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 م. محمود مطر علي البدراني    د احمد حازم احمد الطائي م.      *أ. م. د وليد خالد رجب  

 dr_waleed68@yahoo.com  كتروني:/البريد االل/كمية التربية الرياضية/جامعة الموصل/العراققسم الرياضة الجامعي*
 ( 3102  نيسان 01......... القبول  3102 كانون الثاني 32)االستالم  

 امللخص
 . بناء مقياس السموك التوافقي لطالب السنة الدراسية الرابعة في كمية التربية الرياضية جامعة الموصل* 
كمية التربية الرياضية جامعة الموصل بمقياس السموك وضع مستويات معيارية لطالب السنة الدراسية الرابعة في * 

 .التوافقي
 استخدم الباحثون المنيج الوصفي باألسموب المسحي .       

 – 3122تكون مجتمع البحث من طمبة السنة الدراسية الرابعة في كمية التربية الرياضية جامعة الموصل  لمعام الدراسي )
( طالبًا، )تم استبعاد الطالبات( ، قسمت عينة البحث إلى 261الب البالغ عددىم )( ، اشتممت عينة البحث عمى الط3123

;( وتم اخذ 31( طالبًا وبنسبة )38;(  وعينة التطبيق البالغ عددىا )91( طالبًا وبنسبة )231عينة البناء البالغ عددىا )
 لتجربة االستطالعية ( .( طالب إلجراء االستبيان المفتوح ) ا21( طالب إلجراء عممية الثبات و)21)
استخدم مقياس السموك التوافقي الذي أعده الباحثون كأداة لجمع البيانات ، فضاًل عن األدوات التالية )االستبيان ،  

المقابمة ، بناء أداة القياس ( وقد تضمنت إجراءات البناء : تحديد أبعاد المقياس ) التوافق االجتماعي والتوافق االنفعالي 
الدراسي ) األكاديمي ( والتوافق األسري والتوافق الصحي ( ، تحديد أسموب صياغة فقرات المقياس، صياغة فقرات  والتوافق

كل بعد بصورتيا األولية ، فضاًل عن اعتماد الخطوات واإلجراءات العممية في بناء المقياس والمتضمنة الصدق الظاىري 
لتحميل اإلحصائي لمفقرات( بأسموبي المجموعتين المتضادتين واالتساق لممقياس وصدق المحتوى  وصدق البناء المتمثل )با

الداخمي ، التحميل اإلحصائي بأسموب الصدق العاممي  وتم استخدام طريقة إعادة االختبار في الثبات واقتصرت الوسائل 
ن( ومعامل االرتباط البسيط اإلحصائية عمى:الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعادلة معامل االلتواء لـ) كارل بيرسو

 .  Spssلـ)بيرسون( واختبار)ت( والنسبة المئوية والدرجة المعيارية والتحميل العاممي باستخدام الحاسوب اآللي بنظام 
 توصل الباحثون إلى اآلتي  

 صل .بناء مقياس السموك التوافقي لطالب السنة الدراسية الرابعة في كمية التربية الرياضية جامعة المو   -
 تم التوصل إلى مستويات معيارية لعينة البحث بمقياس السموك التوافقي . -

 التربية الرياضية  - الرابعةالدراسية السنة  - السموك التوافقي:  الكممات المفتاحية 
 

Constructing Adaptive Behavior Scale for Senior Students of College of Sports 

Education / Mosul University 
                                                                                    

Dr. Waleed Kh. Rajab   Dr. Ahmed H. Ahmed Al-Taie   Lecturer Mahmoud M. Ali Al-Badrani  

Abstract 
The research objectives : 

- Constructing adaptive behavior scale for Senior students / college of sports education / 

Mosul university . 

- Setting standard levels  for Senior students / college of sports education / Mosul 

university on the adaptive behavior scale . 
The researchers adopt the descriptive methodology with a survey method . 

 3102 –( 32) –العدد  –( 01) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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The research community includes the Senior students / college of sports 
education / Mosul university (Semester 2011-2012) . The research sample includes 
(150) students ( female students were excluded ) . The research sample was divided into 
a construction sample represented by (120) students at an average (80%) , and an 
application sample represented by (27) students at an average (20%) . Ten students 
were selected to perform the reliability operation and ten to perform the open 
questionnaire (the pilot study ). 

The adaptive behavior scale prepared by the researchers was used as an 
instrument of collecting data in addition to the following tools ( the questionnaire , 
interview and constructing measurement tool ) . The construction procedures include 
determining the scale dimensions ( social adaptation , emotional adaptation , academic 
adaptation , family adaptation and health adaptation ) , determining the method of 
forming the scale items , forming the items of each dimension at their initial form in 
addition to adopt the scientific steps and procedures in constructing the scale including 
the vase validity , content validity , construction validity represented by (the statistical 
analysis of the items ) with the method of contrasted groups , internal consistency and 
statistical analysis with the method of factor validity . Re-testing method is used in the 
reliability . The statistical means include : the arithmetic mean, standard deviation , of 
skews coefficient equation of ( Pearson ) , simple correlation coefficient of (Pearson) , 
t-Test , percentage , standard degree and factor analysis by using computer with SPSS 
system . 
The researchers have concluded the following : 

- Constructing adaptive behavior scale for Senior students / college of sports education / 
Mosul university . 

- Obtaining standard levels for the research sample with the scale of adaptive behavior. 
 nSports Educatio -Senior  -or words : The Adaptive BehaviKey 

 التعريف بالبحث -2
   البحث وأىمية المقدمة 2 –2

الرياضػي نػا التي ػه اماتناييػه   توافػؽفي حياتنا فػي ننابػتاع يديػدم ونيػاديف نةت، ػه ا فهنػاؾ  التوافؽيظهر 
الطػب  غييػر ـ نػف  أف ا (73ا 1002الطالػ  نػا درابػتو ب يتػد ا  ا وافػؽ فػي ين،ػو وت األبػتا الندرس أو  توافؽو 

وافقهـ ويتوقػؼ نػدت تػ إشػتايها إلػ نا  لهػـ دوافههػـ وحااػاتهـ الابػنيه والن بػيه واماتناييػه التػي يبػهوف النات أفراد
 إلػػ اػػؿ الولػػوؿ ألػػ لؾ ياػػ  ي،ػػ  الغ،يػػه أو الاانهػػه أف تفةػػ  دور ػػا فػػي نبػػايدتهـ نػػف  ا اإلشػػتاعي،ػػ  دراػػه  ػػ ا 

نػا  التوافػؽنتػا   بػ،تيه أ نهػا فشػ،هـ فػي   إلػ ػ   الحااػاع يػ د   إشػتاعويدـ تنغنهػا نػف  التوافؽنبتوت أفضؿ نف 
التػػي يغتبػػتها الطػػب  تهػػد احػػد النلػػادر  اع  هالترتويػػ ع( أف الةتػػراHilgard,1962ب اػػو الدرابػػه وي غػػد  ي،اػػارد

يااتيػه نااحػه فػي النواقػؼ اماتناييػه النةت، ػه . إيبقػاع  إقانػهها تبهـ في تننيه قػدراتهـ ي،ػ  وأن   هـوافقفي ت ثرألا
الشةلػػي  التوافػػؽحػػظ فػػي بػػياؽ الهنػػؿ الترتػػو  أف الطػػب   و  التحلػػيؿ النػػنة ف يهػػانوف لػػهوتاع فػػي ،غنػػا ي

( 1ا 2547باتريػؿ  وافقػا  ( ا تيننا يي،  ي،   و  التحليؿ النرت ا أف يغونػوا أبػ،ـ تاألغادينيبواماتنايي والدرابي
تداء ال،تاس النناب  وشغؿ التناء ونػوع الطهػاـ ار نا تي ه الطتيهه يف طريؽ  التوافؽيهنؿ تابتنرار ي،   اإلنبافأف ا

غيػػػؼ نلػػػط،ال تػػػبـ  أو ت التيولػػػوايي،يػػػو ي،نػػػاء  أط،ػػػؽالػػػ    وافػػػؽ. وقػػػد ابػػػتهار ي،ػػػـ الػػػن س الن هػػػـو التيولػػػواي ل،ت
يػػتبءـ نػػا تي تػػو الن بػػيه واماتناييػػه  اإلنبػػافف إ  إا  وافػػؽوابػػتةدـ فػػي الناػػاؿ الن بػػي اماتنػػايي تحػػع نلػػط،ال ت

تبءـ نػػا تي تػو الطتيهيػػه ا نػػف  نػا شػػدد ي،نػػاء الػػن س ي،ػ  نػػا يبػػن  التقػاء البػػيغولواي واماتنػػايي ا نث،نػػا نث،نػا يػػ
فنػف ةػبؿ  ػ   الدرابػه بػنحاوؿ نهرفػه دراػه أو التيولػواي . ي،  التقػاء الطتيهػي ال يويولػواي  التيولوايشدد ي،ناء 

لو الشةلػػي ونبػػ وليتو اماتناييػػه النتوقهػػه حبػػ  ينػػر  ال اي،يػػه التػػي يقاتػػؿ تهػػا الشػػة  النهػػايير الةالػػه تابػػتقب
 الونني وثقافتو .
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غ،يػػه الترتيػػه الرياضػػيه اانهػػه فػػي الراتهػػه الدرابػػيه ي لطػػب  البػػنه التػػوافقتنتثػػؽ أ نيػػه تنػػاء نقيػػاس البػػ،وؾ و 
أو نتييػػر  النولػؿ نػػف أ نيػػه النقػاييس التػػي تتػػرو غونػػو يهطػي قينػػه رقنيػػه تػدؿ ي،ػػ  القػػدر النواػػود نػف بػػنه نهينػػه

لػػدت  التوافػؽف النةططػيف والنشػرفيف واإلداريػػيف نػف نهرفػه نقػػدار بػنه نغ ػػنحػدد و ػ ا يهنػي أف تنػػاء النقيػاس بػوؼ ي  
   مء الطب  وفي ضوء  لؾ التهديؿ ل،ةطط والتران  واألبالي  النب نه لته،ينهـ . 

   البحث مشكمة 3 – 2
الاانهػه  تػاألدامليبػع  نهػاأ إماع فػي التحػوا اله،نيػه ا ،ونػلانا النه أدامي،  الرغـ نف ابتةداـ امبتتانه 

ننػػا(  271ا  2557 ا بدالػػيف الحقيقػػه إلػػ ل،ن ػػا   نحػػو النواقػػؼ  اع  مبػػيناتهػػد فهالػػه فقػػط فػػي قيػػاس امتاا ػػاع و  وا 
ويػرت يػدد  نقننػه يتػوفر فيهػا شػروط النوضػوييه واللػدؽ والثتػاع والنهياريػه  أدامالنقيػاس فهػو  أنػا ا الطتيهه الادليه
يتط،ػػ  تنػػاء نقػػاييس يقػػاس نػػف ةبلهػػا الهنػػؿ الترتػػو   وتطتيقػػا   الننػػو فػػي ناػػاؿ الترتيػػه الهرتيػػه تحثػػا   أفنػػف التػػاحثيف 

غاف الهنؿ الترتو  فػي الػتبد  وا  ا يتلؼ تاله،نيه . ترتويا   وين،ياتو ونةرااتو وتيير     النقاييس م يتوقهوف تاديدا  
 يالتػػوافقالهنػػؿ الترتػػو  والن بػػي ا فػػاف البػػ،وؾ  أتهػػاديتط،ػػ  تنػػاء نقػػاييس تقػػيس شػػت  الهرتيػػه يانػػه والهػػراؽ ةالػػه 

ي،ػ  نػا يهانيػو النقاييس التي تقيس شت  اوان  شةليه الرياضػي  وتػفثير ثقافتػو وظػروؼ حاضػر   إل تحااه نابه 
غ،يػػه فػػي الراتهػػه رابػػيه الدالبػػنه  لطػػب  يالتػػوافقتنػػاء نقيػػاس البػػ،وؾ  أ نيػػهتػػفتي  اإلطػػارنػػف نشػػغبع . وفػػي  ػػ ا 

فالبػ،وؾ  الترتيه الرياضيه اانهه النولؿ ليرفد النغتته تػفدام ي،نيػه له،هػا ت يػد التػاحثيف والنتةللػيف تهػ ا الناػاؿ .
م يواػػد نقيػػاس  ا ياضػػي ر ونػػنهـ ال األفػػرادي ق،يػػؿ التطػػرؽ نػػف قتػػؿ التػػاحثيف نػػا انػػو اػػوء نهػػـ نػػف حيػػام انيػػا التػػوافق

فػػي  وافػػؽحااػػه نابػػه ل،تحيػػا لغػػؿ فػػرد ا فػػي غ،يػػه الترتيػػه الرياضػػيه اانهػػه النولػػؿ  يوافقالتػػيقػػيس نبػػتوت البػػ،وؾ 
 .و  ا نا بوؼ نتطرؽ إليو في     الدرابه إف شاء ا  غافه ناامع الحيام 

