتتتتبتو  
 ( يبيغ ذلظ.4الحرػل عمى استساراتيع والججول  

 عيشة التطبيق 2-2-2
%( مغ مجتسع البحث 43( العبا مغ مجتسع البحث ويسثمػن ندبة  003جيث الحاتي عمى  تع تصبين مكياس الح   

 ( يبيغ ذلظ.4الكمي ليسثمػا عيشة التصبين، لغخت تصبين مكياس الحجيث الحاتي عمييع، والججول  

 (4الججول  
 يبيغ تفاصيل عيشة البشاء والتصبين

 العدد
 مدتبعدون  الكمي

 عيشة
 التطبيق

 مجسهع
عيشة 
 البشاء

 عيشة البشاء

عيشة  العيشات
 التسييز

عيشة 
 الثبات

التجربة 
 االستطالعية

 الثانية

التجربة 
 االستطالعية

 االولى
 عجد الالعبيغ 01 01 31 432 482 003 31 234

111% 6.94% 27.18% 65.97
 الشدبة السئػية  2.31% 2.31% 6.94% 54.41% %

 أداة البحث: 2-3
، مام البا ثان الحجيث الحاتي لالعبيغ الستقجميغ في انجية مخكد مجيشة السػصل نتيجة لعجم وجػد مكياس لكياس   

ببشاء ىحا السكياس ليتالءم مع أىجاف البحث وشبيعتو ، إذ يتع بشاء السقاييذ واالختبارات  " عشجما تكػن االختبارات 
ررة غيخ مشاسبة لمبيئة السحمية ، أو عشجما تكػن ىشاك  اجة إلى السشذػرة في السخاجع والجوريات العمسية الستخ
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تصػيخ وسابل الكياس الستا ة ، والعسل عمى ابتكار وسابل وأدوات ججيجة لالستفادة مشيا في البيئة السحمية "  رضػان 
 ،4119  ،290) 

 تحديد السجاالت التي يتزسشها مفههم الحديث الذاتي : 2-3-1
بعتتتتتج ان  تتتتتتجد البا تتتتتتثان مفيتتتتتتػم الحتتتتجيث التتتتتحاتي وبعتتتتتتج االشتتتتتالع عمتتتتى االدبيتتتتتات والجارستتتتتات الدتتتتتابقة والسرتتتتتادر    

العمسيتتتتتتتة ذات العالمتتتتتتتة بسفيتتتتتتتػم الحتتتتتتتجيث التتتتتتتحاتي ومكػناتيتتتتتتتتا وخرابرتتتتتتتتيا والسؤشتتتتتتتتخات السصمتتتتتتتتػب تػافخىتتتتتتتتا لتتتتتتتتجػ 
ستخررتتتتتتتيغ فتتتتتتتي العمتتتتتتتػم التخبػيتتتتتتتة والشفدتتتتتتتية الالعتتتتتتتب التتتتتتتحؼ يتستتتتتتتتع بالحتتتتتتجيث التتتتتتحاتي ومقابمتتتتتتتة مجسػعتتتتتتتة متتتتتتتغ ال

ومحتتتتتتاورتيع فتتتتتتتي تحجيتتتتتتج مجتتتتتتتاالت الحتتتتتجيث التتتتتتحاتي لتتتتتجػ الالعبتتتتتتيغ الستقتتتتتجميغ ، وبالتتتتتتتتالي تػصتتتتتتل البا تتتتتتتثان التتتتتتتى 
مجسػعتتتتتتة متتتتتتغ السجتتتتتتاالت ،فيستتتتتتا يعتقتتتتتتج انيتتتتتتا تغصتتتتتتي ىتتتتتتحا السفيتتتتتتػم ولمتأكتتتتتج متتتتتتغ صتتتتتتحة تحجيتتتتتتج السجتتتتتتاالت ومتتتتتتجػ 

، متتتتتتتام البا تتتتتتتثان بعخضتتتتتتتيا عمتتتتتتتى مجسػعتتتتتتتة متتتتتتتغ الخبتتتتتتتخاء الستخررتتتتتتتيغ ، يتتتتتتث شمتتتتتتتب  يث التتتتتتحاتيتسثيميتتتتتتتا لمحتتتتتتج
متتتتتتشيع تحجيتتتتتتج متتتتتتجػ صتتتتتتال ية التعخيتتتتتتف الشطتتتتتتخؼ لسفيتتتتتتػم الحتتتتتجيث التتتتتحاتي وصتتتتتتال ية السجتتتتتتاالت ومتتتتتتجػ تغصيتيتتتتتتا 

 ( يبيغ ذلظ.3لسفيتػم الحجيث الحاتي ، والججول رمع 
 ( 3الججول  

 ق الخبخاء بيغ السػافقػن وغيخ السػافقيغ عمى محاور مكياس الحجيث الحاتييبيغ ندبة اتفا
مدتهى 
 الداللة

 قيسة
 (2)كا

 الشدبة
 السئهية

غير 
 عدد مهافقهن  مهافقهن 

 ت السجاالت الخبراء

  .1 االيجابيةاألفكار  40 40 1 %011 40 دالة
  .2 التفكيخ السشصقي 40 07 4 %71,23 03,39 دالة
  .3 االمشاعالتحفيد و  40 03 2 %81,72 8,12 دالة
  .4 الثقة بالشفذ 40 08 3 %82,30 01,30 دالة
  .5 تأكيج الحات 40 03 2 %39,07 8,12 دالة
  .6 االفكار الدمبية 40 07 4 %71,23 03,39 دالة
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% فأكثخ في مثل ىحا الشػع مغ 32إذ يذيخ بمػم إلى انو "يسكغ االعتساد عمى مػافقة أراء الخبخاء بشدبة     
-0ومج اجسع الخبخاء عمى دمل السجاليغ   (049،  0783بمػم وآخخون ،“. الرجق، وتعج ىحه الشدبة مقبػلة 

 ( مجاالت.2الشيابية  ( وذلظ ألنيا تعصي نفذ السعشى وبحلظ اصبح عجد السجاالت 4

 إعداد فقرات السكياس برهرته االولية وتعميسات اإلجابة:  2-3-2
 تع إعجاد الفقخات برػرتيا االولية مغ خالل عجد مغ الخصػات وىي:      

اشتقاق بعس الفقخات مغ االشتخ الشطتخية والجراستات واالدبيات التي تشتاولت مفيػم الحجيث الحاتي، فزال عغ  .0
( فقخة 22اعجاد بعتس الفقخات مغ مبل البا ث ليكتػن العجد الكمي لفقخات مكياس الحجيث الحاتي بريغتو االولية  

عبارات كل مشيا يسثل مػمف يسخ بو الالعب  مػزعة عمى السجاالت الخسدة، ومج صيغت الفقخات عمى شكل
تتبعو خسذ بجابل لإلجابة ىي  تشصبن عمى بجرجة كبيخه ججا، وتشصبن عمي بجرجة كبيخة، وتشصبن عمي بجرجة 

 متػسصة، وتشصبن عمي بجرجة مميمة، وال تشصبن عمي(. 
يعو عمى عيشة عذػابية مغ الالعبيغ اشتقاق بعس الفتقخات مغ خالل تحميل نتابتل استبيان مفتتػح مام البا ث بتػز  .2

( العبتتا، واذ شمتتب متتشيع كتابتتة بعتتس الفقتتخات لكتتل 41الستقتتجميغ فتتي انجيتتة مخكتتد مجيشتتة السػصتتل وبمتت  عتتجدىع  
مجتتال متتغ مجتتاالت الحتتجيث التتحاتي بعتتج تعخيتتف لكتتل مجتتال واعصتتاء نستتػذج لذتتكل الفقتتخات السصمتتػب الكتابتتة عمتتى 

