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التفكير االيجابي وعالقته بمستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية
في محافظة نينوى

أحمد سعيد رشيد حسين الطائي
مديرية تربية محافظة نينوى
(قدم للنشر في  ، 2021/10/15قبل للنشر في )2021/11/30
ملخص البحث:
هدف البحث الى-:
 -1التعرف على مستوى التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى.

 -2التعرف على مستوى التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى تبعا لمتغيرات
الجنس (ذكور – اناث).

 -3التعرف على العالقة بين التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي واالرتباطي لمالءمته وطبيعة البحث.ويتمثل مجتمع البحث األصلي من ()518
مدرس ومدرسة  ,واشتملت عينة الدراسة على ( )239مدرس ومدرسة وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية ,.واستخدم الباحث برنامج

الحاسوب اآللي ( .) SPSS

وتوصل الباحث الى النتائج االتية-:
-1يتسم التفكير االيجابي لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى بالمستوى المرتفع.
-2يتسم مستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى بالمستوى المرتفع.

-3يتسم التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي التربية البدنية بالمستوى المرتفع  ,تبعا لمتغيرات الجنس (ذكور  -اناث).
-4توجد عالقة بين التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى.
التوصيات والمقترحات -:
 -1حث المدرسين والمدرسات في مديريات التربية التابعين لوزارة التربية والنشاط الرياضي المدرسي على القيام بتنظيم المحاضرات
التثقيفية حول مفهومي التفكير االيجابي ومستوى الطموح.

 -2إجراء دراسة مماثة لشرائح اخرى في المجتمع من (موظفين ,اساتذة الجامعة ,محامين).
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Positive Thinking and its Relationship to the level of Ambition
Among physical Education Teachers in Nineveh Governorate
Ahmed Saeed Rashid Hussein Al-Taei
Nineveh Governorate Education Directorate

Abstract
The aims of the research are :1- Identifying the level of positive thinking and ambition among male and female physical
education teachers of in Nineveh Governorate.
2- Identifying the level of positive thinking and the level of ambition of physical education teachers
in Nineveh Governorate according to gender .
3- Identifying the relationship between positive thinking and the level of ambition among male
and female teachers of physical education in Nineveh Governorate.
The researcher used the descriptive approach using the survey and correlation method, and the
researcher used the computer program (SPSS). The researcher reached the following results:1- The positive thinking of physical education teachers in Nineveh Governorate is characterized
by a high level.
2- The level of ambition of physical education teachers in Nineveh Governorate is characterized by
a high level.
3- According to the positive thinking and level of ambition of physical education teachers are
characterized by a high level,
4- There is a relationship between positive thinking and the level of ambition among male and
female teachers of physical education in Nineveh Governorate.
Recommendations and Suggestions:1- Urging male and female teachers in the Education Directorates of the Ministry of Education
and School Sports Activity to organize educational lectures on the concepts of positive thinking
and the level of ambition.
2- Conducting a similar study for other segments in the society (employees, university professors,
lawyers).

 التعريف بالبحث-1
 المقدمة واهمية البحث-1-1
يعتبر التفكير بوجه عام من اهم المواضيع التي تناولها علم النفس المعرفي والتفكير االيجابي مثله مثل اي نشاط

 والعالقة, واذا لم توجد حاجة ودافع للتفكير اليمكن ان يفكر الفرد, ودوافعها,اخر للفرد من الحاجات الشخصية
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الوثيقة بين النشاط العقلي والحاجات والدوافع تظهر دائما بوضوح  ,و في الحقيقة ان التفكير هو دائما تفكير
الشخصية  ,ودوافع التفكير التي يتصدى لها علم النفس تنتمي الى نوعين من الدوافع وهي  ,دوافع معرفية خاصة

بالتفكيروفيها تكون الدوافع والرغبات واالهتمامات هي المثير القوي المحرك والمحفز على القيام بالنشاط العقلي

مثل حب االستطالع عند االطفال  ,والدوافع المعرفية الخارجة عن التفكير تبدا عملها تحت تأثير عوامل خارجية

واهتمامات معرفية بحتة .ومن هنا ظهر االهتمام التفكير االيجابي من حيث انه نمط من انماط التفكير يرتقي
بالفرد ويساعده على استثمار عقله ومشاعره وسلوكه واكتشافقواه الكامنة وتغير حياته على نحو افضل

باستخدامانشطة واساليب ايجابية(.االنصاري .)6-5 , 2012 ,

اما في ما يخص مستوى الطموح الرياضي فهو احد اهم المتغيرات التي يسعى اليها مدرس التربية الرياضية الى

اشباعها فعلى اساسه يتحدد مستقبل العملية التربوية والنشاطات الرياضية  ،كما انه مؤشر على اساس قبول

الفرد لذاته والتعامل معها من جهة ومع المحيط والبيئة من جهة اخرى وغالباً ما يتم التركيز على ان يكون

الطموح واقعي يتناسب مع قدرات مدرس التربية البدنية واستعداداته و تحضيراته للنشاطات الرياضية والبطوالت

الخارجية و المباريات والطموح غالباً ما يكون احد اسرار النجاح في الحياة خاصة اذا كان مناسباً لقدرات الفرد و
امكانياته واالنسان الطموح هوا االنسان االيجابي  .لذا يرى الباحث احتمالية وجود عالقة بين التفكير االيجابي و
مستوى الطموح على اساس مدى التفكير االيجابي ومالئمة ذلك مع قدرات و قابليات مدرس التربية البدنية.

 -2-1اهمية البحث
-1التعرف على مستوى التفكير االيجابي لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى.
-2التعرف على مستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى.
-3النعرف على العالقة بين التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة
نينوى.