 أىداف البحث   4 – 2 
 رياضيه اانهه النولؿ .غ،يه الترتيه الفي  الراتههالدرابيه البنه  ب لط يالتوافقالب،وؾ تناء نقياس  2 – 4 – 2 
غ،يػػػه الترتيػػػه الرياضػػػيه اانهػػػه النولػػػؿ فػػػي  الراتهػػػهالدرابػػػيه البػػػنه  ب وضػػػا نبػػػتوياع نهياريػػػه لطػػػ 3 – 4 – 2

 . يالتوافقالب،وؾ تنقياس 
 مجاالت البحث   5 – 2
 .  غ،يه الترتيه الرياضيه اانهه النولؿفي  الراتههالبنه الدرابيه  ب / طالمجال البشري  2 – 5 – 2
 . 1027/ 17/2وليايه  20/2/1027نف   أتتداء    / المجال ألزماني3 – 5 – 2
 غ،يه الترتيه الرياضيه اانهه النولؿ .قاياع /   المجال المكاني 4 – 5 – 2
   تحديد المصطمحات 6 – 2
 يالتوافقالسموك  2 – 6 – 2

رد تنػػػػاء  الن بػػػػي أو البػػػػ،وغي نػػػػو ونانويػػػػه ردود ال هػػػػؿ الػػػػ   يهػػػػدؿ تهػػػػا ال ػػػػأ( 2543يرفػػػػو الرفػػػػايي ب  -
 . ( 12ا  2543ليبتاي  لشروط نحيطه نحددم ا أو ةترم اديدم و ب الرفايي ا 

 . واؿ إشتاع دافهيتو وت،وغ أ دافوأ( تفنو و غؿ أشغاؿ النشاط ال   يت لو ال رد نف  2543يرفو يوف ب -
 ( 54ا  2543ب يوف ا                                                                                        

 . ( 252ا  1001لطحاف ا ب و(  و و ندت انبااـ ال رد نا يالنو النحيط تو 1001يرفو الطحاف ب  -



 يف...... الدراسية الرابعةالسنة  البلط السلوك التوافقيبناء مقياس 

343 

 

الدراػػػه الغ،يػػػه التػػػي يحلػػػؿ ي،يهػػػا ب النبػػػتاي  ( الطالػػػ  فػػػي البػػػنه تفنػػػو    أنػػػا تهريػػػؼ التػػػاحثوف إارا يػػػا  
النهػد لهػ ا  يالتػوافقالرياضيه اانهه النولؿ فػي ضػوء ابػتااتتهـ ل قػراع نقيػاس البػ،وؾ  الراتهه غ،يه الترتيهالدرابيه 
 .اليرف 

   المتعمقة بالبحثالنظري والدراسات  اإلطار -3
 النظري  اإلطار  2 -3
 وأىميتو  يالتوافقمفيوم السموك   2 - 2 -3

ييػػر فػػي الغػػا ف الحػػي بػػواء أغػػاف فػػي نلػػط،ال نػػرتتط ته،ػػـ الحيػػام يػػدؿ ي،ػػ  ت التوافػػؽأف  إلػػ تشػػير الن ػػا يـ 
افظػػه ي،ػ  حياتػػو أو ي،ػ  أتنػػاء انبػو  وابػػتةدـ النلػط،ال فػػي ي،ػػـ قػػدرم ي،ػ  النح أغثػرالتنػاء أـ فػػي الوظي ػه ياه،ػػو 
وةالػػه تفتتػػاع التقاليػػد والةضػػػوع  األفػػػرادتيييػػػر بػػ،وؾ ال ػػرد لغػػي يت ػػػؽ نػػا غيػػر  نػػف  إلػػ الػػن س اماتنػػايي ليشػػير 

التييػػػراع التنا يػػػه أو  إلػػػ ي،ػػػـ الػػػن س ليشػػػير  إلػػػ نػػػف ي،ػػػـ الحيػػػام  التوافػػػؽثػػػـ انتقػػػؿ ن هػػػـو  ا لبلتوانػػػاع اماتناييػػػه
ويػػػادم نػػػا ي ضػػػؿ   نواءنػػػه نػػػا الظػػػروؼ التي يػػػه التػػػي يهػػػي  فيهػػػا أغثػػػروتاه،ػػػو  اإلنبػػػافالبػػػ،وغيه التػػػي تلػػػدر يػػػف 

 1002ب نالػر ا نػا التي ػه  التوافؽالتاحثوف ابتةداـ نلط،ال التوافؽ في الناامع الن بيه واماتناييه ل،تهتير يف 
ال   اهؿ تهف ي،نا ػو يهرفػوف ي،ػـ  األنرفي ي،ـ الن س يانه ا  األبابيهنف الن ا يـ  التوافؽويهد ن هـو  ( 72ا 

نػػػا نتط،تػػػاع تي تػػػو وظروفػػػو  التوافػػػؽتفنػػػو اله،ػػػـ الػػػ   يهػػػتـ تدرابػػػه نػػػدت قػػػدرم ال ػػػرد ي،ػػػ   التوافػػػؽالػػػن س نػػػف واويػػػه 
    . اماتناييه
تطتهػػو يتهػػػرف لظػػػروؼ تي يػػػه  واإلنبػػػافنػػػف الن ػػػا يـ النحوريػػه فػػػي ي،ػػػـ الػػػن س تشػػت  فرويػػػو .  التوافػػؽف إ

وااتناييه نةت، ه وي،يػو أف يبػتاي  لهػ   الظػروؼ ويت ايػؿ نههػا  و ػ   امبػتااته نػا الظػروؼ التي يػه واماتناييػه 
ي،ػ   لػؾ ينػدنا ينتقػؿ التػدو  نػف تي ػه التػداوم  نثػام  الن بػي واماتنػايي ا  التوافػؽ ي نا نط،ؽ ي،يها تتباطه ين،يه 

وتحنػؿ تتهاتهػا و لػؾ تبػت  اةػتبؼ الثقافػه الري يػه يػف  التوافػؽالحيام الري يه ل،بغف الدا ـ ا فه،يو القيػاـ تهن،يػاع  إل 
ليػػد وقػػيـ يهنيػػو تػػاي،ور و  لػػؾ الغػػؿ النهقػػد تنػػا يتضػػننو نػػف ديػػف وليػػه ويػػاداع وتقانػػا ثقافتػػو التدويػػه  ونهنػػي تالثقافػػه 

ويغػػاد (  22ا  1002وب نالػػرا وأةبقيػػاع وفنػػوف و دا  ورياضػػه وغػػؿ نػػا ينيػػو الناتنػػا يػػف غيػػر  نػػف الناتنهػػاع
ين،يػه ت ايػؿ تػيف ال ػرد تنػا لديػو نػف إنغانػاع ونػا  التوافػؽيت ػؽ التػاحثوف فينػا تيػنهـ ي،ػ  اةػتبؼ تواهػاتهـ ي،ػ  أف 
ونتط،تػػاع ا ننػػػا ينغػػف ال ػػػرد نػػف إشػػػتاع حاااتػػو وتحقيػػػؽ يبتشػػهر  نػػف حااػػػاع وتػػيف تي تػػػو تنػػا لهػػػا نػػف ةلػػػا   

 ػػو نتػام ين،يػػه ت ايػؿ نتتادلػػه تػيف ال ػػرد وتي تػو الناديػػه واماتناييػه  وينغػػف  التوافؽ( فػ12ا  1007نتط،تاتػوبالهاتطا
لنةت، ػه ردا ليشير إلػ  نػا يلػؿ إليػو ال ػرد نػف حالػه ن بػيه نتياػه قيانػو تامبػتااتاع التوافقيػه ا التوافؽابتةداـ ن هـو 

  البػػي  التوافػػؽالايػػد يلػػتال نلػػدرا لبطن نػػاف والراحػػه الن بػػيه ا تيننػػا يغػػوف  التوافػػؽلػػ ا فػػفف ا ي،ػػ  تييػػر النوقػػؼ 
 ( 27ا  1002ب نالر ا لبضطرا  واللراع والق،ؽ نلدرا  

   التوافقخصائص   3 -2 - 3
بػػتنرم تابػػتنرار الحيػػام  وانػػو ين،يػػه لػػو ةالػػيتاف ر يبػػتاف  نػػا ا انػػو ين،يػػه ن التوافػػؽيػػرت ي،نػػاء الػػن س أف 

فػي ناػاؿ  وافػؽوقػد يغػوف نت أةػرتفػي فتػرم  وافػؽفػي فتػرم نػف حياتػو وغيػر نت وافػؽنبتيها تنهن  انو قد يغوف ال ػرد نت
 نػاؾ تهػف البػناع الشةلػيه التػي تػدؿ ي،ػ   أفويضػيؼ اله،نػاء  ةػر فػي ناػاؿ  وافػؽنف ناامع الحيام وغير نت

     يفتي  ـ     البناع ناأتدونها و   التوافؽو يته ر ي،  ال رد تحقيؽ نأ ن غدا  البو   التوافؽ
 اتاا اع بويه نحو ال اع .   -
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 يف الانوح الةيالي ( .  إدراؾ الواقا تشغؿ واقهي ب أ  تهيدا    -
لحيػام أف يتوفر لدت ال رد غ اءاع ابنيه ويق،يه وااتناييه وان هاليه تاهؿ ال ػرد قػادرا ي،ػ  نوااهػه نشػغبع ا  -
. 
 امبتقبليه  والثقه في ال اع وتحنؿ النب وليه . -
 .(  102ا  1001اف ا ححد ب الط أقل  إل  إنغاناتوتننيه  إل تحقيؽ ال اع تنهن  أف يبه  ال رد  -
   التوافقأساليب   4 -2 -3

ه واماتناييػػه فػػي نوااهػػه الضػػيوط الن بػػي واألبػػالي ؽ ا ػػالطر  يقػػـو ال ػػرد تانتهػػام نانويػػه  التوافػػؽلتحقيػػؽ 
ي،ػػ  النحػػو  التوافػػؽالتػػي يناربػػها ال ػػرد لتحقيػػؽ  األبػػالي والتي يػػه التػػي يتهػػرؼ لهػػا وقػػد لػػنؼ غػػانيروف أننػػاط  ػػ   

    اآلتي
 حؿ .   إل البيطرم ي،  النوقؼ والولوؿ   -
 تان  النوقؼ .  -
 تطويا النوقؼ أو النراوغه .  -
 الهرو  نف النوقؼ أو تاا ،و.  -
 لتهديد والنهانام نف النوقؼ . الشهور تا  -

غهػاداع  التوافػؽالتي تبتةدـ في ين،يػه  اآللياعغبؼ شاي ر وشويف حددا نانويه نف  أفاف حويضيؼ الط
 الهادييف و ي    لألفراد أ نيه اع  األفرادتدي،ه ب أو غير نتاشرم ( ينتاها غثير نف 

   . اآلةريفضد الدفاييه / يط،ؽ ي،يها التحرؾ  األبالي   -
 .يف الناس  الهوله حيا يتحرؾ ال رد تهيدا   إل الهروتيه / التي تتان  النوقؼ وت د  في اليال   األبالي   -
 .التي تتبـ تالةوؼ والق،ؽ والشهور تالتهديد ا نثؿ النةاوؼ النرضيه  غافه فشغالوتالةرافي /  األب،و   -
 .الابنيه  األنرافنف تهف  طتيا   وافقا  يحققوف ت ال يف م األفرادامدياءاع النرضيه / حيا يشتغي تهف   -
يف الشػػػهور تػػػالق،ؽ ويهتقػػػد غػػػؿ نػػػف شػػػاي ر وشػػػويف أف  ػػػ ا وافقغيػػػر النتػػػ األفػػػرادحالػػػه الق،ػػػؽ / يتػػػد  غثيػػػر نػػػف   -

 .(  102 -107ب النلدر الباتؽ ا ة ف توتر الق،ؽ  إل ي د   وم التوافؽميهتر يف  األب،و 
   التوافق أبعاد 5 -2 -3

اماتنػػايي ا فػػي  التوافػػؽالشةلػػي أو الػػ اتي و  التوافػػؽ نػػا    تهػػديففػػي  التوافػػؽ أتهػػادتهػػف التػػاحثيف  يهػػد
فػي  األبػر  التوافػؽالشةلػي  و  التوافػؽو اماتنػايي  التوافػؽالته،ينػي و  التوافػؽليشػنؿ  التوافػؽ أتهػادحيف يوبا  ارتر 
      ي ر يبه أتهاد أرتههفي  التوافؽ أتهادحيف يلنؼ فهني 

 االجتماعي  التوافق 2 -3-2-5
يشػػػنؿ البػػػهادم نػػػا اآلةػػػريف واملتػػػواـ تقػػػوانيف الناتنػػػا وقينػػػو والت ايػػػؿ اماتنػػػايي البػػػو  والهنػػػؿ ل،ةيػػػر 

اماتنػػايي فػػي ناػػاؿ ي،ػػـ الػػن س اماتنػػايي تابػػـ ين،يػػه التطتيػػا  التوافػػؽوتهػػرؼ ين،يػػه  . والبػػهادم والراحػػه النهنيػػه
غانػػع  ويت ايػػؿ نههػػا بػػواء   الطالػػ إطػػار الهبقػػاع اماتناييػػه التػػي يهػػي  فيهػػا  اماتنػػايي  ويػػتـ  ػػ ا التطتيػػا داةػػؿ

الغ،يه أونا ألدقا و أوالناتنا الغتيػر تلػ ه يانػه  والتطتيػا اماتنػايي الػ   ـ الاانهه أـ     الهبقاع في أبرتو أ
دأ تاغتبػػػػا  الطػػػػاتا يحػػػػدا فػػػػي  ػػػػ   الناحيػػػػه  و طتيهػػػػه تغوينيػػػػه مف الغيػػػػاف الشةلػػػػي واماتنػػػػايي ل،رياضػػػػي يتػػػػ

تقػداع ولنػواحي ام تنػاـ هاماتنايي البا د في الناتنا نف اغتبا  ال،يه والهػاداع والتقاليػد البػا دم وتقتػؿ لػتهف الن
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الرياضػي نػا تي تػو الةارايػه الناديػه واماتناييػه . والنقلػود تالتي ػه الناديػه  وافػؽالتي ي غد ا ناتنهو . و  ا يهني ت
ف يوانػػػؿ ناديػػػه غػػػالطقس والاتػػػاؿ والتحػػػار واألنهػػػار واألتنيػػػه ووبػػػا ؿ النوالػػػبع واألاهػػػوم  ػػػو غػػػؿ نػػػا يحػػػيط تنػػػا نػػػ

أنا التي ه اماتناييه فنهنػي تهػا غػؿ نػا يبػود الناتنػا نػف قػيـ ويػاداع وتقاليػد وديػف ا  واآلمع والنبي  والتاهيواع
 ويبقاع ااتناييه ونظـ اقتلاديه وبيابيه وته،ينيه وأناؿ وأ داؼ . 