 غخارىا.
ة اإلجابتة، واألخصتاء التتي تتؤثخ عمتى إجابتة السفحػصتيغ، وشخيقتة  دتاب الجرجتة، يتزسغ إعتجاد التعميستات شخيقت .3

وتختيب إجابة فقخات السكياس وغيخىا، "فسغ اجل إن تكتسل صػرة السكياس ومتغ اجتل تصبيقيتا عمتى السفحػصتيغ، 
ية يتتتتتع إعتتتتجاد تعميستتتتات السكيتتتتاس، "ويجتتتتب أن تكتتتتػن التعميستتتتات واضتتتتحة ودقيقتتتتة  تتتتتى ال يتتتتتأثخ ثبتتتتات ومػضتتتتػع

الجرجات، فزاًل عغ دمة ووضػح التعميسات، ويجب أعجاد التعميسات كتابة  تى يسكغ االلتتدام بيتا بالشدتبة لجسيتع 
 (.297، 4119القابسيغ عمى التشفيح"  رضػان، 

 صدق السحتهى لمسكياس: 2-3-3
فقخات كل  ومج تحقن ىحا الرجق في أداة البحث مغ خالل تػضيح مفيػم مجاالت السكياس، وكحلظ ترشيف  

مجال، إذ يذيخ  الحكيع( إلى أن "صجق السحتػػ لالختبار يعتسج برػرة أساسية عمى مجػ إمكانية تسثيل 
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االختبار لسحتػيات عشاصخه، وكحلظ السػامف والجػانب التي يكيديا تسثيال صادما ومتجاندا وذا معشػية عالية 
 (43، 4112لتحقين اليجف الحؼ وضع مغ اجمو االختبار"  الحكيع، 

 التحميل السشطقي لمفقرات )الردق الظاهري(: 2-3-4
( فقخة وصياغتيا برػرتيا األولية، " فبعج إعجاد فقخات السكياس وصياغتيا 22تع إعجاد فقخات السكياس البالغة      

ى وإعجادىا برػرتيا األولية يتع عخضيا عمى عجد مغ الدادة ذوؼ الخبخة واالختراص لغخت تقػيسيا والحكع عم
مجػ صال يتيا، وإجخاء التعجيالت السشاسبة مغ خالل   حف أو إعادة صياغة أو إضافة عجد مغ الفقخات ( وبسا 
يتالءم وعيشة البحث، فزاًل عغ ذكخ صال ية بجابل اإلجابة السقتخ ة أو إضافة وتحجيج بجابل لإلجابة يخونيا مشاسبة 

( ، يث مام البا ثان 474، 4118مغ صجق السكياس" شبيل، لمسكياس  إذ يعج ىحا اإلجخاء وسيمة مشاسبة لمتأكج 
إذ يذيخ باستخخاج الرجق الطاىخؼ لمسكياس مغ خالل مانػن الشدبة السئػية التفاق الخبخاء  ػل فقخات السكياس ، 

خخون % فأكثخ في مثل ىحا الشػع مغ الرجق  بمػم وآ32بمػم إلى انو "يسكغ االعتساد عمى مػافقة أراء الخبخاء بشدبة 
فاكثخ مغ  %(32( فقخة لعجم الحرػل عمى ندبة   9  ( وبسػجب ىحا اإلجخاء اإل رابي تع استبعاد049، 0783،

 أراء الخبخاء.

 التجربة االستطالعية االولى لمسكياس   2-3-5
س ("لغخت التعخف عمى مجػ وضػح تعميسات مكيا01/00/4141تع اجخاء التجخبة االستصالعية األولى بتاريخ      

الحتجيث التحاتي برتػرتيا األوليتة، إذ يشرتح مبتل شباعتة السكيتتاس وإخخاجتو برتػرتو الشيابيتة بتصبيتن فقخاتتو عمتى عيشتتة 
( العبيغ تع اختيارىع بصخيقة 01( ومج تع تصبين السكياس عمى عيشة بم  عجد أفخادىا 082، 4112صغيخة"  الشبيان، 

ة التجخبتتة الخبيدتتية، وكانتت شخيقتة اإلجابتة واضتحة ومفيػمتة وتتع عذػابية مغ مجتسع البحث وتتع استتتبعادىع متتغ عيشتت
 ( دقيقة.41 - 02تحجيج الػمت السدتغخق لإلجابة  يث بم   

 صدق البشاء  2-3-6
متغ مػاصتفات السقيتاس الجيتج إجتخاء عسميتة التحميتل اإل رتابي لفقخاتو لسعخفتة متجرة الفقخات لمتسييتد بتيغ األفتتخاد        

التحيغ يحرتتمػن عمتتى درجتتات عاليتتة والتتحيغ يحرتتمػن عمتتى درجتتات مشخفزتتة فتتي السقيتتاس نفدتتو أؼ استتتخخاج القتتػة 
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(، وكستتا يعشتي متتجرة الفقتتخة عمتى أن تسيتتد بتتيغ 042، 0782(  دروان،434، 0733خ وكتتتاضع،التسييديتتة لمفقتتخات".  جتتاب
األفخاد الحاصميغ عمى عالمات مختفعتة وبتيغ متغ يحرتمػن عمتى عالمتات مشخفزتتة فتتي الدتتسة التتتي تكيدتتيا الفقتخات 

ا تتث التحميتتتل اإل رتتتابي بصتتخيقتيغ (، ولسعخفتتة صتتجق البشتتاء استتتخجام الب031، 4114كميتتتا أؼ االختبتتار.  الطتتتاىخ ،
 ىسا: 

 أسمهب السجسهعتين الستطرفتين 4-3-9-0
( 432تع ايجاد الرجق التسييدؼ لكل فقخة باستخجام اسمػب السجسػعتيغ الستصخفتيغ، وبحلظ بم   جع عيشة التسييد  

متصخفتيغ مشيسا بعج تختيب  العبا. إذ تع تصبين السكياس برػرتو االولية عمى عيشة التسييد، ثع تع اخح مجسػعتيغ
( العبا لكل 93%( مغ الجرجات  العميا، والجنيا( بػامع  43درجاتيع تختيبًا تشازليًا ولتحقين ذلظ تع اختيار ندبة  

مجسػعة لتسثال السجسػعتيغ الستصخفتيغ، بعج تختيب درجاتيع تختيب تشازلي واعتسجت قيسة اختبار  ت( السحتدبة 
( يبيغ 2بيغ متػسصات اجابات السجسػعتيغ العميا والجنيا لكل فقخة مغ فقخات السكياس والججول  الختبار داللة الفخوق 

 ذلظ.
 (4الجدول )

 الحديث الذاتي ( لسكياسsigوقيسة ) العميا والدنيا واختبار)ت( القهة التسيزية بأسمهب السجسهعتين الستطرفتين

 رقم الفقرة
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 قيمة)ت(
 المحتسبة

 قيم
(sig) 

 داللة
الوسط  الفروق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مسيدة 1,111 2,497 0,084 3,33 1,882 2,09 1
 مسيدة 1,111 2,282 0,121 3,43 1,381 2,07 2
 مسيدة 1,111 2,102 0,130 3,42 1,884 2,00 3
 مسيدة 1,111 3,910 1,734 3,33 1,810 3,72 4
 مسيدة 1,111 2,334 0,037 3,09 1,822 2,00 5
 مسيدة 1,130 4,039 0,170 4,72 0,324 3,20 6
 غيخ مسيدة 1,901 1,283 0,012 4,82 0,013 3,03 7
 مسيدة 1,110 3,221 0,024 4,72 1,728 3,94 8
 مسيدة 1,111 2,883 0,048 3,44 1,780 2,02 9
 مسيدة 1,111 2,727 0,188 4,71 0,132 3,82 11
 غيخ مسيدة 1,313 0,132 0,038 3,01 0,433 3,33 11
 مسيدة 1,114 3,173 0,193 4,74 0,448 3,29 12
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 رقم الفقرة
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 قيمة)ت(
 المحتسبة