 -3-1مشكلة البحث
ان نقطة االنطالق لالصالح الشامل هي اصالح التفكير والعمل على بنائه وانمائه حيث اننا النستطيع ان نعالج

اي مشكلة في اي جانب من جوانب الحياة ومنها الجانب التربوي بدون تفكير صحيح قادر على تصور المشكلة
ورؤية اساسها وجذورها .فالتفكير االيجابي من الموضوعات الهامة التي جرت عليه العديد من الدراسات ,وهو من

الموضوعات الهامة في حياة كل فرد  ,لما له من اثار ملموسة وبناءة في شخصية الفرد وفي صحته الجسمية
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والعقلية  ,وان اختالف في اساليب التفكير لدى المدرسين والمدرسات التربية البدنية والذي يتبعه المدرسين

والمدرسات يعد تعبي ار عن شخصيتهم ومن ثم يقودهم الى تحقيق اهدافهم ,كما ان مستوى الطموح لديهم يكون
بمستوى منخفض او عالي  ,على وفق االسلوب المستخدم من قبلهم .

وان التفكير االيجابي يساعد على تكوين عادات وقيم ايجابية تساعد القرد في بلوغ اماله وتحقيق طموحاته ,كما

ان مستوى الطموح يلعب دو ار في حياة االنسان  ,فعلى اساسه يتحدد مستقبل االنسان واماله.

ومن هنا تبرز الحاجة الى مزيد من البحوث والدراسات حول موضوع التفكير االيجابي وعالقنه بمستوى الطموح

لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى ,وتقديم بعض التوصيات المهمة لتنمبة وبناء مهارتي

التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في في مديريات التربية في عموم
العراق بصورة عامة  ,ومدرسي ومدرسات النربية البدنية في محافظة نينوى بصورة خاصة.
وتتحدد مشكلة البحث الحالي في االجابة على االسئلة التالية-:
-1هل توجد فروق ذات دال لة معنوية في مستوى التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات

التربية البدنية في محافظة نينوى.

-2هل توجد فروق ذات داللة معنوية في التفكير االيجابي لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة
نينوى تبعا لمتغيرات الجنس (ذكور  -اناث)

-3هل توجد فروق ذات داللة معنوية في مستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة
نينوى تبعا لمتغيرات الجنس (ذكور  -اناث).

-4هل توجد عالقة بين التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة
نينوى.

 -4-1اهداف البحث

-1التعرف على مستوى التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة
نينوى.

-2التعرف على مستوى التفكير االيجابي لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى تبعا لمتغيرات

الجنس (ذكور – اناث).
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-3التعرف على مستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى تبعا لمتغيرات الجنس

(ذكور  -اناث).

-4التعرف على العالقة بين التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة
نينوى.

 -5-1فرضيات البحث

-1يعاني مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى بمستوى منخفض في التفكير االيجابي.
-2يعاني مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى بمستوى منخفض في مستوى الطموح.

-3توجد فروق ذات داللة معنوية بين التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في
محافظة نينوى تبعا لمتغيرات الجنس (ذكور  -اناث).

-4التوجد عالقة بين التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى.
-6-1مجاالت البحث

 :1-6-1المجال البشري :مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى والتابعين لمديرية تربية محافظة
نينوى.

 2-6-1المجال الزماني  :اقتصرت البحث الحالي على تناول متغيرات التفكير االيجابي وعالقته بمستوى الطموح

لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى للعام الدراسي ( )2021-2020للفترة من

( )2020/12/20والى (.)2021/3/25

 -3-6-1المجال المكاني  :مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى (مركز الموصل)
 -7-1تحديد المصطلحات
 1-7-1التفكير االيجابي " :هو قدرة الفرد االرادية على تقويم افكاره ومعتقداتها والتحكم فيها وتوجيهها تجاه

تحقيق ما توقعه من نتائج ناتجة وتدعيم حل المشكالت ومن خالل تكوين انظمة وأنساق عقلية منطقية ذات طابع

تفاؤلي تسعى للوصول الى حل مشكلة"( .ابراهيم )5 ,2011 ,

 -2-7-1مستوى الطموح" :انه توقعات الشخص واهدافه ومطالبه المرتبطة بإنجازه المستقبلي".

(بشير.)28 ،2005 ،
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 -2االطار النظري والدراسات السابقة
 -1-2االطار النظري
 -1-1-2التفكير االيجابي
وجودهم أث اًر في حياتنا ,والبعض اآلخر نتذكرهم بين الحين
نقابل في حياتنا الكثير من األشخاص ,بعضهم ال يترك
ُ
واالخر ,ونسأل أنفسنا احيانا ترى ما الذي يجعلنا نتذكر شخصاً بعينه وننسى أشخاصاً آخرين؟ وتكون االيجابة ان

السبب ببساطة ,هو أن األول ربما كان يخبرنا عن طول الليل و ظالمه الدامس ,أما الثاني فكان يخبرنا أن بعد كل
ليل البد من فجر يتوضح وشمس تشرق ,األول بالمعاير النفسية هو إنسان سلبي ,ينظر دوما الى النصف الفارغ

من الكأس ,أما الثاني فهو شخص إيجابي يرى أن نصف الكأس ممتلئ دوماً ,ونصفه اآلخر هواء ,وفي هذا

السياق اكد (زيد )2013 ،كي يحقق الفرد النجاح ويعيش سعيداً ويحيى حياة متوازنة يجب ان يغير نمط تفكيره

واسلوب حياته ونظرته تجاه نفسه واالخرين ،والمواقف التي تحدث له والسعي الدائم الى تطوير جميع جوانب

حياته (.زيد واخرون)241 ،2013 ،
 -2-1-1-2سمات التفكير االيجابي

يرى(دبليو )2003 ،أن هناك عشر سمات للتفكير اإليجابي هي-:

 .1التفاؤل  :اإليمان بالنتائج اإليجابية وتوقعها حتى في أصعب المواقف واألزمات والتحديات.
 .2الحماس  :امتالك أعلى مستويات االهتمام والطاقة والمشاعر والتحريض الذاتي اإليجابي.