ا غانػػػع  ػػػ   التي ػػػه نتييػػػرم ناديػػػه غانػػػع أوااتناييػػػه ا فػػػفف  ػػػ ا التييػػػر يثيػػػر نشػػػغبع تبػػػت،ـو نػػػف ال ػػػرد ولنػػػ
الرياضػػي الت غيػػر والنوااهػػه  وتهرضػػو لبن هػػامع والق،ػػؽ  وتتط،ػػ  ننػػو تهػػديؿ تهػػف بػػ،وغياتو ا لهػػ ا غػػاف متػػد نػػف 

 نهها .  التوافؽتهاوف الوظا ؼ الن بيه النةت، ه وتقويتها لنقاونه     التييراع و 
نههػػا ا فبػػيغوف نتياػػه  لػػؾ وقويػػو فريبػػه  التوافػػؽأنػػا أ ا غانػػع  ػػ   التييػػراع شػػديدم وياػػو الرياضػػي يػػف 

نػػا  ػػ   التي ػػه النتييػػرم يغػػوف نلػػدر بػػهادم لن بػػو ولناتنهػػو .  وافػػؽل،حػػامع النرضػػيه  والرياضػػي القػػادر ي،ػػ  أف يت
اماتنػػايي شػػرطاف أبابػػياف ل،لػػحه  التوافػػؽالػػ اتي و  التوافػػؽوأف  و ػػ ا يوضػػال الهبقػػه الوثيقػػه تػػيف الرياضػػي وتي تػػو 

يػف نرااهػػه  تهيػػدا   يػػف ن بػو   إم أ ا بػ،ؾ الرياضػػي البػتؿ النشػػرويه التػي تاه،ػػو راضػيا   التوافػػؽالن بػيه وم يػػفتي  لػؾ 
 .(  71 -72ا  1007تو ب الهاتط ا  ينو بهيدا   الهقؿ وتفني  الضنير  غنا تاهؿ ناتنهو راضيا  

   )الشخصي ( االنفعالي التوافق 3-2-5-3
الشةلػػي و لػػؾ مف  وافقػػو ا غػػاف له،ػػـ الػػن س نػػف فا ػػدم تطتيقيػػه فػػفف أولػػ  نهانػػو أف يبػػايد الطالػػ  فػػي تإ

بػػاءم امبػػتهناؿ أ  ت هاليػػاع  اع لػػتيه الطالػػ  يوااػػو طػػواؿ يونػػو   ن هاليػػه نثػػؿ الهػػداء والتحػػد  وتةريػػ  ننت،غػػاع وا 
أفهػػاؿ الطػب  و يػػااهـ يبػػت  تػػوتر متػػد لػػو نػف تلػػريؼ نػػف ةػػبؿ الهنػػؿ وامنشػػياؿ  وغيػر  لػػؾ نػػف األنػػورا ثػػـ أف

بػتةداـ وبػا ؿ ترويحيػه تهػال  التػوتر . فالطالػ  الػ   أيف النوضوع أو امتتهاد يف األنور التي تبػت   ػ ا التػوتر أو 
أف الطالػػ  الػػػ   فشػػؿ فػػػي .  التوافػػؽوبػػػيء   ياط يػػا   يلػػػتال بػػريا التهػػي  نضػػػطرتا   بػػويا   م يلػػرؼ تػػوتر  تلػػػري ا  

الولوؿ إل  وبا ؿ أةرت لتحقيؽ الضيط يف ن بو ويف ونب و اآلةػريف ياهػؿ نػف ونب ػو أغتػا  ال ػداء ب الضػحيه 
 .(  73ا  2555( ويل  ي،يهـ غضتو لية ؼ يف ن بو ب ن،غو  ا 

  األسري التوافق 3-2-5-4
أل  وأمـ واألومد  واف تغػوف الهبقػاع قا نػه ي،ػ   و أف يبود الوفاؽ تيف الووايف أوتيف أفراد األبرم غافػه ا

بػػػر  يغػػػوف نتنابػػػغا  حيننػػػا يبػػػود  التهػػػاوف فػػػالتوافؽ األ النػػػودم والنحتػػػه والتهػػػاوف النتتػػػادؿ تػػػيف انيػػػا أفػػػراد األبػػػرم .
الت ػا ـ  يندنا ميغوف  نالؾ غايه او  دؼ ي ثر ي،  امبرم نهنا غػاف نويػو فػن،حظ مبيناو  والت ا ـ تيف افراد امبرم 

برم توااتاتو ويتحنؿ النب ولياع التي تقػا ي،ػ  ياتقػو ا ويػدـ التػدةؿ فراد األأتيف امبرم نف ةبؿ التواـ غؿ فرد نف 
بػاس التنابػؾ أالػ    ػو تنقانػو وغيانػو  ظبػرم يحػت فػراد األأم ا ا ط،ػ  ننػو  لػؾ ا فغػؿ فػرد نػف إةريف آلاش وف نا 
 بر  .األ
 الصحي  التوافق 5 -3-2-5

 وضػهؼ تحلػي،هـ ا فػتهف الطػب  يهػانوف أنراضػا   حد األبتا  التي تػ د  إلػ  تػفةر الطػب  درابػيا  أ  و
لػػػاتاع لػػػحيه نتغػػررم  وييوتػػػا   فػػػي النظػػر والبػػػنا والنطػػػؽ أو حتػػ  يا ػػػاع ابػػػديه ب  نهينػػه نثػػػؿ الرتػػػو النػػونف  وا 

امةػػػتبؿ فػػػػي إفػػػػراو اليػػػػدد  وغنػػػػا أف اضػػػػطراتاع الننػػػو واإللػػػػاته تتهػػػػ  فيويولػػػػواي ا أا (  727ا  1001انهػػػها 
أونق  النـو أوحامع الت س الناد  وال قر ونا يناـ ينها نػف بػوء التي يػه وفقػر الػدـ وبػوا  ا  ػي نػف امضػطراتاع 
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التهػاي  نههػا ل،بػيطرم ي،ػ  الحالػه  نػا الحالػه أو وافػؽالوضػا الدرابػي ل،طالػ  وتحتػام إلػ  ت فػيالابديه التػي تػ ثر 
 .(  44 - 42ا  1007ب لطؼ ا   اللحيه والن بيه ل،طال 

غنا أف  ناؾ تهف الهوانؿ الناتاه يف يدـ القدرم ي،ػ  الهنػؿ والحرغػه ا فػتهف الطػب  لػيس لػديهـ القػدرم 
الغافيػػه نػػف الناحيػػه الابػػنيه وامبػػتهداد الغػػافي مناػػاو الوااتػػاع الدرابػػيه النط،وتػػه ننػػو ا ففلػػاتهو تغػػوف غيػػر قػػادرم 

نػػػا يػػػ د  إلػػػ  التػػػفةر نػػػف الناحيػػػه الدرابػػػيه . غنػػػا أف تهػػػف حػػػامع النويػػػؼ الػػػداة،ي فػػػي ي،ػػػ  اإلنبػػػاؾ تػػػالق،ـ ا ن
الانانه وورقػه الابػـ والتشػنااع الهلػتيه تبػت  الضػرتاع ي،ػ  الػرأس أوالهػواع الشػديدم ل،ػرأس والػدناغ تحتػام إلػ  

تهػف األنػراف نثػؿ اللػرع ونهالاه الحاله ألنها ت د  إلػ  تػفثير ن بػي نهنػو  ي،ػ  الطالػ  ا غنػا أف واػود  وافؽت
إلػ  ضػهؼ يػاـ ل،طالػ   ا يبت  النتاي  واإلحباس تالةاؿ والحياء وامن هػاؿ ننػا يػ د  أيضػا   شديدا   غاف أو ة ي ا  

اللػحي نػا  ػ   األنػراف ا فغػؿ نػرف  التوافػؽوغؿ     األنور يا  نبحظتهػا والتولػؿ إلػ  يػبم لهػا يلػاحتو 
 .(  225ا  2554ألقا ني ا  ب اللحي تف نيتو القلوت ل،طال   توافؽالةا  تو و نا يظهر  وافؽيحتام إل  ت

 األكاديمي ) الدراسي (  التوافق 6 -3-2-5
وغػػ لؾ التحلػػيؿ الننابػػ   وحػػؿ  اتناييػػا  أو   ػػو ناػػاح ال ػػرد فػػي الن ببػػاع الته،ينيػػه والننػػو البػػو  نهرفيػػا  

 النشغبع الدرابيه نثؿ ضهؼ التحليؿ الدرابي .
نػا يغػوف لػ لؾ يواقػ   الترتويه يادم نا قدر غتيػر نػف الاهػد الابػد  والغػر  الن بػي  وغالتػا  تترافؽ الهن،يه 

ةػػتبؼ التاػػاو  أوةينػػه ي،ػػ  لػػحه الطالػػ  الن بػػيه والابػػديه . ويتهػػرف الطالػػ  لنشػػغبع غثيػػرم ننهػػا الننافبػػه و 
 د الدرابػي يهػ التوافػؽف الن بػي . و لػهوتاع الػته،ـ  اع الننشػ فضػب  يػف نػا الناتنػا الدرابػي ا  التوافػؽال رد  ويدـ 

. ونػف  التوافػؽا فنحف ندرس الهوانؿ النبتته ل،نااح أو ال شؿ في   ا النوع نػف  التوافؽنف أ ـ امتاا اع في  واحدا  
     الهوانؿ  ي   

 اودواايه ال،يه ( .و تفثير الثقافه ي،  النباراع ال،يويه ب ال،يه األـ ا   -
 ياقاع اإلدراغيه والتدريااع لن اتيال النراحؿ في الحيام الدرابيه .الب فيتفثير الثقافه   -
 ا يقتػػػه أونػػػانا نػػػاو تق،ػػػ  النػػػوام ا و غتػػػع و ضػػػطرا  تػػػدني ا أالدرابػػػي ب  التوافػػػؽتهتيػػػر يرضػػػي للػػػهوتاع   -
 .ضطرا  ال،يه الش هيه والغتاتيه ( وتوضا     األيراف في يبقه نا الدينانيغيه الن بيه أو 
       .   اؿ تدارؾ ال شؿ الدرابيأالطال  في الدرابه نف  وافؽن س ب النرشد الن بي ( في تدور يالـ ال  -

 .(  10ا  1002بنالرا
ونػػػف أ ػػػـ يوانػػػؿ الناػػػاح الترغيػػػو ي،ػػػ  دور النه،ػػػـ أو األبػػػتا  ا نػػػف ةػػػبؿ تػػػران  التػػػدري  ال هالػػػه لتهي تػػػو 

غػرم  ويػتـ  لػؾ نػف ةػبؿ تهويػو النناربػاع اميااتيػه ل،تهانؿ اللحيال نا نشػغبع الطػب  الن بػيه فػي نراح،هػا النت
 . (2ا  1007ا  باألنلار  ل،لحه الن بيه في الدرابه

 والصحة النفسية  التوافق  6 -2 -3
نػا شػروط  وافػؽلػـ يػتنغف ال ػرد نػف تحقيػؽ ت فػذ االن شراع الداله ي،  اللحه الن بيه ا  أ ـنف  التوافؽيهد 
لػػ ا يػػرت  .نااحػػه  وافػػؽن بػػيه والهغػػس لػػحيال . فاللػػحه الن بػػيه  ػػي نتػػام ين،يػػه تال  تبػػوء لػػحتو    وظػػروؼ تي تػػو  

تنابػػؾ الشةلػػيه ووحػػدتها وتقتػػؿ ال ػػرد ل اتػػو  وتقتػػؿ  إلػػ الػػ   يهػػدؼ  التوافػػؽفهنػػي أف ي،ػػـ اللػػحه الن بػػيه  ػػو ي،ػػـ 
ط نيػاريوس اللػحه ويػرت  ( 54ا  2552ب فهنػي ا  لو تحيا يترتػ  ي،ػ   لػؾ غ،ػو الشػهور تالراحػه الن بػيه اآلةريف

 التوافػػؽدراػػه نااحػػو فػػي  فضػػب  يػػفالػػداة،ي تػػيف دوافهػػو ونواويػػو النةت، ػػه ا  التوافػػؽالن بػػيه تدراػػه ناػػاح ال ػػرد فػػي 
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(  32ا  2545ب نيػػػاريوس ا  وأشػػػةا الةػػػاراي تنػػػا تتضػػػنف يبقاتػػػو تتي تػػػو النحيطػػػه تنػػػا فيهػػػا نػػػف نوضػػػوياع 
ال ػػرد  واد نبػػتوت اللػػحه الن بػػيه  وأف الشػػة  الػػ   يػػواوف تػػيف  وافػػؽنػػو غ،نػػا وادع دراػػه تأينغػػف القػػوؿ  وينونػػا  

وأف  لػػؾ يهنػػي أنػػو يتنتػػا تلػػحه ن بػػيه  وافػػؽدوافهػػو وحاااتػػو ونتط،تػػاع تي تػػو ونحيطػػو اماتنػػايي يولػػؼ تفنػػو نت
 ياليه . 