 قيم
(sig) 

 داللة
الوسط  الفروق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مسيدة 1,111 3,394 0,012 4,80 1,833 2,01 13
 مسيدة 1,111 2,123 0,420 4,83 1,892 3,82 14
 مسيدة 1,111 2,337 1,792 4,72 1,748 3,71 15
 مسيدة 1,111 2,318 0,122 4,78 1,740 3,74 16
 مسيدة 1,111 2,371 0,129 4,83 1,742 3,38 17
 مسيدة 1,111 2,449 0,472 3,11 1,898 2,13 18
 مسيدة 1,111 9,273 0,029 3,01 1,373 2,42 19
 غيخ مسيدة 1,843 1,407 0,033 4,31 0,492 4,37 21
 مسيدة 1,111 2,331 0,047 3,03 1,724 3,78 21
 غيخ مسيدة 1,373 1,823 0,102 4,92 0,192 4,80 22
 مسيدة 1,111 2,208 1,732 3,03 1,833 3,89 23
 مسيدة 1,111 2,941 0,177 3,12 1,813 3,82 24
 مسيدة 1,111 2,993 1,732 4,83 0,040 3,32 25
 مسيدة 1,111 2,378 0,034 4,39 1,732 3,38 26
 مسيدة 1,111 2,383 1,742 4,83 1,710 3,92 27
 مسيدة 1,111 2,323 0,188 4,71 1,890 3,39 28
 مسيدة 1,110 3,379 0,123 4,73 0,022 3,93 29
 مسيدة 1,111 2,433 1,700 4,39 0,122 3,98 31
 مسيدة 1,111 2,829 1,728 4,80 0,134 3,93 31
 مسيدة 1,111 9,283 0,132 4,28 1,782 3,93 32
 مسيدة 1,110 3,231 0,082 4,91 0,039 3,33 33
 مسيدة 1,143 4,423 0,413 4,89 0,427 3,32 34
 مسيدة 1,111 3,317 0,078 3,14 0,420 3,83 35
 غيخ مسيدة 1,344 1,323 0,122 3,13 0,242 3,02 36
 غيخ مسيدة 1,002 0,274 0,043 3,00 0,331 3,29 37
 مسيدة 1,111 2,212 0,029 4,38 1,734 3,93 38
 غيخ مسيدة 1,323 1,301 0,092 4,73 0,032 3,13 39
 مسيدة 1,102 4,293 0,170 4,73 0,322 3,28 41
 مسيدة 1,111 2,128 0,012 4,29 0,318 3,33 41
 مسيدة 1,143 4,421 0,002 4,38 0,002 3,44 42
 مسيدة 1,110 3,320 0,182 4,83 0,028 3,22 43
 غيخ مسيدة 1,179 0,937 0,022 4,74 0,080 3,43 44
 مسيدة 1,112 4,718 0,028 4,89 0,008 3,22 45
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 رقم الفقرة
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 قيمة)ت(
 المحتسبة

 قيم
(sig) 

 داللة
الوسط  الفروق

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مسيدة 1,117 4,923 0,078 4,78 0,094 3,22 46
 مسيدة 1,122 4,149 1,830 4,83 0,032 3,07 47
 مسيدة 1,111 3,387 0,408 4,73 0,034 3,39 48

( وعشج الخجػع الى مدتػػ 1,323تتتت 111,1تخاو ت بيغ   ( لفقخات السكياسSig( أن الكيع  2يتزح مغ الججول     
( لع تثبت 3،00،41،44،39،33،37،22( فقخة اثبتت مجرتيا التسييدية، في  يغ ان الفقخات  21السعشػية نجج ان  

( وبحلظ فقج تع  حف ىحه الفقخات لزعف تسييدىا. ولحلظ 12,1مجرتيا التسييدية الن قيستيا كانت أكبخ مغ قيسة  
 ( فقخة.21صبح عجد فقخات االستبيان  أ

 أسمهب االتداق الداخمي  2-3-6-2
"يؤدؼ فحز االتداق الجاخمي لالختبار أو معامل تجاندو إلى الحرػل عمى تقجيخ لرجمو التكػيشي"      

(، ويسكغ إيجاده عغ شخين أيجاد العالمة بيغ فقخات االختبار والجرجة الكمية لمفخد التي تعج معيارًا 32، 0777 باىي،
ا عيشة التسييد الكمية ومج تع استخجام معامل االرتباط ( العب432لرجق االختبار لعيشة التحميل اال رابي البال   

 (23، 0780( يبيغ ذلظ.  الدوبعي وآخخون، 2والججول   ( لتحقين ذلظRالبديط  
 ( 5الجدول )

 باستخدام اسمهب معامل االتداق الداخمي الحديث الذاتيمعامل االرتباط بين درجة الفقرات والدرجة الكمية لسكياس 
 رقم 
 الفقرة

ل معام
 االرتباط

 قيم
(sig) 

 رقم
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

 قيم
(sig) 

 رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 قيم
(sig) 

0 1,343** 1,111 03 1,323** 1,111 33 1,497** 1,111 
4 1,389** 1,111 08 1,327** 1,111 32 1,023* 1,148 
3 1,307** 1,111 07 1,297** 1,111 32 1,492** 1,111 
2 1,494** 1,111 40 1,498** 1,111 38 1,470** 1,111 
2 1,337** 1,111 43 1,333** 1,111 21 1,434** 1,111 
9 1,413** 1,110 42 1,334** 1,111 20 1,302** 1,111 
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 رقم 
 الفقرة

ل معام
 االرتباط

 قيم
(sig) 

 رقم
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط

 قيم
(sig) 

 رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 قيم
(sig) 

8 1,479** 1,111 42 1,342** 1,111 24 1,087** 1,112 
7 1,328** 1,111 49 1,381** 1,111 23 1,078** 1,114 
01 1,301** 1,111 43 1,322** 1,111 22 1,027* 1,102 
04 1,429** 1,111 48 1,428** 1,111 29 1,402** 1,110 
03 1,272** 1,111 47 1,318** 1,111 23 1,133 1,904 
02 1,323** 1,111 31 1,387** 1,111 28 1,437** 1,111 
02 1,330** 1,111 30 1,313** 1,111  09 1,389** 1,111 34 1,371** 1,111 

( تخاو ت بيغ Sig(وان قيسة  1,133 -1,272( أن قيع معامل االرتباط تخاو ت بيغ  2يتزح مغ الججول   
(، نجج أن جسيع الفقخات كانت مسيدة عجا الفقخة 12,1(، وعشج الخجػع إلى مدتػػ معشػية  1,904 -1,111 

( 02( لحلظ تع  حفيا مغ السكياس. والججول رمع  12,1(  يث ان قيستيا كانت أكبخ مغ قيسة  23ذات الخمع  
 يسثل الفقخات التي تع  حفيا مغ السكياس

 ثبات السكياس 2-3-7
( ويذيخ الثبات الى درجة 33، 0777"يعج ثبات السكياس شخشًا اساسيًا مغ شتتتخوشت مػضػعية اداة البحث" الخوسان ،  

( ولغخت ايجاد معامل الثبات لسكياس 447، 4112االستقخار في الشتابل في تقجيخ صفة او سمػك متتتا  الشبيان ،
معامل االرتباط البديط مبل الترتتتحيح ومعامل سبيخمان بخاون بعج الحجيث الحاتي تع استخجام شخيقة التجدبة الشرفية و 

 الترحيح. 