 .3اإليمان  :وهو االعتقاد بالذات وباآلخرين واإليمان بالقوى الروحية األعلى التي تقدم اإلرشاد
والمساعدات لدي احتياج المرء لها.

 .4التكامل :االلتزام الفردي بالشرف واالنفتاح والعدل والعين وفق المعايير الشخصية.
 .5الشجاعة  :اإلرادة للقيام بالمغامرات وقهر المخاوف حتى ودون ضمان النتائج.
 .6الثقة والقناعة بمقدرات وطاقات وإمكانيات المرء.

 7التصميم  :المضي الشاق نحو الهدف والسبب والغرض.

 .8الصبر  :اإلرادة على انتظار الفرصة واستعداد المرء لذاته ولآلخرين.

 .9الهدوء  :التحلي برباطة الجأش والتفكير والقدرة على الموازنة في مواجهة الصعاب والتحديات
واألزمات اليومية.
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 10التركيز :االهتمام الموجه عبر وضع األهداف وتحديات األوليات( ،دبليو)192 ،2003 ،

 -2-1-2مستوى الطموح

ُيعد مستوى الطموح من اهم المتغيرات التي لها تأثير مهم في حياة الفرد ,فعلى اساسه يتحدد مستقبل االنسان كما
انه يعتبر بعدا من ابعااد الشخصاية االنساانية و لاه تاأثير باالح علاى حيااة الفارد و الجماعاة ,بحياث يعتبار كمؤشار
يوضح اسلوب تعامال الفارد ماع نفساه وماع البيئاة االجتماعياة المحيطاة باه ,أذ ان الشاخص الطماوح هاو الاذي لاه
القدرة على تخطي الصعاب واستخدام قدرته و امكاناته الذاتياة لتحقياق اهدافاه التاي يصابو اليهاا ,ويساتطيع تحادي

االزمااات و الصااعاب التااي يواجههااا لكااي يحقااق االهااداف التااي خطااط لهااا وعماال بجااد واجتهاااد ماان اجاال تحقيقهااا

مستخدما التخطيط السليم للمستقبل والتحدي للظروف الحياتية التي تقابله( .عباد

و عمار .)38 ،2013 ،وهاذا

ما أكده ( بن بثينة )2016 ،هو سمة من السامات الشخصاية االنساانية والتاي تمياز االفاراد عان بعضاهم الابعض،
فهو يمثل تلك االهداف والغايات التي يعمل الفرد على تحقيقها من خالل خطط يحاددها بنفساه ويعمال علاى تخطاي

ويعد مستوى الطموح مان العوامال
كل العوائق التي قد تحول بينه وبين تحقيق اهدافه( .بن بثينةُ . )23 ،2016 ،
المهمااة الممياازة للشخصااية ,فبقاادر مااا يكااون الطمااوح مرتفع ااً بقاادر مااا تكااون الشخصااية متمياازة ,وبقاادر مااا يكااون

المجتمع متقدماً ,فالطموح من اهم اسرار نجاح الفرد والمجتمع ولقد اشارت العديد مان الدراساات ان خبارات النجااح
توثر ايجابا في رفع مستوى الطموح فاإلنسان عندما يانجح فاي أمار ماا فاإن ذلاك يزياد مان ثقتاه بنفساه ويرفاع مان
مستوى طموحه(.دسوقي.)131 ،1988 ،

 -2-2الدراسات السابقة

 -1-2-2دراسة دويغر ،مهدي علي و حميدي ،علي مطيري (  : ) 2015بعنوان" التفكير االيجابي لادى رؤسااء
االتحادات الرياضية الفرعية في العراق من وجهة نظار أعضاائها".وهدفت الدراساة الاى التعارف علاى متغيار التفكيار

االيجابي لادى رؤسااء االتحاادات الرياضاية الفرعياة فاي العاراق التاي شاملتها الدراساة  ،تكونات العيناة مان ()327

رئيس اتحاد رياضي فرعي وكانت النتائج أن رؤساء االتحادات الرياضية الفرعية يتمتعون بتفكير ايجابي مرتفع.

 -2-2-2دراسة توفيق محمد توفيق بشير ( :)2005بعنوان دراسة لمستوى الطموح وعالقته ببعض المتغيرات

السائدة لدى طلبة الجامعة االسالمية بغزة .وهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين مستوى الطموح وبعض

المتغيرات في ضوء الثقافة السائدة لدى الجامعة اإلسالمية بغرة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )390طالباً وطالبة,
وقد توصلت نتائج الدراسة الى وجود مستوى مرتفع للطموح لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة ,اضافة الى

وجودعالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات الطالبات على مقياس مستوى الطموح .
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 -3اجراءات البحث
 -1-3منهج البحث
استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي واالرتباطي لمالءمته وطبيعة البحاث .فاالمنهج الوصافي يعتماد

على دراسة الواقع أو الظاهرة كماا توجاد فاي الواقاع ،ويهاتم بوصافها وصافاً دقيقااً ،مان خاالل التعبيار الناوعي الاذي

يصااف الظاااهرة ويوضااح خصائصااها ،أو التعبياار الكمااي الااذي يعطااي وصاافاً رقميااً يوضااح مقاادار أو حجاام الظاااهرة.
(عباس وآخرون)74 ،2009 ،
 -2-3مجتمع البحث

يتمثل مجتمع البحث األصلي للدراسة من مدرسي التربية البدنية في محافظة نينوى والتابعين لمدارس مديرية تربية

محافظة نينوى بما في ذلك االقضية والنواحي التابعة للمحافظة والبالح عددهم ( )518مدرس ومدرسة  ,حيث بلح

عدد المدرسين ( )457وبنسبة  88,223بينما بلح عدد المدرسات ( )61وبنسبة  , 11,583موزعين على

( )573مدرسة ثانوية وتم اخذ هذه االحصائية من شعبة التخطيط التابعة لمديرية تربية محافظة
 -3-3عينة الدراسة

نينوى.