   التوافقنظريات  7 -2 -3
والحيػػػام وطتيهػػػه الهبقػػػاع  افاإلنبػػػ إلػػػ تػػػاةتبؼ النػػػدارس الن بػػػيه ونظػػػرم غػػػؿ ننهػػػا  التوافػػػؽيةت،ػػػؼ ت بػػػير 

و لػػؾ نػػف ةػػبؿ ثػػبا نػػدارس  اإلنبػػاني التوافػػؽنظريػػاع ر يبػػه دربػػع وفػػي القػػرف الهشػػريف ظهػػرع ثػػبا   اإلنبػػانيه
     اآلتيو لؾ ي،  النحو  اإلنبانيهن بيه و ي ندربه التح،يؿ الن بي  والندربه الب،وغيه  والندربه 

 يل النفسي من منظور مدرسة التحم التوافق7-2 -2 -3
تيرا ػػو ودوافػػا  واف الحيػػام يتػػارم يػػف ب،بػػ،ه نػػف  ال ػػرد يولػػد نػػوودا   أفيػػرت فرويػػد ب ن بػػس  ػػ   الندربػػه ( 

يقت،هػػػا  حتاطػػػاع  وي،يػػػو فػػاف ال ػػػرد فػػػي لػػراع تػػػيف دوافهػػػو الشةلػػيه التػػػي مأل،حااػػاع أو   إشػػػتاعاللػػراياع يهقتهػػػا 
التػػي تهنػػؿ  (األنػػابأ ا ابػتطايع  إم التوافػػؽي،يػو فػػب يػػتـ و  أةػػرتالناتنػا نػػف اهػػه  والنطالػػ  اماتناييػه نػػف اهػػه 

ونقتضػياع الواقػا ا أ  (  األي،ػ  األنػا ب وتحػ يراع(  ألهػو ب وفؽ نتدأ الواقػا ي،ػ  تحقيػؽ التػواوف تػيف نتط،تػاعي،  
   . األي، وامنا  ألهوحؿ اللراع تيف 

 من منظور المدرسة السموكية  التوافق 7-3 -2 -3
ابػػنيه ويق،يػػه رتتاطػػاع تػػيف نتييػػراع حبػػيه وابػػتااتاع أنػػف ةػػبؿ  التوافػػؽلبػػ،وغي لن هػػـو ينظػػر امتاػػا  ا

 اتيػػػػه الحرغػػػػه تواههػػػػا ضػػػػيوط تي يػػػػه وحػػػػوافو نتييػػػػرم   لػػػهشةلػػػػيه ال ػػػػرد وغفنهػػػػا  إلػػػػ وان هاليػػػه وااتناييػػػػه  وينظػػػػر 
يهتػػػر يػػػف راتطػػػه تػػػيف نثيػػػر   تولػػػ وفػػػي النظريػػػه البػػػ،وغيه  أبابػػػيا   وابػػػتااتاع توافقيػػػه  وينثػػػؿ ن هػػػـو الهػػػادم نرغػػػوا  

وبػوؼ يتتنػ  .  وافقيػو تيه تهاداع التوافق بتتداؿ الهاداع غيرأالهاداع نته،نه ونغتبته له ا ينغف  أفوابتااته  وتنا 
 التاحثوف النظريه الب،وغيه منها تتبءـ نا طتيهه التحا الحالي .

 
   اإلنسانيةمن منظور المدرسة  التوافق 4 -7 -2 -3

ياػػاتي يهتػػر الن بػػي ون هػػـو الػ اع اإل التوافػؽشةلػػيه وغػ ا فػػي فػي تنػػاء ال نحوريػػا   الػ اع ن هونػػا  يهػد ن هػػـو 
 ويهػػد تقتػػؿ الػػ اع يػػانب    اآلةػػريفف تقتػػؿ الػػ اع يػػرتتط نواتػػا تتقتػػؿ وقتػػوؿ أالن بػػي  و  التوافػػؽيػػف لػػحتو الن بػػيه و 

تطػاتؽ ن هػـو  أفلػدت ال ػرد ا غنػا  التوافػؽـ يػف يػد يهتػرن هػـو الػ اع البػ،تي  أففي حػيف  التوافؽفي تحقيؽ  أبابيا  
الق،ػؽ  إلػ واللػحه الن بػيه  ويػدـ التطػاتؽ يػ د   التوافػؽ إلػ ال اع الواقهيه نا ن هـو ال اع النثاليه لدت ال ػرد يػ د  

 . ( 21 – 22ا 1002ب نالرا والتوتر وبوء التوافؽ الن بي
 الدراسات السابقة   3 -3
 ( 2:95دراسة بيكر وسيريك )  2 -3 -3
 "الجامعية  األولىلدى طالب السنة  التوافققياس درجة " 

 إلػػ الاانهيػػه وتولػػ،ع الدرابػػه  األولػػ الدرابػػيه لػػدت طػػب  البػػنه  التوافػػؽدراػػه قيػػاس  إلػػ  ػػدفع الدرابػػه 
الدرابػيه وتػيف النهػدؿ الهػاـ لطػب  البػنه  األغػاديني التوافػؽداله تيف الدراه الغ،يه ي،  اةتتار  هرتتاطيأواود يبقه 

مف يغونوا نػف ضػنف الط،تػه  احتنام   األغثر ـ  وافقا  ت  األغثرالطب   أف إل الاانهيه . غنا تول،ع الدرابه  األول 
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فػي انهيػه ةالػه ل،ط،تػه  أيضػاءالثالثػه والراتهػه ليغونػوا الدرابػيتيف النت وقيف الػ يف يػتـ اةتتػار ـ فػي نبػتوت البػنتيف 
   . (12ا  2552اللالال ا ب النت وقيف

 ( 3111دراسة الديب )   3 -3 -3
الشخصي واالجتماعي واالنجاز األكاديمي لمطالب في الكميات  التوافق" اإلقامة باألقسام الداخمية وعالقتيا ب
 المتوسطة لممعممين في سمطنة عمان "

واماتنػػايي الشةلػػي  التوافػػؽنػػف   ػػدفع الدرابػػه إلػػ  نهرفػػه الهبقػػه تػػيف اإلقانػػه تاألقبػػاـ الداة،يػػه وغػػب  
رتتػاط تػػيف أوامناػاو األغػاديني ل،طػػب  فػي الغ،يػاع النتوبػػطه ل،نه،نػيف . وتولػ،ع الدرابػػه إلػ  أف  نػاؾ نهػػانبع 

وامقتلػػاديه   ( 3ا  1000ا بالػػدي  األبػػر   وامناػػاو األغػػاديني فػػي نػػواد التةلػػ  التوافػػؽالن بػػي و  التوافػػؽأتهػػاد 
 .  ( 2ا  1002بالبنتؿ ا              لتران  نحو األنيه                     

 مناقشة الدراسات السابقة    4 -3 -3
الدرابػػي  التوافؽانيػػا الدرابػػاع لهػػا يبقػػه تػػ أفنػػف ةػػبؿ امطػػبع ي،ػػ  الدرابػػاع البػػاتقه ينغػػف نبحظػػه 

الدرابػػاع البػػاتقه  ت ػػاؽ تػػيفأغػػاف  نالػػؾ  إ فالدرابػػي  األغػػاديني التوافػػؽ ػػو  أتهاد ػػاحػػد أو ػػ   الدرابػػه التػػي نقػػـو تهػػا 
ولػػـ يػػتـ التطػػرؽ فػػي   فػػي الت ػػوؽ درابػػيا   األوفػػرغػػاف لهػػـ الحػػظ  وافقػػا  ت األغثػػرالطػػب   أف فضػػب  يػػف و ػػ   الدرابػػه 

فػػػي األنػػػور لػػػ غر  ػػػ    أ نيػػػهحػػػظ التػػػاحثوف أ  ،الدرابػػػاع البػػػاتقه ي،ػػػ  الهينػػػه مةتبفهػػػا فػػػي انيػػػا الدرابػػػاع ولػػػـ ي
 الدراباع الباتقه .

 بحثال إجراءات -4
   منيج البحث 4-2

 . تـ ابتةداـ الننه  الول ي تاألب،و  النبحي لنب نتها وطتيهه الدرابه        
 مجتمع البحث 4-3

الراتهه غ،يه الترتيه الرياضيه اانهه النولػؿ ل،هػاـ الدرابػي الدرابيه  البنهاشتنؿ ناتنا التحا ي،  طب  
   . الراتهه الدرابيه البنهبتتهاد طالتاع أوتـ  (1021 -1022ب
 االساسية  عينة البحث4-4

ةتيػار أ أف إلػ ( طشػطو   بيشػير إ امةتيػار  نديػويتنػد فيهػا يأو   ا  طالت (223شتن،ع يينه التحا ي،  بأ 
( وبػػيرد ت الػػيؿ  ػػ   73ا  1002لتحقيػػؽ  ػػدؼ نهػػيف بطشػػطو ا يػػرا  ننابػػتا   يينتػػو يغػػوف حبػػ  نػػا ألفػػرادالتاحػػا 

   .الهن،يه محقا  
    البناء عينة   4-4-2

اػػػػراء لػػػػدؽ التناءبالتح،يػػػػؿ أإلحلػػػػا ي إل 6(40ينث،ػػػػوف نبػػػػته ب ا  ( طالتػػػػ210شػػػػتن،ع يينػػػػه التنػػػػاء ي،ػػػػ  بأ       
تػػػـ ابػػػتتهاد ـ نػػػف يينػػػه  ل،ثتػػػاع طػػػب (  20لببػػػتتياف الن تػػػوح  وب طػػػب ( 20تابػػػتثناء بل، قػػراع( بيينػػػه التنييػػػو( 

 .التناء 
 عينة التطبيق 4-4-3

أف ت،ػػؾ النبػػته  يتتػػاراتا  يينػػه التحػػانػػف ( 106( طالتػػا  ينث،ػػوف نبػػته ب13ي،ػػ  بأشػػتن،ع يينػػه التطتيػػؽ 
 الولػػػ يه  يقتػػػرح يػػػدد نػػػف الننظػػػريف أف يغػػػوف يػػػدد أفػػػراد الهينػػػه الدرابػػػيه فػػػي الدرابػػػاع و إ  ا ننث،ػػػه لناتنػػػا التحػػػا

 .( 270 ا1001ا بن،حـ ( نف أفراد ناتنا ليير نبتيا  106ب تنبته
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 وسائل جمع البيانات 4-5
لػػور  لاػػف التػػاحثوف  تففضػػؿليػػرف الحلػػوؿ ي،ػػ  التيانػػاع والنه،ونػػاع اله،نيػػه الدقيقػػه ليػػرف تن يػػ  الهنػػؿ 

     ابتةداـ نانويه نف الوبا ؿ التحثيه وغنا يفتي إل 
 القياس  أدامتناء  -                  النقات،ه  -            امبتتياف  -
   البحث أداة 4-6

التػاحثوف  ارتػ لطب  غ،يه الترتيه الرياضػيه اانهػه النولػؿ ا يالتوافقيقيس الب،وؾ  لهدـ واود نقياس نظرا   
يقونػػوف تهن،يػػه التنػػاء لبةتتػػاراع والنقػػاييس  لقيػػاس  ػػ ا البػػ،وؾ ا فالتػػاحثوف يػػادم نػػا أدامتنػػاء  ػػ ا النقيػػاس ليغػػوف 