 طريقة التجزئة الشرفية  2-3-7-1
مجػ الجمة واالتقان او االتداق الحؼ يكيذ بو االختبار الطاىخ التي وضع مغ “يذيخ الثبات الى       

استخجمت شخيقة التجدبة الشرفية بأسمػب ( ولغخت الحرػل عمى ثبات السكياس 78، 4119اجميتتتتتا" رضػان ،
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( استسارة استبيان مغ عيشة الستسيد بعج ان  حفت الفقخات غيخ السسيدة مغ 31الفقخات  الفخدية والدوجية( شسمت  
السكياس ، ثع مدست الى نرفيغ الشرف االول يسثل الفقخات التدمدالت الفخدية ، والشرف الثاني يسثل الفقخات 

( 39، 4112ية ، عمسا انو مج  استخجمت ىحه الصخيقة في بعس الجراسات مثل دراسة الكػاز ،التدمدالت الدوج
( واستخجم معامل االرتباط البديط  بيخسػن( بيغ درجات 24، 4117( و شبيل ،473، 4101،و ا سج واخخان ، 

مغ نرفي االختبار ( "اذ ان االرتباط بيغ درجات كل 1,93نرفي السكياس فطيخت قيسة  ر( السحتدبة تداوؼ  
( ولكتتتي نحرل 009، 0782يعتبخ بسثابة االتداق الجاخمي لشرف االختبار فقط وليذ لالختبار كتتتكل " ابػ  صب ،

عمى تقجيخ غيخ متحيد اثبات االختبار بكاممة تع استخجام معادلة  سبيخمان تتتتتت بخاون( اذ بمغت قيسة معامل الثبات 
 ا مستتتا يجل عمى ثبات السكياس. ( وىػ دال ا رابي1,81الكمي  

 وصف السكياس بريغته الشهائية وترحيح السكياس 2-3-8
بعتتتج إجتتتخاء الستصمبتتتات الالزمتتتة لبشتتتاء مكيتتتاس الحتتتجيث التتتحاتي لالعبتتتي انجيتتتة مخكتتتد مجيشتتتة السػصتتتل لمستقتتتجميغ، استتتتقخ   

( فقخة ، االمشاع 00والسشصكية   اليجابية( مجاالت وىي االفكار ا2( فقخة مػزعة عمى 37السكياس بريغتو الشيابية عمى  
( فقتتتخات وكستتتا مبتتتيغ فتتتي 2( فقتتتخات، االفكتتتار الدتتتمبية  9( فقتتتخات ، تأكيتتتج التتتحات  8( فقتتتخات، الثقتتتة بتتتالشفذ  7والتحفيتتتد  
( درجتتة مختبتتة تشازليتتا عمتتى مكيتتاس 0 – 2( ، وتتتع تحجيتتج التتػزن السشاستتب لكتتل استتتجابة والتتحؼ يتتتخاوح متتا بتتيغ  0السمحتتن  

ت الخساسي  تشصبتن عمتي بجرجتة كبيتخة جتجا، تشصبتن عمتي بجرجتة كبيتخة، تشصبتن عمتي بجرجتة متػستصة ، تشصبتن عمتي ليكخ 
 2بجرجة مميمة، ال تشصبن عمي( وتحدب الجرجة الكمية لمسدتجيب وفقا لمبجابل السختارة عغ كل فقخة والتي تتخاوح متا بتيغ  

( وتخاو تتت الجرجتتة 2-0اإليجابيتتة والعكتتذ بالشدتتبة لمفقتتخات الدتتمبية   ( درجتتة مختبتتة تشازليتتًا عمتتى وفتتن البتتجابل لمفقتتخات0 –
 ( 003( درجة بستػسط فخضي 072-37الكمية لمسكياس ما بيغ  

 الهسائل اإلحرائية: 2-4
تحكيقًا ألغخات البحث الحالي استخجمت الػسابل اإل رابية والتي تع  دابيا باستخجام بخنامل الحاسػب   

 :وىي (Spss) اآللي
( tاختبار   -( لعيشتغ مدتقمتيغtاختبار  - كاؼ مخبع –االنحخاف السعيارؼ  -الػسط الحدابي  -الشدبة السئػية 

 الستػسط الفخضي( . -معامل االرتباط البديط لبيخسػن  - لعيشة وا جة
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 :عرض الشتائج ومشاقذتها-4
 العبي أندية مركز مديشةعرض ومشاقذة نتائج هدف البحث االول:) بشاء مكياس الحديث الذاتي ل 4-0

 السهصل الستقدمين(       
مام البا ثان مغ خالل ىحه الجراسة ببشاء مكياس الحجيث الحاتي لالعبي أنجية مخكد مجيشة السػصل الستقجميغ ،ومج   

تحقن ىحا اليجف في ضػء الخصػات العمسية الستبعة في بشاء السقاييذ الشفدية  يث تػصل البا ثان في ضػء 
يسا عمى عجد مغ االدبيات والجراسات ذات العالمة الى التعخيف الشطخؼ لمحجيث الحاتي لالعب، كسا مام اشالع

البا ثان بأعجاد فقخات السكياس بعج تػجيو استبيان مفتػح لعيشة استصالعية أولى مغ االعبيغ الستقجميغ وبعج تحميل 
( فقخة 37لحجيث الحاتي لالعب بريغتو الشيابية مغ  محتػػ عجد مغ الجراسات ذات العالمة أيزا ومج تكػن مكياس ا

. 

   التعرررف عمررى درجررة الحررديث الررذاتي ومجاالترره لرردى  ومشاقذررة نتررائج هرردف البحررث الثرراني:) عرررض 4-2
 العبي أندية مركز مديشة السهصل الستقدمين(    

 الستقدمينالتعرف عمى درجة الحديث الذاتي لدى العبي أندية مركز مديشة السهصل  -1
 (6الجدول )

 يبين الستهسط الحدابي واالنحراف السعياري والستهسط الفرضي لدى عيشة البحث في متغير الحديث الذاتي لالعبين

الستهسط  العيشة السكياس
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الستهسط 
 الفرضي

 قيسة 
Sig 

 قيسة )ت(
 السحتدبة

 04.289 1.11 003 03.49 034.22 003 الحجيث الحاتي

( ان قيسة الستػسط الحدابي إلجابات عيشة البحث عمى مكياس الحجيث الحاتي بمغت 9يتبيغ مغ الججول     
( درجة، وعشج التعخف عمى معشػية الفخوق بيغ متػسط درجات 03,49( درجة و بانحخاف معيارؼ مجره  132244 

( درجة وباستخجام اختبار  ت( لعيشة وا جة 117عيشة البحث والستػسط الفخضي لسكياس الحجيث الحاتي والبال   
 One Sample T Test)  درجة وقيسة 122586بمغت قيسة  ت( السحتدبة   يث )(Sig)   12111تداوؼ )
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درجة ( 116=)( عشج درجة  خية 1298( وىي اكبخ مغ قيسة  ت( الججولية البالغة  1215 ≤عشج مدتػػ معشػية 
ولرالح عيشة البحث ،بسعشى ان الالعبيغ الستقجميغ لجييع مدتػػ مختفع مغ الحجيث ،مسا يجل عمى ان الفخق معشػؼ 

 الحاتي الخياضي.
ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة انصالما مغ أن الالعب الستقجم الحؼ يتسيد بحجيث ذاتي ايجابي والحؼ يطيخ مغ خالل 

يؤدؼ الى تقجيع أداء جيج وبحلظ يحقن الشتابل سمػكيات وترخفات ايجابية والتي تجعل الالعب الستقجم يثن بشفدو مسا 
الخياضية الجيجة وىحا بفزل الحجيث الحاتي االيجابي الحؼ يداعج الالعب الستقجم في صياغة األىجاف بذكل جيج 
والعسل عمى تحكيقيا والشطخ الى جسيع األمػر بإيجابية مسا يجعمو واثقا مغ الشجاح في ميساتو وأداءه نطخا لتستعو 

السختفعة الالزمة في السشافدات السباريات(  يث يعتبخ الحجيث الحاتي االيجابي مغ أكثخ السحجدات أىسية في  بالثقة
تصػيخ الثقة وتعديدىا فإذا كانت صػرة الالعب الستقجم عغ ذاتو ايجابية الدسات والسجركات فيػ بالتأكيج يتستع بالثقة 

 جيث الالعب الستقجم ايجابي كمسا كانت ثقتو بشفدو مختفعة مسا  وعميو يسكغ القػل إنو كمسا كان .وباألداء الجيج
 يؤدؼ الى تحقين الشتابل الخياضية الجيجة.