اشتملت عينة الدراسة على مدرسي ومدرسات التربية البدنية في مركز المحافظة والتابعين لمدارس مديرية تربية

محافظة نينوى والبالح عددهم ( )239مدرس ومدرسة وبنسبة  %46حيث بلح عدد المدرسين ( )197وبنسبة

 38,030بينما بلح عدد المدرسات ( )42وبنسبة  8,108موزعين على ( )239وتم اختيار العينة بالطريقة

العمدية.

[ والجدول ( )1يوضح مجتمع وعينة البحث والنسب المئوية لمدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى]
النسبة

تفاصيل مجتمع

عدد

النسبة

عدد

النسبة

المجموع

البحث

المدرسين

المئوية

المدرسات

المئوية

الكلي

457

88,223

61

11,583

518

%100

197

38,030

42

8,108

239

%46

مجتمع
البحث الكلي
عينة البحث
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المئوية
الكلية
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 -4-3ادوات البحث

من اجل قياس المتغيرين اللذين شاملهما هذا البحث ،وهما التفكير االيجابي ،ومستوى الطموح  ،قام الباحث
باستخدام مقياس التفكير االيجابي المعد من قبل (عبد

(النعيم.)1984,

-1مقياس التفكير االيجابي والمعد من قبل (عبد

 )2019 ,ومقياس مستوى الطموح المعد من قبل

.)2019 ,

ويتكون المقياس من ( )34فقرة وصيغت الفقرات على شكل عبارات تقريرية كل منها يمثل موقف يمر به

المدرس تتبعه خمسة بدائل لإلجابة هي ( تنطبق دائما ,تنطبق غالبا ,تنطبق الى حدما ,تنطبق احيانا ,ال تنطبق
ابدا ) وأعد الباحث تعليمات المقياس التي تضمنت كيفية اإلجابة عن فقراته ،وحث المستجيب على الدقة في

اإلجابة ،وقد أخفى الباحث الهدف من المقياس كي ال يتأثر المجيب به عند اإلجابة ،إذ يشير كرونباخ

( )Cronbach, 1970إلى إن التسمية الصريحة لمقياس الشخصية قد تجعل المجيب يزيف إجابته
) (Cronbach, 1970 , 40أو يستجيب الفرد باالتجاه المرغوب فيه اجتماعياً ( .التميمي ,)79 ،2011 ،كما
طلب من المستجيبين عدم ترك أي فقرة دون إجابة مع عدم الحاجة إلى ذكر أسمائهم .ودرجة كل فقرة تكون ()5

إذا كانت تنطبق دائماً على المستجيب  ،و( )4إذا كانت تنطبق غالبا  ،و ( )3إذا كانت تنطبق عليه الى حدما  ،و
( )2إذا كانت تنطبق احياناً و( )1إذا كانت ال تنطبق ابداً .وتسري عكس هذه الدرجات في حالة كون الفقرات

سلبية .وتكون اإلجابة بحسب البديل الذي يختاره المدرس,ويتم حساب درجة المقياس الكلية من خالل جمع
الدرجات التي يحصل عليها المستجيب عن كل بديل يختاره من كل فقرة من فقرات المقياس ،لذلك فان أعلى درجة

يمكن أن يتحصل عليها المستجيب هي ( )170درجة التي تمثل أعلى الدرجات ،واقل درجة يحصل عليها هي

( )34والتي تمثل أدنى درجة كلية على المقياس وبمتوسط فرض قدره ( )85درجة ,ولغرض تحديد مستوى التفكير
االيجابي سيتم تحديد المستويات باالعتماد على المتوسط الفرضي والحد االعلى والحد االدنى للمقياس وكما

يأتي_:

أ .ادنى درجة للمقياس  +المتوسط الفرضي ÷ 68= 2÷136 = 102 + 34 = 2
الحد االعلى للفئة المنخفضة

ب .اعلى درجة للمقياس  +المتوسط الفرضي ÷ 136 =2÷272 = 102 + 170 = 2
الحد االعلى للفئة المتوسطة

المستويات -1 :المستوى المنخفض للتفكير االيجابي = من  34الى  68درجة

-2المستوى المتوسط للتفكير االيجابي = من  69الى  136درجة
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-3المستوى المرتفع للتفكير االيجابي = من  137الى  170درجة

-2مقياس مستوى الطموح والمعد من قبل (النعيم.)1984 ,

يتكون المقياس من ( )96فقرة وصيغت الفقرات على شكل عبارات تقريرية كل منها يمثل موقف يمر به المدرس

تتبعه خمسة بدائل لإلجابة( ,بعد تصحيح المقياس) وهي (تنطبق دائما  ,تنطبق غالبا ,تنطبق الى حد ما ,تنطبق

احيانا ,التنطبق ابدا) وأعد الباحث تعليمات المقياس التي تضمنت كيفية اإلجابة عن فقراته ،وحث المستجيب على

الدقة في اإلجابة ،وقد أخفى الباحث الهدف من المقياس كي ال يتأثر المجيب به عند اإلجابة ،إذ يشير كرونباخ

( )Cronbach, 1970إلى إن التسمية الصريحة لمقياس الشخصية قد تجعل المجيب يزيف إجابته
) (Cronbach, 1970 , 40أو يستجيب الفرد باالتجاه المرغوب فيه اجتماعياً(.التميمي ,)79 ،2011 ،كما
طلب من المستجيبين عدم ترك أي فقرة دون إجابة مع عدم الحاجة إلى ذكر أسمائهم .ودرجة كل فقرة تكون ()5

اذا كانت تنطبق دائما  ،و( )4إذا كانت تنطبق غالبا ،و ( )3إذا كانت تنطبق الى حد ما ،و( )2إذا كانت تنطبق