                 أيػدينانواػود تحػع  تطػوير نػا إل ااه يندنا تغوف  ناؾ ح ه ا أويندنا يغوف النواود ننها غير نناب  ل،تي ه النهني
     نراحؿ ر يبه  ي تفرتههين،يه التناء تنر  أف إل  ((Allen& yenيشير إ  ا ( 222ا 1002ا  رضواف ب

   . وال قراع ب األتهاد (التةطيط ل،نقياس و لؾ تتحديد النحاور -
 . ب تهد (لياغه فقراع غؿ نحور -
   . يه ي،  يينه التحاتطتيؽ ال قراع النتن -
 . ( Allen&yen.1979.118-119ل قراع النقياس ب اإلحلا يالتح،يؿ  إاراء -
   وفقراتو وصياغتياالمقياس  أبعادتحديد  4-7

النظريػه والدرابػاع البػاتقه  واألطػرالتحػوا  أدتيػاعغػاف متػد نػف نرااهػه  األتهػادليرف القيػاـ تهن،يػه تحديػد  
يػػف نرااهػػه التحػػوا  فضػػب   (1000الػػدي  ب و (2542 تيغػػر وبػػيريؾ ب دراســةلتحػػا والنشػػاتهه الةالػػه تنوضػػوع ا

الوقػوؼ ي،ػ   نػف ثػـشػنؿ و أيػـ و أتشػغؿ  األتهػاديبػايد  لػؾ فػي تغػويف وتنػاء  إ والنلادر اله،نيه في النوضوع  اتو 
    ي  ر يبه  أتهاد( 2( وتـ تحديد ب32 ا1002ب النتهافا الوضوح والشنوليهغتر قدر ننغف نف أ

  األكاديمي ( )  الدراسي  التوافق -     الشخصي (  )  االنفعالي التوافق -        االجتماعي التوافق -
   الصحي التوافق -     ي ( ـــمـائـعـال ) األسري التوافق -

ي،ػ  البػادم  تهػدنا ال قراع الةاله تغؿ تشغؿ ابتتياف نا تهريؼ تبيط لغؿ ننها  األتهادتـ يرف      إ  
( 2الن،حػؽ بيتػيف و   و  الةترم وامةتلا  فػي ناػاؿ اله،ػـو الترتويػه والن بػيه واله،ػـو الرياضػيه والقيػاس والتقػويـنف 
اػراء وال قػراع ولػياغتها  األتهػادحػوؿ نػدت لػبحيه  أرا هػـوتـ ط،    لؾ يرونػو  ين،يػه الحػ ؼ والتهػديؿ ي،ػ  نػا وا 

 وتشػػػير باليريػػػ  النةتلػػػيف أنػػػاـ وفقراتػػػو نطروحػػػا    تهػػػاد تف( النقيػػػاس 1الن،حػػػؽ بيتػػػيف  لنوضػػػوع التحػػػا و ننابػػػتا  
يػػػف  ت ػػػاؽ امةتتػػػار ون رداتػػػو نػػػا النػػػادم اله،نيػػػه فضػػػب  أ  ين،يػػػه تح،يػػػؿ الغتػػػ  والننػػػا   ليػػػرف أف إلػػػ (  2542ا

 ا 2542ا باليريػػ  غتػػ  والحغػػـ ي،ػػ  لػػبحيتها حػػوؿ نػػا الػػرأ  إلتػػداءابتشػػارم النةتلػػيف والةتػػراء حػػوؿ امةتتػػار 
تداءهد القياـ تهن،يه الهرف ( وت202 نػا  وال قػراع األتهػادي،   6 ( 200 -6 42ب تـ حلوؿ امت اؽ تنبته الرأ  وا 
بػتتياف ن تػوح أيػف  لػؾ تػـ توايػو  فضػب   ا نب نػه لطتيهػه التحػا أغثرتهف التهديبع ي،  اللياغه لتلتال  إاراء

 أف إلػ ( 1002يشػير بالنتهػاف ا إ (  لػؾ ا 7ن،حؽ باليتيف طب  نف يينه التحا وتـ ابتتهاد ـ نف الهينه و  (20ػبل
وتح،ي،هػػا  اإلااتػػاعي،ػػ  ال  ػػه النبػػتهدفه ثػػـ يقػػـو تتلػػنيؼ  أبػػ ،هيبػػتهيف تطػػرح  أفالقيػػاس ينغػػف  أدامتػػاني  أونطػػور 

فػػي  ػ ا الناػػاؿ تػػـ تحديػػد  أةيػػرموغةطػوم  (30ا 1002بالنتهػػاف ا قيابػػو النػرادالر يبػػه ل،نغػػوف  األتهػادونػف ثػػـ يشػػتؽ 
لغػؿ تهػد نػف األتهػاد  اعفقػر  (  20ب  النػ غورم وتواقػا األتهػاد( فقرم نوويه ي،ػ  20يف ب فضب   ن غورم ان ا   أتهاد( 2ب

   يفتي رويي في لياغه ال قراع ناوقد 
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 . الن،ؿ إل تغوف ال قرم طوي،ه ت د   م أف -
 . (53ا  2550بغاظـا التاتهه ل،نقياس ونرتتطه نهو األتهاد حدأتقيس ال قرم  أف -
 العممية لممقياس  األسس 4-8

ف حتػػ  يػػتـ ابػػتةداـ النقيػػاس تشػػغؿ نهػػا ي ويغػػوف  ػػ ا امبػػتةداـ نتناشػػي نػػا غػػؿ الةطػػواع التػػي ت  ،ػػو أل 
 األبػسفانػو غػاف متػد نػف ابػتةرام  إليهػايغوف نقياس دقيؽ ولو القدرم ي،  قياس النغوناع وال قراع التي تـ التولػؿ 

     يفتي ةبؿ نااله،نيه لو وقد تـ  لؾ نف 
 صدق المقياس 4-8-2

 و ػ   األنػواع  ػي قاـ التاحثوف تابتةداـ نانويه نف أنواع اللػدؽ ل،وقػوؼ ي،ػ  لػدؽ ال قػراع التػي غونػع النقيػاس
    
 الصدق الظاىري لممقياس  4-8-2-2

اػاؿ وفقراتو ي،ػ  البػادم النةتلػيف فػي ن تفتهاد ليرف الحلوؿ ي،  اللدؽ الظا ر  ل،نقياس تـ يرضو  
ؽ التفغػػػد نػػػف لػػػدؽ ا ػػػ ػػػ   الطريقػػػه تهػػػد نػػػف طر  فإ إ اله،ػػػـو الترتويػػػه والن بػػػيه واله،ػػػـو الرياضػػػيه والقيػػػاس والتقػػػويـ ا 

تهػػد يرضػػو ي،ػػ  يػػدد نػػف النةتلػػيف  يهػػد امةتتػػار لػػادقا   أفانػػو و ينغػػف  إلػػ  ( 2555ويشػػير بيػػويسا النقيػػاس 
امةتتار يقيس البػ،وؾ الػ   وضػا لقيابػو ينغػف ل،تاحػا  فأةتراء قر الأ فذ امةتتار أ والةتراء في النااؿ ال   يقيبو  

يهػػد  ػػ ا النػػوع نػػف اللػػدؽ  إف ( Fergusonويشػػير ب  ( 22ا 2555بيػػويسا اميتنػػاد ي،ػػ  رأ  الةتػػراء وحغنهػػـ
  . ( Ferguson.1981.104ب ينغف ايتناد حغـ النحغنيف في لدقو إ  ظا ريا   لدقا  

وؿ ي،يػػو فػػي تناءنػػا لهػػ ا النقيػػاس نػػف ةػػبؿ امت ػػاؽ الػػ   تػػـ تػػيف البػػادم  ػػ ا النػػوع نػػف اللػػدؽ تػػـ الحلػػ إف 
 . تالتهػػديبع التػػي أشػػاروا إليهػػا األةػػ وال قػػراع نػػا  األتهػػادحػػوؿ لػػبحياع  فػػفغثر(  326 ب النةتلػػيف ي،ػػ  نبػػته

اػو ي،ػ  شػغؿ ي،نا  لـ يتـ ح ؼ ا  فقرم ولغف تـ تهديؿ تهػف ننهػا نتياػه اةطػاء ليويػه ونطتهيػه واةػرت لػـ تغػف نو 
 انر .

 صدق المحتوى 4-8-2-3 
 إلػ  (1002ب ويشػير الحغػيـ  وال قػراع األتهػادنػف  تهػديتحقؽ   ا النوع نف اللدؽ نف ةػبؿ الوضػوح لغػؿ  

لنحتويػػاع ينالػػر  النقيػػاس  أوتنثيػػؿ امةتتػػار  إنغانيػػهي،ػػ  نػػدت  أبابػػيهلػػدؽ النحتػػوت ل،نقيػػاس يهتنػػد تلػػورم  أف
 . (17ا  1002بالحغيـا ونتاانبا   لادقا   والاوان  التي يقيبها تنثيب   وغ لؾ ندت تنثي،و ل،نواقؼ

 المجموعات المتطرفة بأسموب اإلحصائيالتحميل  4-8-2-4 
( إلػػ  أف التنػػاء بػػنه أو لػػ ه بػػيغولوايه أو 1000يبػػن  أيضػػا تلػػدؽ التغػػويف ال رضػػي إ  يشػػير ن،حػػـ ب 
ننػػا نبػػتدؿ ي،يهػػا نػػف ةػػب ةالػػيه م ف نػػف أ( و 132 ا1000ؿ البػػ،وغياع النرتتطػػه تهػػا بن،حػػـاينغػػف نبحظتهػػا وا 

القػدرم  أواللػ ه  أوتدراه ياليػه نػف البػنه يف يتنتهوف  ال األفرادنوال اع النقياس الايد  و قدرتو ي،  التنييو تيف 
 أةػػػػرتالةالػػػػيه نػػػػف ناحيػػػػه أو اللػػػػ ه أو  هان بػػػػ  البػػػػنهتالػػػػ يف يتنتهػػػػوف تدراػػػػه ننة ضػػػػه  أول ػػػػؾنػػػػف ناحيػػػػه وتػػػػيف 

 ثػـ طالػ  (200يدد الهينػه  ػوب  أفيتتار إلغؿ نانويه ي،   6( 13ب ( وقد تـ ايتناد نبته122ا 1002فابرضوا
 (و ةػروفيشػير بالووتهػي  إ ا  األفػرادقينه بع( النبتق،ه تيف النانويتيف ل،تهرؼ ي،  قدرم ال قراع ل،تنييو تيف  إيااد
فػي  بػتقرارا  إ وأغثػر نهانؿ تنييػو ال قػرم يغػوف حبابػا   فأيتتار أنف غؿ نانويه ي،   ( 136 بنو ينغف ابتةداـأ إل 

 ( 2ب رقػػـ الاػػدوؿ يتػػيف و  (40-32ا 2542ا و ةػػروفب الووتهػػي  بػػتةداـ  ػػ   النبػػته تالنبػػته ل،هينػػاع الغتيػػرمإحالػػه 
 القوم التنييويه ل، قراع .
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 (2)رقم  جدول

 يالتوافقنتائج أالختبار التائي لحساب التمييز لفقرات مقياس السموك 

  ( 567، 3111( ) الراوي،  2،782))ت( الجدولية تساوية ، قيم(63)( أمام درجة1.16) ≥معنوي عند مستوى معنوية 
 االتساق الداخمي بأسموبالصدق  4-8-2-5

     ا النوع نف اللدؽ يهني إف
 . ندت ارتتاط ال قراع نا تهضها التهف -
 .  ندت ارتتاط غؿ فقرم نا النقياس غغؿ -
               تةطػػػػف نحتػػػوت ال قػػػراع وةطػػػػف يػػػدـ التاػػػانس لهػػػػاالتحقػػػؽ نػػػف نػػػدت امتبػػػػاؽ تػػػيف ال قػػػراع لغػػػػوف امتبػػػاؽ يتػػػفثر  -
 . (272ا  1002 ا رضواف ب

 10ا 25ا 22ا 22ا  22ا  3ا  2 بو ػي  ( فقػرم25ب األفػرادبػتتهاد ال قػراع التػي لػـ تنيػو تػيف إتـ  أففتهد 
(  72يػػدد اب تتقػػ  نػف ال قػػراع و  نػا إدةػػاؿتػـ ا (  22ا 22ا 27ا 21ا 74ا 72ا 77ا 71ا 14ا 17ا 11ا 12ا 

امرتتػػاط لدراػػه غػػؿ فقػػرم نػػا الدراػػه الغ،يػػه ل،نقيػػاس  إياػػادنػػف ةػػبؿ  القيػػاس إاػػراءيػػتـ  إ امتبػػاؽ الػػداة،ي  إلػػ فقػػرم 
بػػػاؽ ت( فقػػراع ام 1ب رقػػػـ الاػػدوؿ يتػػػيف و  ( 124 ا 1002( طالػػػ  ب فرحػػاع ا 200التاليػػه ب  ن بػػػها هينػػه التنييػػول

 الداة،ي وقينها .
 