 يث أن ميارة الحجيث الحاتي االيجابي لالعب الستقجم إ جػ السيارات العقمية الزخورية لألداء الشاجح وتحقين 
دداد الزغػط أو يتصمب التخكيد في األداء والتذجيع التفػق والتسيد في الشذاط الخياضي السسارس وخاصة عشجما ت

 لسػاصمة األداء واستعادة الحالة االنفعالية السثمى والذحغ الشفدي لتحقين اإلنجاز الخياضي.
( عمى ان الحجيث الحاتي يعتبخ نػعا مغ التخصيط العقمي المفطي السباشخ والحؼ 4113ويتفن ذلظ مع رأؼ  فاضل،
ف السيارات الحخكية، إذ تتػمف شبيعة ىحا الحجيث ومحتػاه عمى مدتػػ الالعب باإلضافة يداعج عمى اكتداب مختم

إلى شبيعة السيارة واليجف مشيا، فالسيارات التي يسكغ التحكع فييا بصخيقة ذاتية تتأثخ بصخيقة إيجابية بػاسصة األفكار 
تخكيد فييا عمى السصمػب تحكيقو أكثخ مغ والسذاعخ التي تػجج مبل األداء،  يث أن شبيعة الحجيث الحاتي يتع ال

التخكيد عمى الشػا ي البجنية والسيارية، ويسثل الحجيث الحاتي أسمػبا فعاال لمسداعجة في الحفاظ عمى الصامة والسقاومة 
 يث أن استخجام بعس التعبيخات مثل  اذىب، انصمن، تقجم، اىجأ، استسخ .... وىكحا(، يسكغ أن تكػن فعالة في 

في الجيج، وبحلظ يدتصيع الخياضي أن يدتخجم الحجيث الحاتي ليذ فقط لتػجيو الحخكة بل لتجعيسيا أيزا،  التحكع
 (032، 4113كسا أن التحكع في الجيج ضخورؼ ألنو يداعج عمى إدراك أىسية العسل الجاد لتحقين الشجاح.  فاضل،
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الخياضي الستقجم مغ خالل العبارات الػصفية  إذ يطيخ الحجيث الحاتي االيجابي لجػ  (4100ويتفن ذلظ رأؼ صالح،
االيجابية التي يرخح بيا الالعب داخل عقمو تػلج شعػرا باالستقخار االنفعالي والعقمي لسػاصمة األداء والتحكع في 
ضغػط السشافدة الستػمع  جوثيا وىحا ما تؤكجه نتابل الجراسة التي شبقت عمى العبي التشذ لمشاشئيغ  يث تػصمت 

ن الخياضييغ الحيغ  كان لجييع  جيث ذاتي سمبي افقجىع الشقاط السيسة لكغ عشج استخجام إستخاتيجية الحجيث الى ا
الحاتي االيجابي أصبح األداء أفزل وىحا ما يؤكجه أيزا *سميجسان* الحؼ يخػ" أن الصخيقة التي يفكخ بيا الفخد 

  .(08، 4100والعبارات التي يرخح بيا داخميا تؤثخ عمى سمػكو" صالح ،
 
 

 التعرف عمى ترتيب مجاالت الحديث الذاتي لدى العبي أندية مركز مديشة السهصل الستقدمين -2

 (7الجدول ) 
الهسط الحدابي واالنحراف السعياري والستهسط الفرضي وقيسة )ت( السحتدبة لكل مجال من مجاالت مكياس 

 الحديث الذاتي

الهسط  العيشة مجاالت السكياس ت
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الستهسط 
 الفرضي

 قيسة
Sig 

قيسة 
)ت( 

 السحتدبة
ترتيب 
 السجاالت

 االول 00.22 1.111 33 2.20 38.87 003 والسشصكية االفكار االيجابية 1
 الثاني 7.79 1.111 43 2.02 30.32 003 االمشاع والتحفيد 2
 الثالث 9.01 1.111 42 2.38 49.31 003 الثقة بالشفذ 3
 الخابع 2.20 1.111 08 3.33 07.37 003 تأكيج الحات 4
 الخامذ 0.33 1.189 02 3.98 02.27 003 االفكار الدمبية 5
( وجتتتتتػد فتتتتتخوق ذات دالتتتتتة إ رتتتتتابية فتتتتتي تختيتتتتتب مجتتتتتاالت مكيتتتتتاس الحتتتتتجيث التتتتتحاتي لتتتتتجػ 3يتبتتتتتيغ متتتتتغ الجتتتتتجول     

الالعبتتتتتيغ الستقتتتتتجميغ فتتتتتي انجيتتتتتة مخكتتتتتد مجيشتتتتتة السػصتتتتتل ، وجتتتتتاء تختيتتتتتب السجتتتتتاالت  دتتتتتب درجتتتتتة الػستتتتتط الحدتتتتتابي 
وبػستتتتتتط  دتتتتتتابي متتتتتتجره فتتتتتتي التختيتتتتتتب االول  اإليجابيررررررة والسشطكيررررررة الفكررررررارااالول  االعمتتتتتتى ،  يتتتتتتث جتتتتتتاء السجتتتتتتال

( امتتتتتتتا قيستتتتتتتة  ت( السحتدتتتتتتتبة 33( وكتتتتتتتان الستػستتتتتتتط الفخضتتتتتتتي متتتتتتتجره  2,20( وبتتتتتتتانحخاف معيتتتتتتتارؼ متتتتتتتجرة  38,87 
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فتتتتتي التختيتتتتتب الثتتتتتاني متتتتتغ ضتتتتتسغ السجتتتتتاالت وبمتتتتت  الستػستتتتتط  االقشررررراع والتحفيرررررز( ، وجتتتتتاء مجتتتتتال 00,22بمغتتتتتت  
( امتتتتتتتتتتتا قيستتتتتتتتتتتة  ت( 43ه  ( وكتتتتتتتتتتتان الستػستتتتتتتتتتتط الفخضتتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتتتجر 02,2( وبتتتتتتتتتتتانحخاف معيتتتتتتتتتتتارؼ  30,32الحدتتتتتتتتتتتابي  

فتتتتتتي التختيتتتتتتتب الثالتتتتتتتث متتتتتتغ ضتتتتتتتسغ السجتتتتتتتاالت وبمتتتتتتت   الثقرررررررة برررررررالشفس( ، وجتتتتتتتاء مجتتتتتتال 7,79السحتدتتتتتتبة بمغتتتتتتتت  
( امتتتتتا قيستتتتتة 42( وكتتتتتان الستػستتتتتط الفخضتتتتتي متتتتتجره  38,2( وبتتتتتانحخاف معيتتتتتارؼ متتتتتجره  31,49الستػستتتتتط الحدتتتتتابي  