احيانا( )1إذا كانت التنطبق ابدا .وتسري عكس هذه الدرجات في حالة كون الفقرات سلبية.وتكون اإلجابة بحسب
البديل الذي يختاره المدرس ,ويتم حساب درجة المقياس الكلية من خالل جمع الدرجات التي يحصل عليها
المستجيب عن كل بديل يختاره من كل فقرة من فقرات المقياس ،لذلك فان أعلى درجة يمكن أن يتحصل عليها

المستجيب هي ( )480درجة التي تمثل أعلى الدرجات ،واقل درجة يحصل عليها هي ( )96والتي تمثل أدنى درجة

كلية على المقياس وبمتوسط فرضي قدره ( )288درجة ,ولغرض تحديد مستوى التفكير االيجابي سيتم تحديد

المستويات باالعتماد على المتوسط الفرضي والحد االعلى والحد االدنى للمقياس وكما يأتي

أ .ادنى درجة للمقياس  +المتوسط الفرضي ÷ 192= 2÷384 = 288 + 96 = 2
الحد االعلى للفئة المنخفضة

ب .اعلى درجة للمقياس  +المتوسط الفرضي ÷ 384=2÷768 = 288 + 480 = 2
الحد االعلى للفئة المتوسطة

المستويات -1 :المستوى المنخفض لمستوى الطموح = من  96الى  192درجة

-2المستوى المتوسط لمستوى الطموح = من  193الى  384درجة
-3المستوى المرتفع لمستوى الطموح

 -5-3التجربة االستطالعية

= من  385الى  480درجة

يشير (باهي وآخرون  )2002 ،إلى "ضرورة تطبيق االختبار في دراسة استطالعية على عينة من مجتمع البحث

للتعرف على مدى مناسبة االختبار من حيث الصياغة والمضمون للتطبيق على عينة البحث ،وكذلك تحديد الوقت
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الالزم لإلجراء" ( .باهي وآخرون  ,)199 ، 2002 ،ولغرض التعرف على مدى وضوح الفقرات وتعليمات

المقياس ،طبق المقياس على عينة مكونة من ( )20مدرس ومدرسة اختيروا عشوائياً من جتمع البحث ومن

خارج عينة البحث ،وقد كانت التعليمات واضحة ،والفقرات واضحة.
 -6-3مؤشرات صدق المقياس

يعد صدق المقياس الخاصية االكثر اهمية من بين خصائص المقياس الجيد.

(عماااار واخاااارون ,)189 ,2001,والمقياااااس الصااااادق هااااو المقياااااس الااااذي يحقااااق الوظيفااااة التااااي وضااااع ماااان

اجلها (.ملحم ) 266 , 2002 ,
-1-6-3الصدق الظاهري

تكاااون األداة صاااادقة إذا كاااان مظهرهاااا يشاااير إلاااى ذلاااك مااان حياااث الشاااكل ومااان حياااث ارتبااااط فقراتهاااا بالسااالوك
المقاااااس ،فااااإذا كاناااات محتويااااات األداة وفقراتهااااا مطابقااااة للساااامة التااااي تقيسااااها فأنهااااا تكااااون أكثاااار صاااادقاً .

(عباااااس وآخاااارون ,)262 ،2009 ،ويعباااار الصاااادق الظاااااهري عاااان ماااادى انتساااااب مضاااامون فقااارات المقياااااس
للساااامة المقاسااااة ويأخااااذ باا اراي المحكمااااين والخباا اراء فااااي الحصااااول علااااى مؤشاا ارات الصاااادق ,وقااااد تحقااااق هااااذا

الناااوع مااان الصااادق فاااي المقياساااين وهماااا (مقيااااس التفكيا ار االيجاااابي ,ومقيااااس مساااتوى الطماااوح) عنااادما قاااام

الباحااااث بعاااارض فقراتااااه علااااى مجموعااااة ماااان الخباا اراء فااااي علاااام الاااانفس الرياضااااي والعلااااوم النفسااااية والتربويااااة

والقيااااس النفساااي فاااي التربياااة البدنياااة وعلاااوم الرياضاااة (*) وذلاااك لبياااان رايهااام مااان خاااالل ( حاااذف او اضاااافة او

اعاااادة صاااياغة ) بماااا ياااتالئم وبيئاااة مجتماااع البحاااث فضاااال عااان صاااالحية بااادائل ,وقاااد حصااالت موافقاااة جمياااع

الخبراءعلى فقرات المقياسين المستخدمة في البحث وبنسبة .%100

(*) أ.د .عكلة سليمان الحوري/علم النفس الرياضي/كلية التربية االساسية/جامعة الموصل
أ.د .ناظم شاكر الوتار/علم النفس الرياضي/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل
أ.د .هاشم احمد سليمان/قياس وتقويم/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل
أ.د .اسامة حامد محمد/علم النفس التربوي/كلية التربية/العلوم التربويةوالنفسية/جامعة الموصل
أ.د.عبد الودود احمد خطاب/علم النفس الرياضي/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة تكريت
أ.د.عصام محمد عبد الرضا/علم النفس الرياضي/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل
أ.د .ندى فتاح زيدان/علم النفس التربوي/كلية التربية/العلوم التربوية والنفسية/جامعة الموصل
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أ.د.احمد يونس البجاري/ارشاد نفسي وتوجيه تربوي/كلية التربية/العلوم التربوية والنفسية/جامعة الموصل
أ.د .عظيمة عباس السلطاني/علم النفس الرياضي/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة صالح الدين

 -2-6-3ثبات المقياس

ويااااوفر معاماااال الثبااااات كثياا ا اًر ماااان المؤشاا ارات اإلحصااااائية الخاصااااة بالظاااااهرة المدروسااااة والتااااي ماااان خاللهااااا
يمكااان الحكااام علاااى دقاااة المقيااااس الاااذي اساااتعمل فاااي القيااااس .ويقصاااد بالثباااات أن تكاااون أدوات القيااااس علاااى
درجاااة عالياااة مااان الدقاااة واإلتقاااان واالتسااااق فيماااا تزودناااا باااه مااان بياناااات عااان السااالوك المفحاااوص(.الجلبي,