 
 
 
 
 

رقم 
 الفقرة

 معامل
 التمييز

 ةدالل
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

 داللة
 الفروق

رقم 
 الفقرة

 معامل
 التمييز

 ةدالل
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 داللة الفروق التمييز

 معنوي 44432 51 معنوي 44162 38 غير معنوي 14975 25 معنوي 34254 2
 معنوي 34654 52 غير معنوي 14:2 39 غير معنوي 1497 26 معنوي 34814 3
 غير معنوي 24322 53 معنوي :3411 :3 معنوي 4447 27 معنوي 34173 4
 غير معنوي 14999 54 معنوي :24:2 41 معنوي 34555 28 معنوي 34233 5
 غير معنوي 24626 55 معنوي 54313 42 معنوي 24:82 29 غير معنوي 242:2 6
 معنوي 44122 56 غير معنوي 24124 43 غير معنوي 24654 :2 معنوي 447:9 7
 غير معنوي 24444 57 غير معنوي 24524 44 غير معنوي 245 31 غير معنوي 14895 8
 معنوي :24:9 58 معنوي 34588 45 غير معنوي 24166 32 معنوي 44825 9
 معنوي 345 59 غير معنوي 14362 46 غير معنوي 242:7 33 معنوي 34:35 :
 معنوي 34364 :5 معنوي 441:7 47 غير معنوي 14688 34 معنوي 34796 21
 معنوي 4427 61 معنوي 5474 48 معنوي 34715 35 غير معنوي 2458 22
    غير معنوي 24412 49 معنوي 34982 36 معنوي 24837 23
    معنوي 44372 :4 معنوي :4465 37 معنوي :34 24
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 ( 3) رقم جدول 

 يالتوافقالرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية لمقياس السموك امعامل 
رقم 
 الفقرة

 الوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
رقم  االرتباط ت

 الفقرة
 الوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 االرتباط ت

2 5،921 1،4:8 3،695 1،3:1 38 5،165 2،23: 5،48: 1،594 

3 5،111 1،892 3،281 1،264 3: 4،:84 2،324 5،393 1،616 

4 4،995 1،998 1،111 1،243 41 5،219 1986، 7،116 1،714 

5 5،138 1،:38 2،981 1،232 42 5،219 2،159 4،841 1،552 

7 5،165 1،:52 2،574 1،272 45 5،246 2،195 4،69: 1،554 

9 4،869 2،149 2،623 1،255 47 5،489 1،939 4،635 1،524 

: 4،786 2،359 4،244 1،482 48 5،111 2،165 1،:2: 1،24: 

21 5،165 1،::9 4،729 1،531 4: 4،:84 2،346 5،176 1،525 

23 5،462 1،89: 4،7:5 1،553 51 5،273 1،:68 5،333 1،567 

24 4،9:2 2،45: 2،991 1،251 52 5،138 1،:38 5،:53 1،593 

27 4،869 2،3:: 3،566 1،3:9 56 4،:84 1،:96 5،:43 1،57: 

28 4،921 2،261 3،195 1،374 58 5،138 2،228 3،873 1،447 

29 5،462 1،:5: 5،578 1،598 59 4،948 2،434 4،317 1،496 

35 5،111 2،216 3،93: 1،48: 5: 4،948 2،324 3،:47 1،471 

36 4،:84 2،29: 2،868 1،238 61 5،219 1،:76 5،699 1،593 

37 4،:84 2،124 3،18: 1،421      
  ( 567، 3111( ) الراوي،  1،2:6 ( الجدولية تساوي)ر، قيمت)(::)( أمام درجة1.16) ≥معنوي عند مستوى معنوية 

 
ا 2ا 2ا 7 ا1( فقػراع  ػي ب4( اف ال قراع التػي تػـ حػ فها تابػ،و  امتبػاؽ الػداة،ي ب1برقـ يتتيف نف ةبؿ الادوؿ 

 ( فقػػرم .17تقػػي ب  اماػػراء رم تابػػ،وتي التنييػػو وامتبػػاؽ الػػداة،ي وتهػػ ا( فقػػ13ا لػػ لؾ تػػـ حػػ ؼ ب( 73ا 12ا 27ا 4
 ( . 207ا0  –212ا0ر( تيف ب قينه ب قتر ( وت 002ا2  - 525ا0ع( تيف ب بقينه قتر ت
 لعاممياالتحميل اإلحصائي بأسموب الصدق  6 -4-8-2

هان،ي ل،حلوؿ ي،  اللدؽ لابتةدـ التاحثوف أب،و  التح،يؿ أ ( 1003ا  و ةرافقابـ  يف ب نقب   
يقـو  و و أب،و  إحلا ي نتقدـل، قراع  يبتةداـ القوم التنيويه وامتباؽ الداة،أتهد ل قراع النقياس النتتقيه لهان،ي ا
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ول،حلوؿ ي،  ( 273ا  1002فرحاع ا ب نف ةبؿ التح،يؿ اإلحلا ي ل، قراع ال قراعي،  أباس إثتاع لدؽ 
  . ( طال 200والتاليه بلهان،ي لهينه التنييو االلدؽ 

   احتساب مصفوفة االرتباط 4-8-2-6-2
ارتتػاط اياػاتي  (123ب( ارتتػاط بػ،تي و 72( فقػرم ننهػا ب17النغونػه نػف بتـ التولؿ ال  نلػ وفه امرتتػاط 

 ( يوضال  لؾ .2والن،حؽ ب
 القيم العينية ونسب التباين والتباين المتجمع  4-8-2-6-3

( ونبته التتايف والتتايف النتانا  الغانف الا ر تـ إيااد القيـ الهينيه ب تهد تح،يؿ نل وفه امرتتاط
( وإ  تهد     النبنياع ن شراع إحلا يه نهنه ت غد دقه األدام ونشروييه  2ن،حؽ اللنتييراع نل وفه امرتتاط ب 

أواألغتر نف الواحد  بتةدانهاا إ  أف يدد الهوانؿ النبتة،له يقـو ي،  أباس يدد الا ور الغاننه النباويهإ
 (  لؾ. 7ب رقـ الادوؿ يتيف و  (122ا 2540لحيال لغؿ يانؿو. بفرماال

 (4)رقم جدول 
 يالتوافقالقيم العينية ونسبة التباين والتباين المتجمع لفقرات مقياس السموك  بيني

 فقرات المقياس المتجمع التباين التباين نسبة العينية القيمة المتغير رقم

 أتعاون مع أصدقائي في حل مشاكميم 487.:2 487.:2 5.568 2

 تزداد ثقتي بنفسي عندما أكون مع أصدقائي 276.:3 :89.: 3.362 8

 ادعي المرض البتعد عن المشاركة بأمر ما 48.715 :9.54 52:.2 9

 أفرح عند نجاح زمالئي حتى إذا كنت راسبا :56.36 8.766 2.872 :

توتر واإلحباط عند الفشل في أمر مااشعر بال ::63.4 8.251 2.753 22  

 أحزن عندما يتوفى أحد أقاربي 69.411 13:.6 2.468 23

 أتضايق عند حصول مشكمة في منطقتي 74.431 6.131 2.266 24

 أخجل عند التحدث مع زمالئي :78.69 :5.37 14:93 25

 أفرح بزواج زميمي 82.633 43:.4 15:.1 27

ر عند طمب أصدقائي حاجة منيأتذم 94:.85 4.572 1.8:7 28  

 أتضايق إذا تحدث أحد عن زميمي 89.3:7 4.424 1.873 29

 أخفي مشاعري عن زمالئي :92.61 4.324 :1.84 :2

 أخذ حقي بالقوة ميما كمفني ذلك 95.3:7 3.898 1.752 31

 أركز انتباىي وجميع حواسي نحو الدرس 89:.97 3.792 1.728 32

 أتحدث مع زمالئي داخل الصف 576.:9 3.598 1.683 33

 فقرات المقياس المتجمع التباين التباين نسبة العينية القيمة المتغير رقم

 أحضر إلى الدرس في الوقت المحدد لو 2.645: 3.179 1.587 35

 أكون مييئا ذىنيا وفكريا لإلجابة عن أي سؤال 4.5:3: 69:.2 1.561 36
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مالئي في االمتحاناتأعتمد عمى ز  6.229: 2.737 1.485 37  

 أتخذ موقف المتمقي السمبي داخل الصف 7.526: 2.3:9 1.3:9 38

 اتعاجز عن إحضار الكتب والموازم الدراسية 8.554: 2.139 1.347 39

 اىتم بالدراسة بشكل كبير لصمتيا بمستقبمي في الحياة 9.495: 52:.1 1.327 :3

س حتى وان كان متسامحاأشعر برىبة من المدر  383.:: 1.999 1.315 41  

 أتعامل مع إخوتي بكل احترام وحب  211.111 1.839 1.278 42

 عرض العوامل قبل التدوير 4-8-2-6-4
ي،يهػػا ال قػػػراع وتػػػـ قتولهػػػا ألنهػػػا ابػػػتوفع شػػػروط قتػػػوؿ  تشػػػتهعلهػػػان،ي اتهػػػد التح،يػػػؿ ( يوانػػػؿ 2تػػـ ظهػػػور ب

 (  لؾ . 2برقـ الادوؿ يتيف الهوانؿ و 
 (  5) رقم جدول 

 تشبعات الفقرات عمى العوامل بعد التحميل ألعاممي  

 (7العامل ) (6العامل ) (5العامل ) (4العامل ) (3العامل ) (2العامل ) رقم المتغير
2     146::  
8  14523     
9 14551 - 14595     
: 14597 - 14566     
22  14541 14522 14519   
23    14776   
24 14565   145:6   
25 14517      
27      14654 
28 1459:    -145:2  
29 14635      
2: 14764      
31 14619     -14624 
32 14635      

 (7العامل ) (6العامل ) (5العامل ) (4العامل ) (3العامل ) (2العامل ) رقم المتغير
33 14633  -1457:    
35  145:5     
36 14539  14651 -14515   
37 14656      
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38 14632      
39 14512      
3:  14513     
41 14514 1461:   -1454:  
42 14682            

رتػػ  التػػاحثوف إاػػراء ين،يػػه التػػدوير النتهانػػد أ( يػػدـ وضػػوح الر يػػه لتشػػتهاع الهوانػػؿ ولػػ لؾ  2برقػػـ يتتػػيف نػػف اػػدوؿ 
 فنػػثب  ا راءاع البونػػه لقتػػوؿ الهوانػػؿ وت بػػير ا تالطريقػػه اللػػحيحه تةػػا  اإلاػػا  اػػؿ الولػػوؿ إلػػ  ر يػػه واضػػحه و أنػػف 

 . و  ا البت  في يدـ وضوح تبنيه الهانؿ ( فقرم3( فقرم وي،  الهانؿ الثاني تشتا ب22تشتا ي،  الهانؿ األوؿ ب
 التدوير المتعامد لمعوامل إجراء  4-8-2-6-5

وقد تـ اميتناد  (122ا 2540بفرما  يه وامتاا اعشيويا  في التحوا الشةل واألغثر و األب،و  البا د 
لتبيط ألترغي  أي،  أب،و  بفاريناغس( لػبغايور( و و وأفضؿ أب،و  ي د  إل  الح،وؿ التي تبتوفي ةلا   

 (221ا 2550بغاظـا قدر اإلنغاف وويادم يدد القينه القريته نف الل رو وال   يهني التة،  نف التشتهاع البالته
غتر رويي في قتوؿ أير الهوانؿ تفب،و  بال اريناغس( ولتحديد  ويه الهانؿ وإليطاء النتا   وضوحا  تهد تدو و  .