فتتتتتي التختيتتتتتب الخابتتتتتع متتتتتغ ضتتتتتسغ السجتتتتتاالت وبمتتتتت   تأكيرررررد الرررررذات( ، وجتتتتتاء مجتتتتتال 9 ,01 ت( السحتدتتتتتبة بمغتتتتتت  
( امتتتتتتتتا 08( وكتتتتتتتتان الستػستتتتتتتتط الفخضتتتتتتتتي متتتتتتتتجره  3,33( وبتتتتتتتتانحخاف معيتتتتتتتتارؼ متتتتتتتتجره   07.37الستػستتتتتتتتط الحدتتتتتتتتابي  

فتتتتتي التختيتتتتتب الختتتتتامذ متتتتتغ ضتتتتتسغ  االفكرررررار الدرررررمبية( ، وأخيتتتتتخا جتتتتتاء مجتتتتتال 2,20قيستتتتتة  ت( السحتدتتتتتبة  بمغتتتتتت  
( وكتتتتتتتتتان الستػستتتتتتتتتط 3,98( وبتتتتتتتتتانحخاف معيتتتتتتتتتارؼ متتتتتتتتتجره  02,72السجتتتتتتتتتاالت  يتتتتتتتتتث  بمتتتتتتتتت  الستػستتتتتتتتتط الحدتتتتتتتتتابي  

 ( 33,0( اما قيسة  ت( السحتدبة بمغت 02الفخضي مجره  

 
 األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لكل مجال (0شكل  

أن لجػ الالعبيغ الستقجميغ والسشصكية عمى التختيب االول   رػل  مجال االفكار االيجابيةويعدو البا ث     
الخياضي استعجادا فصخيا لمتفكيخ االيجابي والسشصقي، إذ أن ما يقػلو الالعب لشفدو ىػ عامل ربيدي لتػجيو سمػكو، 
والتفكيخ بإيجابية وتخيل السػامف االيجابية أ ج العػامل األساسية السؤثخة في الدمػك والقجرة عمى التعامل مع الزغػط 

( "أن شخيقة التجريب عمى التفكيتخ االيجابي 4110كسا أشار  شسعػن،ة مقبػلة اجتساعيا ونفديا، الشفدية بصخيق
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السشصقي أصبح عمسا وفشا بػاسصة التعخيف باألفكار الدمبية غيخ السشصكية ومشامذتيا كأسمػب لتعميع الالعبيغ التفكيخ 
 (323،4110لخياضتي".  شسعػن، مشصكية وامعية تداعج عمى تصػر مدتػػ األداء اإيجابية و بصخيقة 

ويعدو البا ث  رػل مجال اإلمشاع والتحفيد عمى التختيب الثاني بيغ مجاالت مكياس الحجيث الحاتي إلى أن 
االمشاع والتحفيد المفطي يعسل عمى رفع فعالية الحات أو خفزيا ولكي يتحقن ذلظ يشبغي ان يثن الالعب القابع 

لتي ترجر عشو ويؤمغ بيا. وأن يكػن الشذاط الحؼ يشرح الالعب ألدابو ضسغ باإلمشاع والشرابح والتححيخات ا
 ريمة ىحا الدمػك. وذلظ ال ألنو يػجج امشاع المفطي يدتصيع ان يغيخ  كع شخز عمى فعالية الحات ومجرتو عمى 

مفطي يعج ميسا ويتفن ذلظ يا مع رأؼ بانجورا عمى أن اإلمشاع ال  (220، 0789الكيام بعسل يدتحيل اداءه  جابخ،
لحث اآلخخيغ عمى بجل الجيج لتحقين الشجاح وتعديد السيارات واإل داس الكفاءة الذخرية والتخصيط لسػامف 

 (Bandura ,1994 , 71) الشجاح وتجشب مػامف الفذل.
السؤثخة عمى كسا ان اإلمشاع المفطي يعتسج عمى الحجيث الحاتي اإليجابي الحؼ يسثل بجورة أ ج السرادر الخبيدية 

فاعمية الحات، كسا يسثل استخاتيجية أكثخ فاعمية لتصػيخ الكفاءة الحاتية، ذلظ السرصمح الحؼ يعشي تػمع الخياضي 
لمشجاح في السيام السكمف بيا ، أو في مػاجية تحج معيغ، والتي ىي شكل مغ أشكال الثقة الخياضية وتتأثخ بذكل 

 (.371، 4113فاضل،اآلخخيغ مباشخ باإلمشاع المفطي مغ الحات أو مغ 
الحؼ يتسيد بالثقة بالشفذ العالية الستقجم ويسكغ تفديخ  رػل الثقة بالشفذ عمى التختيب الثالث عمى أن الالعب 

يكػن أداءه جيج وبحلظ يحقن الشتابل الخياضية الجيجة والالعب الحؼ لجيو ثقة بالشفذ مشخفزة يكػن أداؤه ضعيف 
الخياضية الجيجة فتػفخ الثقة بالشفذ عشج العبػ األلعاب الفخدية والجساعية يعتبخ شخشا وبالتالي ال يحقن الشتابل 

أساسيا مغ شخوط إضيار القجرات الحكيكية لالعبيغ وافتقادىا يقيج الالعب وال يدسح لو بإضيار مدتػاه الحكيقي فيي 
التخكيد لتحقين الشتابل الخياضية الجيجة  تداعجه عمى بشاء األىجاف الجيجة وتجعمو يدعى إلى بمػغيا كسا تداعجه عمى

وىحا ما يجعمو يعسل بجج ومثابخة، وبالتالي يسكغ القػل ان الالعب الستقجم الحؼ يتسيد بالثقة بالشفذ يكػن أداءه جيج 
ويحقن الشتابل الخياضية الجيجة وىحا ما يجعميع يحققػن السخاتب األولى في التختيب وعمى الشكيس مغ ذلظ نجج أن 

العب الحؼ يتسيد بالثقة بالشفذ الزعيفة ال يقجم أداء جيج وبحلظ ال يحقن الشتابل الخياضية الجيجة وىحا ما يجعميع ال
 ( .079، 4119 باىي، يحتمػن السخاتب األخيخة في التختيب.
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تأكيج   ويعدو البا ث  رػل مجال تأكيج الحات عمى التختيب الخابع بيغ مجاالت مكياس الحجيث الحاتي إلى أن
الحات ىػ إثبات الحات وىػ عسمية تػجيو لحجيث الشفذ لتػكيج مجرات الخياضي ومياراتو اإليجابية إضافة إلى ما 

خسيخيا وبالتالي التأثيخ في إدراك الخياضي لقجراتو  رل عميو مغ تجريب مشاسب وتكخار تمظ التػكيجات يؤدؼ الى ت
أدابو   ومياراتو وىحا التعديد االدراكي يديج مغ ثقة الخياضي في نفدو مبل السشافدة و أثشابيا وفي الشياية تحدغ

( عمى أن تأكيج الحات ىي مفتاح الجافعية لألداء الجيج مغ خالل 4107ويتػافن ذلظ مع رأؼ  الدبيجؼ وآخخون، 
فخصة كبيخة لتشسية مفيػم الفخد عغ نفدو والذعػر بالشجاح بالتغمب عمى   سارسة األنذصة الخياضية التي تقجمم

صعػبة االداء الحخكي لحلظ يعج تأكيج الحات مغ الستغيخات الشفدية اليامة التي تمعب دورا كبيخا في السجال التشافدي 
وتعتبخ القجرة عمى التػاصل مع اآلخخيغ مغ خالل  دات الخياضية."وتؤثخ ايجابيا او سمبيا عمى أداء الفخد في السشاف

تأكيج الحات مختبصة بذكل كبيخ بالثقة بالشفذ والتقييع اإليجابي لمحات معتسجًا عمى استجابة أنا بخيخ، أنت بخيخ" 
 Hopkins,2018,57) 