 ,)113 ,2005ولحساااااب ثبااااات المقياااااس طبااااق علااااى عينااااة مكونااااة ماااان ( )20ماااادرس ومدرساا اةً ،اختيااااروا

عشوائيا من من مدرسي محافظة نينوى ,وقد استخرج ثبات مقياس التفكير االيجابي بالطريقة االتية-:
 -1-2-6-3طريقة إعادة االختبار

وتعرف أيضا بثبات االستقرار وتقوم هذه الطريقة على أساس إجراء تطبيق المقياس على مجموعة من األشخاص،

ثاام إعااادة تطبيااق المقياااس ذاتااه علااى المجموعااة نفسااها فااي وقاات الحااق ،ويتبااع ذلااك حساااب معاماال االرتباااط بااين

درجات أفراد المجموعة على ذلك المقياس في الفترتين( .النبهان )238 ، 2004 ،

المدة الزمنية بين التطبيقين من أسبوعين إلى أربعاة أساابيع(.العجيلي  ,)121 , 2005 ,لاذا طباق المقيااس مارة

ثانيااة علااى عينااة الثبااات نفسااها البالغااة( )50ماادرس ومدرسااة بعااد ماارور ( )17يوم ااً عاان التطبيااق األول ،وبعااد

االنتهاء من التطبياق حساب ثباات المقيااس بحسااب درجاات هاذه العيناة ماع درجاتهاا فاي التطبياق األول واساتخدم

معامل ارتباط (بيرسون) بين درجات التطبيقين ،فكان معامل االرتباط ( )0.815وتعد هذه القيمة مؤش اًر جيداً علاى

اسااتقرار اسااتجاباتهم علااى المقياااس ،فض االً عاان وصااف المقياااس كااأداة ذات ثبااات مقبااول ،إذ يشااير (عيسااوي ،
 )1985إلى أن الثبات إذا كان ( )0.70فأكثر يعد مؤش ارً جيداً على ثبات المقياس(.عيسوي )58 ، 1985 ،

 -7-3التطبيق النهائي ألدوات الدراسة

قام الباحث بتطبيق أدوات البحث بصيغتها النهائية على عينة البحث األساسية المكونة من ( )239مدرس
ومدرسة من مركز محافظة نينوى والتابعين لمديرية تربية محافظة نينوى من خالل إعطاء العينة أداتا البحث
مقياس( التفكير االيجابي ومستوى الطموح) وتوضيح التعليمات الخاصة بطريقةاإلجابةعليها،مع التأكيد على
ضرورة اإلجابة على كل الفقرات وبما يتناسب مع المستجيب ،فضالً عن صدق وسرية اإلجابة ،وإنها ستستخدم
ألغراض البحث العلمي فقط.
 -8-3الوسائل اإلحصائية

تحقيقا ألغراض البحث الحالي استخدمت الوسائل اإلحصائية والتي تم حسابها باستخدام برنامج الحاسوب اآللي

( )SPSSوهي :الوسط الحسابي /االنحراف المعياري /االختبار التائي لعينتين مستقلتين /معامل ارتباط بيرسون /
معامل الثبات بطريقة اعادة االختبار /االختبار التائي لعينة واحدة.
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 -4عرض النتائج ومناقشتها

من أجل تحقيق أهداف البحث الحالي ,تم تطبيق أدوات البحث الحالي وهما مقياسي (التفكير االيجابي ومستوى

الطموح)على عينة التطبيق من مدرسي التربية البدنية في محافظة نينوى (مركز المحافظة) وإجراء التحليالت

اإلحصائية للبيانات التي تم الحصول عليها ,والوصول إلى النتائج التي سيتم عرضها ومناقشتها وفقاً ألهداف

البحث.

 -1-4عرض ومناقشة الهدف االول:

( التعرف على مستوى التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة
نينوى).

[ الجدول ( )2نتائج االختبار التائي للفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمستوى التفكير االيجابي
ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى]

العينة

المتغيرات
التفكير

239

االيجابي
مستوى

الطموح

المتوسط

االنحراف

المتوسط

143,12

13,03

الحسابي

404,46

المعياري

36,82

القيمة التائية

الفرضي

المحسوبة

الجدولية

102

6,85

2,000

288

19,36

2,000

مستوى
الداللة
0,05

معنوي
معنوي

يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق معنوية في مستوى التفكير االيجابي وفي مستوى الطموح,وهذه النتيجة

تشير الى الى ان مدرسي ومدرسات التربية البدنية يتمتعون بمستوى مرتفع من التفكير االيجاابي ,ومساتوى مرتفاع
من مستوى الطموح ,وباذلك لام تتحقاق الفرضاية االولاى للبحاث ,ويعازو الباحاث هاذه النتيجاة الاى أن غالبياة عيناة

الدراسة من المدرسين والمدرسات أصحاب السلوك االيجابي ،والذين يتمتعون بحسن التكيف والتصرف في المواقف
االجتماعياااة والتربوياااة ،فالسااالوك االيجاااابي لاااادى المدرساااين والمدرساااات مااان حملاااة البكاااالوريس والدراساااات العلياااا

(ماجستير– دكتواره) يعزى للمكون الداخلي للشخصية ,كما ان عملية اعداد وتأهيال المدرساين والمدرساات اكاديمياا
ومهنيا في الميدان تتم لجمياع المدرساين والمدرساات بانفس المساتوى وعلاى اخاتالف المساتويات االكاديمياة للعلام,

كما ان مهنة التدريس لادرس التربياة البدنياة لهاا قوانينهاا واسساها ومبادئهاا ومجاالتهاا والياتهاا وتقنياتهاا تتسااوى
800

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،18العدد ( ،)2لسنة 2022
)College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022

بين الذكور واالناث ,كما يعزو الباحث هذه النتيجة إلاى عادم وجاود فاروق فاي السالوك االيجاابي مان كاال الجنساين

وذلك بسب ثقافاة المجتماع الاذي تنتماي إلياه عيناة الدراساة ،والاذي يتايح إلنااث نفاس الحقاوق والواجباات المتاحاة

للذكور ،حيث المساواة في الحقوق مثل الصحة والتعليم كما أن امتالك المدرساين والمدرساات لانفس الخبا ارت التاي
يكتسبونها من خال العمل الميداني الرياضي والذي يتمثل في درس التربية الرياضاية واالنشاطة والفعالياات الداخلياة

والخارجية.