  اآلتيه الهوانؿ الشروط األبابيه 
ةتبؼ التشتهاع إا  والنواحي اليريته لهان،ياإتتاع ته،يناع بثيربتوف( التي تتضنف امقتلاد في الولؼ  -

 ل،هوانؿا الت بيراع التي لها نهن .
ا الهوانؿ النبتة،له  النهروفه اإلغ،ينيغيهإتتاع ته،يناع بغاتؿ( التي تتضنف تقتؿ الهوانؿ التي تت ؽ نا الحقا ؽ  -

 . ا التوويهاع الهان،يه ا التوقهاع البيغولوايه الهانه في الدراباع الباتقه
 (.273ا 2543بحبانيفا  األقؿيقتؿ الهانؿ ال   تتشتا ي،يو ثبا فقراع ي،   -
 . (0.20±يهتند ت بير الهوانؿ في     الدرابه ي،  التشتهاع التي تباو  أو تويد ي،  ب و 
يتناد نل وفه الهوانؿ تهد التدوير النتهاند في ت بير النتا   وتهد ترتي  التشتهاع ي،  الهوانؿ تناوليا  إ -

تـ الحلوؿ ي،يها قتؿ التدوير ( التي  2وتهد التدوير النتهاند يتضال أف الهوانؿ ب  . (22ا 2553بالاواد ا 
 .  (  لؾ2برقـ الادوؿ يتيف و  لها تهد التدوير ون بحافظع ي،  النبتوت 

  (  6) رقم جدول 
 تشبعات الفقرات عمى العوامل بعد التدوير المتعامد 

 (7العامل ) (6العامل ) (5العامل ) (4العامل ) (3العامل ) (2العامل ) رقم المتغير
2    14836   
8    14673   
9 14728      
: 14797      
22      14783 
23     14891  
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24     14687  
25 14571      
27      14685 
28  14627    14584 
29  14751     
2:  14795     
31  14817     
32    14581   
33   14643    
35    145:5 -1466:  
36  14661   -14669  
37 147:7      
38 147:1      
39  145:9     

3:   14811    

41   1494:    
42     14832        

 تفسير العوامل 4-8-2-6-6
تـ ت بير الهوانؿ ي،  وفؽ الشروط األبابيه لقتولها غنا أغدتها الدراباع واألدتياع الباتقه تهد أف تـ 

ب±  نؿ ا غنا تـ اةتيار ال قراع التي تشتهع تقينه تباو  أغثر نف ترتي  ال قراع  تناوليا  في غؿ يانؿ نف الهوا
 .  (  لؾ 2الادوؿ رقـ ب يتيف . و  (0,20

 ( 7)رقم جدول 
 التي حصمت عمى أعمى قيم التشبع يالتوافقالسموك عدد فقرات مقياس 

 دسالعامل السا العامل الخامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول
 التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة
9 14728 28 14627 33 14643 2 14836 23 14891 22 14783 
: 14797 29 14751 3: 14811 8 14673 24 14687 27 14685 
25 14571 2: 14795 41 1494: 32 14581 35 -1466: 28 14584 
37 147:7 31 14817 42 1.832 35 145:5 36 -14669   
38 147:1 36 14661         
  39 145:9         
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( يوانػؿ 2وفػؽ شػروط قتػوؿ الهانػؿ قػد شػن،ع بي،ػ  ( أف الهوانؿ التي حل،ع ي،  تشػتا نقتػوؿ 2برقـ يتيف ادوؿ 
حػدت يشػر ل،تهػد الثالػا  ا ل،تهػد الثػاني ةنس ننها ل،تهػد األوؿ وتبػ ي التوافقل،ب،وؾ   ( فقرم  17  تشتهع ي،يها ب وا 

 . ( 12ا  12ا  23أف ال قراع النغررم لهان،يف  ي ب ا ي،نا   وفقرم واحدم ل،تهد الراتا
 األولتفسير العامل  2 -4-8-2-6-6

( والحا وم ي،  أي،  تشتهاع ي،ػ  وفػؽ قتػوؿ  2ب رقـ الهانؿ األوؿ ال قراع النوضحه في ادوؿ  تشتا ي،  
 . ل،طال  في غ،يه الترتيه الرياضيه يالتوافقالب،وؾ نف  حاله    ال قراع  عنث،الهوانؿ و 
 (22ب وفقػػػرم نػػػف التهػػػد الثػػػاني ( 5ا 4ب ثنػػػاف نػػػف التهػػػد األوؿإ ال قػػػراع التػػػي تشػػػتهع ي،ػػػ   ػػػ ا الهانػػػؿ  أف 

ا ،طالػػ  فػػي الغ،يػػه ل نػػا الػػونبءالت ايػػؿ الت ايػػؿ الػػ اتي و تشػػير إلػػ  ينلػػر  (  13ا  12وفقرتػػاف نػػف التهػػد الثالػػا ب
لػػ ا ارتػػفت التػػاحثوف تبػػنيه  ػػ ا الهانػػؿ طػػب  غ،يػػه الترتيػػه الرياضػػيه ا  ينتػػاو تهػػافالت ايػػؿ وامن هػػاؿ لػػ تاف نهنتػػاف 

( و ػػي فقػػرم بػػ،تيه ويهػػوت 12ونػػف ةػػبؿ التشػػتهاع ن،حػػظ أف أي،ػػ  تشػػتا غػػاف ل، قػػرم ب . (الت ايػػؿ نػػا الػػونبءتهانػػؿ ب
ولػ لؾ ناػد الطػب  واماتناييػه التػي ينػر تهػا الطالػ  نػف ضػيوط الدرابػه والحيػام   لؾ ال  الظروؼ اللػهته التي يػه
نػا ليواغػ  التقلػير الحالػؿ فػي الدرابػه داةػؿ إت،قي الدروس نف دوف أ  نشػارغه في نثؿ     الحامع نيالوف ال  

 .  الننوؿ أو ل،ترغيو لهدـ واود وقع غافي لنرااهه الننه  الدرابي  
 العامل الثاني تفسير 4-8-2-6-6-3

وفػؽ شػروط ي،ػ  ( والحا وم ي،  أي،  تشػتهاع 2برقـ الهانؿ الثاني ال قراع النوضحه في ادوؿ  تشتا ي،  
 24ا  23ال قػراع بإ  شػن،ع  ل،طالػ  الرياضػيالنلػاحته  يالتوافقالب،وؾ نف  لهحا    ال قراع  عقتوؿ الهوانؿ ونث،

 ن هاليػه شةلػيه ودرابػيه و ػيإحػامع غ،تهػا أ( نػف التهػد الثالػا  14ا  12( نف التهد الثاني وال قراع ب 10ا  25ا 
اللػراع الن بػي . لػ ا ارتػفت التػاحثوف تبػنيتو تهانػؿ ب الطالػ  الرياضػيالن بػيه التػي ينػر تهػا  األيػرافنانويه نف 

 . (الداة،ي
 تفسير العامل الثالث 4-8-2-6-6-4

غ،ػػػ  أ إف ( نػػػف التهػػػد الراتػػػا . 72الػػػا وال قػػػرم ب ( نػػػف التهػػػد الث70ا 15ا 11تشػػػتا ي،ػػػ  الهانػػػؿ ال قػػػراع ب
 الطالػ  الرياضػي اويبقتػو ت باألبػر  والدرابػي( ال قراع التي تشتهع ي،    ا الهانؿ تشػير إلػ  الاانػ  اماتنػايي

ه والتي ػه اماتناييػ أف( إلػ  2555ا  ا إ  يشػير بالوتػار  (التهػاوف الدرابػيل ا ارتفت التػاحثوف تبػنيه الهانػؿ تهانػؿ ب
 2555التاليػػه ي،ػػ  طتيهػػه الػػن س وال طػػرم اإلنبػػانيه فتي ػػه اإلينػػاف تهغبػػها األفغػػار اللػػالحهو بالوتػػار  ا  أثار ػػالهػػا 

 . (72ا
 تفسير العامل الرابع 4-8-2-6-6-5

غ،ػ  أ أفتنػا ( نػف التهػد الثالػا و  12ا  12ب ( نػف التهػد األوؿ وال قػراع 3ا  2تشتا ي،  الهانػؿ ال قػراع ب
لػػ ا ارتػػفت التػػاحثوف تبػػنيه  ػػ ا التهػػاوف وويػػادم الثقػػه نػػا األلػػدقاء ي تشػػتهع ي،ػػ   ػػ ا الهانػػؿ تشػػير إلػػ  ال قػػراع التػػ

   . (الترغيو والتهاوف نا األلدقاءالهانؿ تهانؿ ب
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 تفسير العامل الخامس 4-8-2-6-6-6
 أفتنػػا الثالػػا  و  ( نػػف التهػػد 12ا  12( نػػف التهػػد الثػػاني وال قػػراع ب 27ا  21ب تشػػتا ي،ػػ  الهانػػؿ ال قػػراع

لػ ا ارتػػفت التػػاحثوف تبػنيه  ػػ ا الهانػػؿ  التػػوتر والق،ػؽ الدرابػػيغ،ػ  ال قػػراع التػي تشػػتهع ي،ػػ   ػ ا الهانػػؿ تشػير إلػػ  أ
   . (التوتر األغادينيتهانؿ ب

 تفسير العامل السادس 4-8-2-6-6-7
راع التػي تشػتهع ي،ػ   ػ ا غ،  ال قأ أفتنا ( نف التهد الثاني و  23ا  22ا  22تشتا ي،  الهانؿ ال قراع ب

ف امن هػاؿ يانػؿ إا إ   (من هػاؿ الػ اتيل ا ارتفت التػاحثوف تبػنيه الهانػؿ تهانػؿ با امن هاليالهانؿ تشير إل  الاان  
ا فامن هاؿ قد يغوف ب،تي ن ثر ي،  الطال  أ  يهيػؽ تقدنػو ونااحػو  وقػد  أباس لدت انيا طب  الترتيه الرياضيه

و ػػ ا نػػا يهننػػا فػػي  ػػ ا النوضػػوع تبػػةير   إليهػػاالتػػي يرغػػ  الولػػوؿ  أ دافػػوتحقيػػؽ  إلػػ لطالػػ  ياػػاتي يػػدفا تاإيغػػوف 
 . امن هاؿ لةدنه الطال  في غ،يه الترتيه الرياضيه

 وصف المقياس وتصحيحو )الصورة النيائية لممقياس( 4-9
هػا ل،تهػد الثػاني ا احػدت نن ننهػا ل،تهػد اموؿ ا وتبػا ا ةنػس( فقػرم  17يتغوف نقياس البػ،وؾ التػوافقي نػف ب 

يشر ل،تهد الثالا ا وفقرم واحدم ل،تهد الراتػا ا ولػـ تتشػتا ا  فقػرم ل،تهػد الةػانس ب التوافػؽ اللػحي ( وتغونػع ال قػراع 
( فقػػػراع 20(  وب 17ا 11ا 12ا 22ا 22ا 21ا 22ا 5ا 3ا 2ا 2ا 1ا 2 ػػػي ب  تاتاػػػا  النقيػػػاس( فقػػػرم 27نػػػف ب

شػتن،ع ي،ػ  أ(  لػؾ 2ويتػيف الن،حػؽ ب ( 10ا 25ا 24ا 23ا 22ا 27ا 20ا 4ا 2ا 7تهغس اتاػا  النقيػاس  ػي ب 
ا 24ا 23فقراتػػو با اللػػراع الن بػػي الػػداة،ي (  13ا 12ا 22ا 5ا 4فقراتػػو بالت ايػػؿ نػػا الػػونبء    ( أتهػػاد و ػػي2ب

فقراتػػػو ب ء ا الترغيػػػو والتهػػػاوف نػػػا األلػػػدقا(  72ا 70ا 15ا 11فقراتػػػو ب ا التهػػػاوف الدرابػػػي (  14ا 12ا 10ا 25
.  ( 23ا 22ا 22فقراتػػو ب  ا امن هػػاؿ الػػ اتي(  12ا 12ا 27ا 21فقراتػػو ب ا التػػوتر األغػػاديني (  12ا 12ا 3ا 2

الهانػؿ الراتػا والةػانس ا ال قػرم  12الهانػؿ الثػاني والبػادس ا ال قػرم  23ي،نا  اف ال قػراع النغػررم لهػان،يف  ػي بال قػرم 
ا نػادرا  ا غالتػا ا أحيانػا   ف اإلااتػه ي،ػ  ال قػراع ي،ػ  وفػؽ ةنبػه تػدا ؿ و ػي بدا نػا  وتغػو الهانؿ الثاني والةانس (  12
 .ي،  التوالي ل، قراع اإليااتيه. والهغس تالنبته ل، قراع الب،تيه  (2ا  1ا  7ا  2ا  2( وتهط  أوواف الدرااعباأتدا  
 ممقياس لالتطبيق النيائي   : -4

 نقياسال فدوف تحديد وقع ثاتع لإلااته يونف  طالتا   (13بلتطتيؽ التاليه ي،  يينه ا اسيالنقتـ تطتيؽ         
( أناـ غؿ فقرم وتحع التديؿ  √نقياس و لؾ توضا يبنه ب ال فوتـ شرح طريقه اإلااته ي  اسيالنقووع ي،يهـ 

أف اإلااته تغوف ي،   انيا فقراع النقياس تغؿ دقه وأنانه ا ي،نا   فوتـ التفغيد ي،يهـ لإلااته ي  ال   ترا  ننابتا  
نقياس  ي نانوع درااتو ي،  النف النةتتريف  وته ا تغوف دراه النةتتر ي،   اسيالنقالنقياس ن بوا ثـ تـ انا 

 .فقراع النقياس انيها  
 ثبات المقياس   4-21

يػػػاد ابػػتةداـ طريقػػػه امةتتػػار  إلػػػ نػػف ااػػؿ الحلػػػوؿ ي،ػػ  ثتػػػاع النقيػػاس لاػػػف التػػاحثوف   تػػػـ إ   م تطتيقػػووا 
غ،يه الترتيػه الرياضػيه فػي اانهػه النولػؿ ل،بػنه الدرابػيه  الراتههالدرابيه  البنهطب  تطتيؽ النقياس ي،  يينه نف 