يغ مجاالت مكياس الحجيث الحاتي عمى التختيب الخامذ واالخيخ ب االفكار الدمبيةكسا ويعدو البا ث  رػل مجال 
الى أن الالعبيغ الستقجميغ الحيغ يتسيدون بحجيث ذاتي سمبي تشخفس لجييع الثقة بالشفذ بحيث يطيخ ىحا الحجيث 
الحاتي الدمبي مغ خالل  فقجانيع لألمل وشعػرىع بعجم الكفاءة وىػ األمخ الحؼ يكػن لو األثخ الدمبي عمى ثقة 

راتيع السختمفة مسا يجعميع يبجون سػاء في التجريبات أو السشافدات الخياضية العجيج مغ الالعبيغ الستقجميغ بقج
السطاىخ التي تجل عمى انخفات ثقتيع بأنفديع مثل الّذعػر بالخػف واالرتباك والتػتخ وتقجيع أداء امل مسا ىػ 

يكػن أداءىع ضعيف مسا يؤدؼ إلى  مصمػب مشيع بدبب اعتقادىع الخاشئ وعجم إيسانيع بإمكانياتيع ومجرتيع ، وبحلظ
عجم تحقين الشتابل الخياضية الصيبة. وعميو يسكغ القػل إنو كمسا كان  جيث الالعب الخياضي سمبي كمسا كانت ثقتو 

 بشفدو مشخفزة وبالتالي ا تالل السخاتب األخيخة في السشافدات والبصػالت. 

التعرف عمى الفروق في درجة الحديث الذاتي بين العبه عرض ومشاقذة نتائج هدف البحث الثالث:)  4-3
 (أندية مركز مديشة السهصل الستقدميناأللعاب الفردية والجساعية في 

 (8الججول  
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( لمسقارنة في الحجيث الحاتي بيغ Sig  وقيسة  ت( السحتدبة وقيسةالستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية 
  الفعاليات الفخدية والجساعية  

االنحراف  الهسط الحدابي العدد نهع الفعالية
 السعياري 

 قيسة )ت(
 الداللة Sigقيسة السحتدبة

 00.92 030.42 34 العاب جساعية معشػؼ  1,119 4,814 04.22 033.94 22 العاب فخدية
 (0,78(= 1,112 ≤( درجة ،وامام مدتػػ معشػية002= 4-عشج درجة  خية نقيسة  ت( الججولية     

(اختبار داللة الفخوق في درجة الحجيث الحاتي بيغ العبي العاب الفخدية 43يتبيغ مغ الججول 
األلعاب  فخوق ذات داللة معشػية ولرالح العبي  والجساعية الستقجميغ في مخكد مجيشة السػصل وجػد

جة، (در 033,94الفخدية الستقجميغ، إذ بم  الستػسط الحدابي لجييع في درجة الحجيث الحاتي   
لالعبي األلعاب الجساعية في   (درجة ، في  يغ بم  الستػسط الحدابي04,22وانحخاف معيارؼ مجره  
( درجة، وبمغت قيسة  ت( 00,92وانحخاف معيارؼ مجره   ( درجة،030,42درجة الحجيث الحاتي 

ػية ( وامام مدتػػ معش002( في  يغ كانت قيسة  ت( الججولية عشج درجة  خية  4,814السحتدبة 
( وىي أمل مغ قيسة  ت( السحتدبة وىحا يجل عمى معشػية الفخوق بيغ الالعبيغ 0,78(= 1,12 ⋝

 ولرالح العبي االلعاب الفخدية.
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 الػسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ لالعبي األلعاب الفخدية والجساعية( 4شكل  

مخكد مجيشة السػصل عمى العبي ويعدو البا ث سبب تفػق العبػ االلعاب الفخدية الستقجميغ في  
 جيثيع   األلعاب الجساعية في درجة استخجاميع لسيارة الحجيث الحاتي اإليجابي وذلظ مغ خالل

وكمسات التذجيع وكحلظ استخجاع األ جاث االيجابية والخبخات الدابقة والتي كان   الحاتي مع الشفذ
حالة االنفعالية السختبصة باألداء و بالحالة ليا تأثيخ واضح وفعال عمى الثقة بالشفذ، وكحلظ ضبط ال

السداجية لالعب وبالتالي محاوالتيع بحل امرى جيج لمػصػل الى مسة االداء الجيج اثشاء عسمية 
التجريب وما يختبط بيا مغ مػامف وأ جاث ومثيخات والحؼ يكػن لو أثخ واضح ومباشخ عمى سمػك 

 الالعبيغ وعمى مدتػػ مجراتيع ومياراتيع.
ا يفدخ البا ث ذلظ أن الالعب عشجما يقجم عمى الكيام بحخكة جخؼ او سبا ة او تججيف أو وثب او رمي أو رفع كس

ثقل في نفذ الػمت يالزمو  جيث ذاتي يخبط بيشو وبيغ الحخكة والفابجة التي يجشييا مشيا او ىجفيا كحلظ بيغ القػة 
ا نججه عشج العبي األلعاب الفخدية ندتصيع ان نصمن عميو والدخعة واال تفاظ بالسصاولة السصمػبة لإلنجاز وىحا م

  جيث ذاتي صامت.
إلى أن" استخجام  (Magyar&Chase,1996)ماجيار وتتفن ىحه الشتيجة مع ما اشار اليو جايذ و

الحجيث الحاتي كاستخاتيجية يدسح لالعبي األلعاب الفخدية في التغمب عمى  ػاجد نفدية وزيادة الثقة 
 (Magyar &Chase،1996، بالشفذ وتصػيخ مدتػػ األداء".  ماجيار وجايذ

مي والحؼ ( "إلى أىسية الجمل بيغ الحجيث الحاتي و الترػر العق4104كسا يؤكج  افدانيبػاك وبيخام،
يديع في تعديد التعبئة الشفدية لالعب عغ شخين زيادة ثقتو في نفدو و في مجراتو وتحديغ مدتػػ 

 (Bahram,2012  &Afsanepurakاالداء السيارؼ".  
( "إلى أن الحجيث الحاتي ا ج استخاتيجيات التفكيخ التي 4110كسا ويذيخ في ىحا الخرػص شسعػن،

ػ األداء بذكل عام و األداء الخياضي بذكل خاص  يث يعتبخ ا ج ليا عالمو وثيقو لتحديغ مدتػ 
الجوافع الحاتية اإليجابية واألكثخ فعالية مسا يؤدؼ الى زيادة الصامة واالستثارة والثقة والتخكيد والجيج 

 (42، 4110وزيادة مدتػػ األداء".    شسعػن،
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تقجميغ في مخكد مجيشة السػصل عمى وىحا ما وججناه في نتابل إجابات العبي األلعاب الفخدية الس
كسا يعدو البا ث سبب ،مكياس الحجيث الحاتي السعج ودرجة استخجاميع ليحه السيارة الشفدية والعقمية

في مخكد مجيشة السػصل   انخفات درجة الحجيث الحاتي لجػ العبي األلعاب الجساعية الستقجميغ
نب البجني والسيارؼ خالل الػ جات التجريبية والتي إلى ان مجربييع كانػا أكثخ تخكيدا عمى الجا  ربسا

افتقجت الى الجانب الشفدي فزال عغ خرػصية األلعاب الجساعية والتي يكػن أنػاع الحجيث الحاتي 
السدتخجم فييا عمشيا عشجما يمدم أن يفرح الالعب عسا يخيج أن يقػم بو في عسمية مذتخكة مع زمالبو 