ولغرض التعرف على مساتوى الطماوح لمدرساي ومدرساات التربياة البدنياة وفقاا للمساتويات المقيااس فاي اجاراءات

البحث يقع في المستوى العالي لمستويات (مستوى الطموح) .ويعزو الباحث هذه النتيجة الى ان مستويات مدرساي
ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى رغم مشاركاتهم القليلة بعاد التحريار للمديناة ودخاول وبااك كوفياد 19

في نهاية تموز  2019اال ان مستوى طموحهم عالي جدا في االنشطة الرياضية والمهرجانات الرياضية ويطمحون

الوصول اعلى المستويات في المسابقات الرياضية المحلية ويرجع ذلك إلى مستوى الطماوح الاذى قاد يعتبار مكونااً

أساسياً من مكونات الشخصاية يختلاف مان مادرس الاى اخار ومان نشااط رياضاي إلاى نشااط آخار ,وباذلك نجاد إن
مستوى الطموح ما هاو إال مساتوى أداء يحااول الفارد الوصاول إلياه حياث يعتماد بدرجاة كبيارة علاى الخبارة الساابقة
والتغذية الراجعة الموجبة لذا فإن المادرس المتطلاع للنجااح يساعى لرفاع مساتوى طماوحهم نسابيا بعاد النجااح ولكان

ليس بدرجاة عالياة يصاعب الوصاول إليهاا ،إذ أناه أصابح مادركا لحقيقاة قدراتاه وإمكاناتاه وحادود مساتواه ومساتوى
منافسيه( ،اشرف)1 ،2007 ،

 -2-4عرض ومناقشة الهدف الثاني:

التعرف على مستوى التفكير االيجابي لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى تبعا لمتغيرات

الجنس (ذكور – اناث).

[ الجدول ( )3نتائج االختبار التائي للفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمستوى التفكير االيجابي
تبعا لمتغيرات الجنس (ذكور  -اناث) لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى].

العينة

239

المتغيرات

الجنس

التفكير
االيجابي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكور

155,35

14,23

اناث

140,90

12,81
801

المتوسط
الفرضي
102

القيمة التائية

مستوى
الداللة

المحسوبة الجدولية

0,05

7,45

2,000

معنوي

6,74

2,000

معنوي
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يتبين من الجدول السابق أن مستوى التفكير االيجابي مرتفع لدى الذكور واالناث اي ال توجد فروق معنوية في

مستوى التفكير االيجابي بين الذكور واالناث ,وبذلك لم تتحقق الفرضية الثانية للبحث ,ويرجح الباحثون هذه

النتيجة الى ان نمط التنشئة االجتماعية بين الذكور واالناث متساوي  ,فقد اشار( (Seligman,et,al,2007ان

التفكير االيجابي المتفائل يرجع الى خبرات الشخص ونمط التنشئة في البيئة االجتماعية والثقافية يعزو الباحث

ذلك إلى أن غالبية عينة الدراسة من المدرسين والمدرسات لديهم مستوى مرتفع من السلوك االيجابي سواء كانوا

من القدامى أو حديثي التعين من ذكور واناث وهذا ما أكدته النتيجة أعاله  ,اضافة الى ان التفكير االيجابي نابع

من الظروف التي تعيشها المدرسين والمدرسات التربية البدنية في المجتمع العراقي الجديد وما يرتبط به من

تحسن في الظروف االمنية واالقتصادية واالجتماعية.

 -3-4عرض ومناقشة الهدف الثالث:

التعرف على مستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في محافظة نينوى تبعا لمتغيرات الجنس

(ذكور – اناث).

[ الجدول ( )4نتائج االختبار التائي للفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمستوى الطموح تبعا
لمتغيرات الجنس (ذكور  -اناث) لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى]

العينة

239

المتوسط

االنحراف

المتوسط

20,18

288

19,91

المتغيرات

الجنس

العدد

مستوى

ذكور

197

404,46

اناث

42

399,22

الطموح

الحسابي

المعياري

الفرضي

القيمة التائية

مستوى

المحسوبة

الجدولية

الداللة

19,73

2,000

معنوي

19,47

2,000

معنوي

0,05

يتبين من الجدول السابق أن مستوى الطموح مرتفع لدى الذكور واالناث ,اي التوجد فروق معنوية في مستوى

الطموح بين الذكور واالناث ,وبذلك لم تتحقق الفرضية الثالثة للبحث ,ويرجح الباحث هذه النتيجة الى ان مستوى
الطموح هو المستوى الذي يضعه الفرد لنفسه ويرغب في بلوغه ،او يشعر انه قادر على بلوغه وهو يسعى

لتحقيق اهدافه في الحياة او انجاز اعماله اليومية ،و ان هناك عدة عوامل يتوقف عليها مستوى الطموح اهمها
فكرة الفرد عن نفسه وهي الصورة التي يكونها لنفسه عن ذاته التي تتسم بصفات وقدرات جسمية وعقلية وانفعالية
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.كذلك ذكاء الفرد ودرجة اتزانه اال نفعالي فالذكي اقدر على فهم نفسه والحكم على قدراته وميوله وما تتطلبه
االعمال المختلفة من قدرات وصفات لذا اليكون مستوى طموحه مسرفا في البعد عن الواقع اي عن مستوى
اقتداره.