الالعبيغ اثشاء األداء واثشاء السباريات والتي بالتالي تقمل مغ تخكيد  في الفخين مغ خالل الحجيث بيغ
الالعب عمى استخجام ميارة الحجيث الحاتي بجرجة عالية مغ الرفاء الحىشي نتيجة تذػير أفكار 
الالعبيغ برخاخ الالعبيغ فيسا بيشيع فزال عغ أصػات الجساىيخ وارشادات وتػجييات السجرب والتي 

دمة أفكار الالعبيغ وترخفاتيع االنية . ويتفن ذلظ مع ما اشار اليو كل مغ مج تعين مغ سم
يؤثخ برػرة   (" عمى أن الحجيث الحاتي كاستخاتيجية4117والجسػمي،  4118ودمحم ،  4114   أ سج،

 ايجابية عمى الثقة بالشفذ ومدتػػ األداء السيارؼ.
  االستشتاجات والتهصيات -5
 االستشتاجات 5-1
السكياس الحؼ تع بشاءه لكياس الحجيث الحاتي لجػ الالعبيغ الستقجميغ في انجية مخكد فاعمية  .0

 .مجيشة السػصل
يتستع الالعبيغ الستقجميغ في انجية مخكد مجيشة السػصل برػرة عامة بجرجة ايجابية مغ الحجيث  .4

 .الحاتي اإليجابي مغ خالل الشتابل التي افخزىا البحث
اما الحجيث الحاتي مكياس  مجاالتفي تختيب  التختيب االولعمى  والسشطكية ةااليجابي األفكار رل مجال  .3

مجيشة  الستقجميغ في انجية مخكدالعبيغ ال لجػ التختيب الخامذ واألخيخ فقج  رل عمى فكار الدمبيةاألمجال 
مسا يجل عمى ان عيشة البحث تتستع بجرجة مختفعة مغ استخجام الحجيث الحاتي اإليجابي اكثخ مغ  السػصل

 .الحجيث الحاتي الدمبي
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يتستع العبػ األلعاب الفخدية الستقجميغ في مخكد مجيشة السػصل مغ ارتفاع درجة الحجيث الحاتي اإليجابي وعمى  .2
 ليات السسارسة  فخدية كانت ام فخقية(.العكذ مغ العبػ األلعاب الفخقية لخرػصية الفعا

 التهصيات: 5-2
التخكيد عمى استخجام ميارات الحجيث الحاتي االيجابي مغ خالل تعمتيع الالعبيغ عسمية إيقاف األفكار الدمبية  .0

 واستبجاليا بأفكار ايجابية وامعية تحدغ فاعمية األداء السيارؼ.
وتصػيعيا مع ا تياجات نػع الشذاط الخياضي الحؼ استخاتيجيات الحجيث الحاتي اإليجابي عمى الالعبيغ استخجام  .4

 يسارسو  فخدؼ او فخمي(.
إمكانية استخجام واالعتساد عمى مكياس الحجيث الحاتي السعج في الجراسة الحالية مغ مبل مجربي الالعبيغ  .3

 لتقييع مدتػػ الحجيث الحاتي بذكل متػاصل. الستقجميغ في مخكد مجيشة السػصل لأللعاب الفخدية والجساعية
تػجيو السديج مغ االىتسام بالحجيث الحاتي وتحجيج األفكار غيخ السشصكية وتأثيخىا عمى األداء والقاء الزػء عمى  .2

 االضخار التي تدببيا وخصػرتيا عمى العابج الشيابي.

 السرادر العربية واالجشبية :
 ، السصابع األميخية، القاىخة، مرخ.0عمع الشفذ والتخبية، ط (: معجع0782أبػ  صب، فؤاد وآخخون   .0
، دار السيدخة لمشذخ والتػزيع، عسان، 0(: الكياس الشفدي والتخبػؼ، ط4101ا سج، محسػد عسخ وآخخون   .4

 األردن.  
 -تأثيخ بعس االستخاتيجيات العقمية السقتخ ة   التفكيخ في الػاجب السيارؼ (: ۸۰۰۲إيسان ،دمحم دمحم   .3

الحجيث الحاتي اإليجابي( لتشسية السيارات الشفدية عمى  الة ممن السشافدة ومدتػػ أداء الذقمبة األمامية عمى 
اليجيغ عمى  ران القفد لألندات، السؤتسخ االمميسي الخابع لمسجمذ الجولي لمرحة والتخبية البجنية والتخويح 

 والخياضة و التعبيخ الحخكي لسشصقة الذخق األوسط
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 مكياس الحديث الذاتي برهرته الشهائية
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كبيرة 
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 كبيرة
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بدرجة 
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ال  
تشطبق 
 عمي

تداعج أفكارؼ اإليجابية عمى التخكيد في أثشاء   .1
 السشافدة

     

تداعج أفكارؼ اإليجابية عمى ترػر األداء   .2
 الجيج

     

      تداعج مجراتي الحاتية عمى تحديغ أدابي الفشي  .3
تداعج أفكارؼ اإليجابية عمى االستخخاء في   .4

 أثشاء السشافدة
     

      .أتسدظ بأفكارؼ اإليجابية في المعب  .5
ىدمشا مغ  أفكخ في اليديسة إذا تقابمشا مع فخين  .6

 .مبل
     

أرفس التفكيخ في الخبخات الدمبية لسشافدات   .7
 .سابقة
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      .أفكخ في تحديغ أدابي الخياضي  .8
أفزل تجشب التفكيخ في ضغػط التجريب   .9

 .والسشافدة
     

أتجشب التفكيخ في مذكالت الالعبيغ   .11
 .االخخيغ

     

      .أعدز تفكيخؼ بخبخات الشجاح الدابقة  .11
تقف الطخوف الخارجة عغ إرادة الالعتب   .12

 .عابقًا امام تحقيتن البصػالت الخياضية
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 عمى مشافدة
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 لتعديد ثقتي بشفدي
     

نفدي أل فد نفدي عمى االداء أتحجث مع   .16
 االمرى

     

أ فد نفدي لديادة السجيػد  البجني والسيارؼ   .17
 والشفدي(

     

      أتحجث مع نفدي لتقػية االفكار االيجابية  .18
أتحجث مع نفدي ألتػمف عغ التفكيخ الدمبي   .19

 في االداء الخياضي
     

أستخجم الحجيث الحاتي لمحرػل عمى   .21
 الشفدياالستخخاء 

     

      أنا واثن مغ مجرتي عمى ىديسة أؼ مشافذ  .21
      لجؼ ثقة في مياراتي وفي ليامتي البجنية  .22
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      تدداد ثقتي بشفدي كمسا امتخب مػعج السباراة   .23
لجؼ الثقة عالية عمى التخكيد واتخاذ القخار   .24

 بثبات مغ دون تخدد أثشاء السشافدة
     

      بالشجاح في السباراة أستصيع تعػيس الفذل   .25
أنا واثن مغ مجرتي عمى مػاجية الزغػط   .26

 السختمفة في أثشاء السباراة 
     

ا تفع عشج ىديستي بثقتي في نفدي وأستصيع   .27
 تعبئة شامتي الشفدية مغ ججيج

     

      .تدسح مجراتي لتحقين أىجافي بػصفي العبا  .28
إذا اضيخ السجرب بعس التشامس في كالمو   .29

 الػ جة التجريبية انامذو في ذلظ في
     

      أجج صعػبة في مجح الالعبيغ وذميع  .31
      ان عالمتي مع زمالبي في الفخين غيخ مدتقخة  .31
      أشعخ كالعب أن ما أمػلو ميسا  .32
اتحخج مغ تقجيع االسئمة امام الالعبيغ   .33
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يؤدؼ فقجان الثقة بقجراتي إلى األداء الديئ   .37
 أثشاء السشافدة
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