 -4-4عرض ومناقشة الهدف الرابع:

]التعرف على العالقة بين التفكيار االيجاابي ومساتوى الطماوح لادى مدرساي ومدرساات التربياة البدنياة فاي محافظاة
نينوى[.

المتغيرات
التفكير االيجابي  Xمستوى الطموح

معامل االرتباط

معامل االرتباط

مستوى

نوع

0,952

0,738

0,05

معنوي

المحسوبة

الجدولية

الداللة

الداللة

يتبين من الجدول السابق الى وجود عالقة ارتباطية عالية بين المتغيرين لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في

محافظة نينوى ,وبذلك لم تتحقق الفرضية الرابعة للبحث ,هيذه النتيجة تشير الى أن الظروف الحالية التي يعيشاها
المجتمع العراقي من تحسين الظروف االقتصادية واالمنيية واالجتماعية تجعل المدرسين والمدرسات لاديهم أسااليب
تفكير عالية ومرتبط ايجابياا" ماع مساتوى طموحااتهم وتطلعهام نحاو المساتقبل لتحقياق أهادافهم التربوياة المرجاوة.

ويرى الباحث ان التفكير االيجاابي ومساتوى الطماوح يلعاب دو ار مهماا فاي رفاع مساتوى االداء الرياضاي والنشااطات
الرياضية ونتائجه في مختلف االنشطة والمنافساات الرياضاية التاي يواجههاا وان مساتوى الطماوح الموجاود فاي اي

مجتمع هو حصيلة الطريقة التي ينشا بها االفراد في هذا المجتمع  ,ان مستوى الطماوح الرياضاي لايس للفارد فقاط

وانما للمجتمع الذي ينتمي اليه ( ،باايلس وسايلجمان .)20 ،2009 ,وان مان اكثار المحاددات اهمياة فاي تطاوير
الثقة وتعزيزها هي ما يقولها المدرساين النفساهم فااذا كانات صاورته العقلياة عان ذاتاه ايجابياة السامات والمادركات
فه اوا بالتأكيااد يتمتااع بالثقااة واالداء الجيااد وان تحقيااق الطمااوح ه اوا عمليااة توجيااه لحااديث الااذات التااي توكااد قاادرات

الرياضي اضافة الى ما حصل عليه من تدريب مناسب( ،باهي وعبد القادر.)129 ،2004 ,
 -5االستنتاجات

في ضوء نتائج البحث ومناقشتها في حدود العينة استنتج الباحث ما يأتي

-1يتسم التفكير االيجابي لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى بالمستوى المرتفع وحسب
مستويات المقياس.
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-2يتسم مستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى بالمستوى المرتفع وحسب
مستويات المقياس.

-3يتسم التفكير االيجابي لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية تبعا لمتغيرات الجنس (ذكور  -اناث) بالمستوى

المرتفع وحسب مستويات المقياس .

-4يتسم مستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية تبعا لمتغيرات الجنس (ذكور  -اناث) بالمستوى

المرتفع وحسب مستويات المقياس .

-5توجد عالقة بين التفكير االيجابي ومستوى الطموح لدى مدرسي ومدرسات التربية البدنية في محافظة نينوى.
وتوصل الباحث إلى عدد من التوصيات والمقترحات أهمها-:

-1حث المدرسين و مديريات التربية التابعين لوزارة التربية والنشاط الرياضي المدرسي على القيام بتنظيم
المحاضرات والدورات التثقيفية حول مفهومي التفكير االيجابي ومستوى الطموح.

 --2إجراء دراسة مماثة لشرائح اخرى في المجتمع من (موظفين ,اساتذة الجامعة ,محامين).
المصادر العربية واالجنبية-:

 -1ابراهيم ،عبدالستار(" . )2011العالج النفسي السلوكي المعرفي الحديث ( اساليبه و ميادين تطبيقه )" ،الهيئة
المصرية العامة للكتب ،القاهرة.

 -2أشرف ,رشا محمد (" .)2007محددات مستوى الطموح الرياضي" ,مقالة منشورة في مجلة مداد ,
 ,www.midad.comالمملكة العربية السعودية.

 -3باااهي وعباادالقادر ،مصااطفى حسااين (" . )2004الماادخل الااى االتجاهااات الحديثااة فااي علاام الاانفس الرياضااي"
,القاهرة ،الدار العالمية للنشر والتوزيع.

 -4بايلس وسيلجمان( ". )2009قوة التفكير االيجابي"( ،ترجمة)هند رشدي ،كنوز للنشر والتوزيع ,القاهرة,
مصر.

 -5بشير ,توفيق محمد توفيق ( ". )2005دراسة لمستوى الطموح و عالقته ببعض المتغيرات في ضوء الثقافة

السائدة لدى طلبة الجامعة" ،رسالة ماجستير غير منشورة مودعة بمكتبة الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين.

 -6بن بثينة ،عبد

(" . )2016مستوى الطموح وعالقته بالتوافق المهني" ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة محمد خضير ،بسكرة ،الجزائر.

 -7باهي ,مصطفى حسين,وآخرون (".)2002الصحة النفسية في المجال الرياضي – نظريات -تطبيقات ,مكتبة
االنجلو المصرية ,القاهرة.
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 -8التميمي ,علي صالح مهدي (" . )2011قوة االنا وعالقتها بمفهاوم الاذات الجسامية لادى العباي
جامعة الموصل" ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الموصل ,العراق.

منتخباات

-9الجلبي ،سوسن شاكر (".)2005أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفساية والتربوياة" ,ط ،1مؤسساة عاالء
الدين للطباعة والتوزيع ،دمشق ،سوريا.
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