ننػ  تػاري   أيػاـ( 20وتهد نػرور بتـ ابتتهاد ـ نف التح،يؿ اإلحلا ي  ا طب ( 20والتالغ يدد ـ ب 1021 -1022
 ( 1027/ 2/ 22_2ب  .هـ ن ب الطب نرم ثانيه ي،  توويا النقياس  أييدتوويا النقياس ل،نرم األول  
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ابػتةدانا  فػي حبػا   اإلحلػا يهالطرا ػؽ  أغثػروطريقه إيادم امةتتار تهد نػف  أف إل فرحاع (  شير بتو نا  
وتهد انػا امبػتناراع لبةتتػاريف  . (222 -222ا 1002فرحاعا  نااؿ الترتيه الرياضيه ب وتةالهنهانؿ الثتاع 
( وينػػػد  0,42ر( النحتبػػته ب ( فظهػػرع قينػػػه بتيربػػػوف بلػػػبػػتةداـ نهانػػػؿ امرتتػػاط التبػػػيط ذت إحلػػػا يا   تػػـ نهالاتهػػا

 بتدؿ نف  لؾ واود يبقه نهنويه   ا يهني ثتاع النقياس.أ الادوليهر(  نقارنتها تقينه ب
 الوسائل اإلحصائية 22 -4

   ( 772ا 1002النتهافا ه    بالدراه النهياري -   امنحراؼ النهيار  -    الوبط الحباتي -
   ( تيربوف نهانؿ امرتتاط التبيط لػب  -  غارؿ تيربوف (  نهادله نهانؿ املتواء لػب  -
 . ( 752 -202ا 2555ا  التغريتي والهتيد  ( بT test  اةتتار ب  -
 ( .221ا 1002تراوف( برضوافا -ببتيرناف نهادله  -
 ( . 50 -44ا  1002ا بينر و ةروف قانوف النبته الن ويه  -
 . Spssتابتةداـ الحابو  اآللي تنظاـ  لهان،ياالتح،يؿ  -
 ـ عرض النتائج 5

غ،يػػه الترتيػػه  الراتهػػهالدرابػػيه البػػنه  لطػػب  يالتػػوافقالبػػ،وؾ قػػاـ التػػاحثوف نػػف ةػػبؿ  ػػ   الدرابػػه تتنػػاء نقيػػاس       
ء النقيػاس وتػ لؾ تحقػؽ الهػدؼ األوؿ نػف التحػا وتـ  لؾ نف ةبؿ إاػراءاع ةالػه تتنػا  الرياضيه  اانهه النولؿ

 يالتوافقالسموك عرض نتائج عينة البحث لمقياس  2ـ5
ا ال   تـ تطتيقو  ي،  يينػه التحػا ا تػـ التفغػد نػف  يالتوافقالب،وؾ تهد أف تفغد التاحثوف نف لبحيه نقياس        
 (  لؾ .3برقـ ادوؿ اليتيف و  ( تيربوفب غارؿ ػل يف طريؽ نهادله نهانؿ املتواء النقياس لهينه التحا ا نب نه

 (8)رقم جدول 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمنوال ومعامل االلتواء إلجابات عينة البحث في يبين 

  يالتوافقالسموك مقياس 
 المعالم اإلحصائية

وحدة  العينة المقيـاس
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 النتيجة معامل االلتواء الالمنو  المعياري

 طبيعي* 1439- 8: 9.: 5.34: درجة 38 يالتوافقالسموك 
 ( 317 – 315،  2:91)االطرقجي ،   (2± لمعينة إذا وقع معامل االلتواء بين )  مالئمةيعد االلتواء طبيعيًا واالختبارات *

 يلتوافقاالسموك عرض المستويات المعيارية لنتائج عينة البحث في مقياس   3ـ5
ونتياه لهدـ وضػوح التقػويـ نػف ةػبؿ الػدرااع الةػاـ قػاـ التػاحثوف توضػا نبػتوياع  ابتغنام  أل داؼ التحا        

نهياريه لهينه التحا ا و إ  تبايد     النبتوياع في ت بير الدرااع الةاـ وتهطيها نهن  لو دمله ننػا ياه،هػا أغثػر 
 ( .  4برقـ  (  وغنا نتيف في ادوؿ201ا 2553التقويـ و ب الاواد  ا نوضوييه في أثناء ابتةدانها في ين،يه 
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 (9)رقم جدول 
 يالتوافقالسموك  المستويات المعيارية وعدد الطمبة والنسبة المئوية لعينة البحث في مقياس يبين

 النسبة المئوية عدد الطمبة المستوى المعياري الدرجة الخام
 ;8451 3 جيد جداً  فأكثر 224
 ; 25،92 5 جيد 215-223
 ;4:،36 8 متوسط 6-214:
 ;4:،36 8 مقبول 5:-96
 ;33،33 7 ضعيف 86-95
 ;4،82 2 ضعيف جداً  قلأف 85 

 ;211 38 9.:ع =±  5.34: ّس =
 6(20ا3( تغػرار وتنبػته ن ويػه نقػدار ا ب1ي،  ب ( ايد ادا   حلؿ النبتوت ب ( ما يأتي :9)رقم جدول يبين        

(  نتوبػط وحلػؿ النبػتوت ب  6(42ا22ب ( تغػرار وتنبػته ن ويػه نقػدار ا2ب ( فقػد حلػؿ ي،ػ  ايػد النبػتوت بأنا  ا
( تغػػػرار وتنبػػػته ن ويػػػه 3ا تيننػػػا حلػػػؿ النبػػػتوت نقتػػػوؿ ي،ػػػ  ب 6(57ا12ب ( تغػػػرار وتنبػػػته ن ويػػػه نقػػػدار ا3ي،ػػػ  ب

وأةيػػػػرا  حلػػػػؿ   6(11ا11ب ( تغػػػػرار وتنبػػػػته ن ويػػػػه نقػػػػدار ا2( ي،ػػػػ  ب ضػػػػهيؼ وحلػػػػؿ النبػػػػتوت ب  6(57ا12ب
 و لػػؾ نػػف نانػػوع الهينػػه النتغونػػه نػػف  6(32ا7ب ( تغػػرار وتنبػػته ن ويػػه نقػػدار ا2ب ( ي،ػػ  ضػػهيؼ اػػدا   النبػػتوت ب

 6( .200غ،يه الترتيه الرياضيه اانهه النولؿ  وينث،وف النبته الن ويه ب الراتههالدرابيه في البنه  ا  ( طالت13ب
 االستنتاجات والتوصيات  -6
 االستنتاجات  6-2
الراتهه غ،يه الترتيه الرياضيه اانهه الدرابيه تناء نقياس الب،وؾ التوافقي لطب  البنه  تـ التولؿ إل   2-2-2

 النولؿ .
 إل  نبتوياع نهياريه لهينه التحا تنقياس الب،وؾ التوافقي . الولوؿ  2-2-1

اللػراع و نػؿ تػـ تبػنيتها ب الت ايػؿ نػا الػونبء ا نف ةبؿ ين،يه التح،يؿ الهػان،ي تػـ التولػؿ الػ  بػته يوا 2-2-7
 امن هاؿ ال اتي ( .و التوتر امغاديني ا و وف نا املدقاء ا االترغيو والتهو التهاوف الدرابي ا و الن بي الداة،ي ا 

 . النهتدله تتبءـ ونبتوت أداء يينه التحا يالتوافقالب،وؾ نبتوت دراه  إف 2-2-2
 التوصيات  6-3
التدريتيػه انتػا  إلػ  انػ  نػا األيػداد التدريبػيه و فػي غضػوف الهن،يػه  ل،طػب ناـ تاإليداد الن بي الهػاـ ام ت 2-1-2

 .والهق،ي  التدني والنهار 
البػػػرور( ينػػػد ين،يػػػه اإليػػػداد و ا  النتهػػػهو ا  الهنػػػؿ ي،ػػػ  تطػػػوير نلػػػادر الطاقػػػه الن بػػػيه اميااتيػػػه باإلثػػػارم 2-1-1

 . التدريتيهدريبيه و التفي أثناء الوحداع  ل،طب الن بي 
طػب  البػنواع الدرابػيه األةػرت فػي غ،يػه ي،ػ  ي التوافقلب،وؾ القياـ تذاراء التحوا والدراباع فينا يته،ؽ تا 2-1-7

 . الترتيه الرياضيه والغ،ياع األةرت
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 المصادر
يه في غ،يه وأقباـ الترتيه إيداد نقياس الرضا يف الهنؿ أليضاء الهي اع التدريب.(1004و ةرافباحند حاـو  احند ا .2

(اغ،يه الترتيه 2(االهددب3الرياضيه في اانهه النولؿاتحا ننشور في نا،ه أتحاا غ،يه الترتيه األبابيها النا،دب
 األبابيهااانهه النولؿ.

ا ا دار الط،يهه ل،طتايه والنشر2الوبا ؿ التطتيقيه في الطرؽ اإلحلا يه ا ط  .( 2540. امطرقاي ا نحند ي،ي ب 1
 تيروع .

تف بهد األنلار ا لالال  النه،نوف نب ولوف أيضا  يف حؿ النشغبع الن بيه ل،ط،تها تاري  الدةوؿ  .7
 available at  www.sfh.med.sa.2/1007/ؾ27
التطتيقاع اإلحلا يه في تحوا الترتيه الرياضيه ا دار  .( 2555لتغريتي ا وديا يابيف والهتيد  ا حبف نحند يتد ب . ا2
 ت  ل،طتايه والنشر ا اانهه النولؿ .الغ
الندربي لدت الط،ته ال غورا رباله دغتورا  غير ننشورما غ،يه  التوافؽتقدير ال اع و  .(2547اتريؿا نوب  يتد الةالؽ ب.2

 الترتيها اانهه دنشؽا بوريه.
  . تيروع ا2ط ر النهرفهانهاراع في الترتيه الن بيه ل رد نتواوف وأبرم نتغان،ها دا .(1001انهها يت،ه تباط ب.2
تناء تطاريه اةتتار النهاراع الهاونيه تغرم اليد لطب  غ،يه الترتيه الرياضيها  .( 2553.الاواد  ا يتد الغريـ قابـ ب 3

 اانهه النولؿ ا أطروحه دغتورا  بغير ننشورم( ا غ،يه الترتيه الرياضيه ا اانهه النولؿ. 
 ا دار ال غر الهرتيا القا رم.1نيف امةتتاراع والنقاييس في الترتيه التدنيها طتناء وتق.(2543حبانيفانحند لتحيب.4 
امةتتاراع والقياس واإلحلاء في النااؿ الرياضي ا ووارم الته،يـ الهالي والتحا  .( 1002لحغيـ ا ي،ي ب،ـو اواد ب . ا5

 الهراؽ .اله،ني ا اانهه القادبيه ا دار الطيؼ ل،طتايه ا 
 تيروع  ا  2الن بي واماتنايي في الندارس الرياضيها دار الغتا  ال،تنانيا ط التوافؽف،ب ه  .(1000بالدي احاند.20
 الندةؿ إل  اإلحلاء ا نديريه نطتهه الاانهه ا اانهه النولؿ.  .( 1000لراو  ا ةاشا نحنود ب . ا22
ا نرغو الغتا  ل،نشر 2لتدنيه والرياضيه ا ط الندةؿ إل  القياس في الترتيه ا .( 1002ضواف ا نحند نلر الديف ب . ر 21 

 ا نلر ا القا رم .
 ا بوريه .3ا ننشوراع اانهه دنشؽا طالتوافؽاللحه الن بيها درابه في بيغولوايو  .(2543. الرفاييا نهيـ ب27
يه والنشر ا اانهه امةتتاراع والنقاييس الن بيه ا دار الغت  ل،طتا .( 2542الووتهي ا يتد الا،يؿ إترا يـ و ةروف ب .22

 النولؿ .
لدت الداربيف في نراغو نحو األنيه وته،يـ الغتار في  التوافؽتقنيف نقياس ندت .(1002. البنتؿايتد الهويو تف يتد ا ب22

 اإلناراع . (ا11ندينه الريافاتحا ننشورانا،ه غ،يه الترتيهااانهه اإلناراع الهرتيه النتحدماالبنه الهشروفاالهددب
 اماتنايي والتحليؿ الدرابيا دار ال يلؿ الثقافيها الرياف. التوافؽ .(2552الالا نل،ال أحند ب. الل22
الحاااع اإلرشاديه لدت ط،ته الاانهه الهاشنيها نا،ه دراباع اله،ـو .(1001. الطحافا نحند و أتو يطيها بهاـ ب23

 يها األردف .(ا ينادم التحا اله،نيا الاانهه األردن2(االهددب15الترتويها نا،دب
 أبابياع النهاينه اإلحلا يه ا دار الشروؽ ل،نشر ا يناف..( 1002. طشطو  ا ب،يناف نحند ب 24
 يناف .ا 2ندةؿ إل  اللحه الن بيها دار ال غر ل،طتايه والنشر والتووياا ط .(1002. يتد ا ا نحند قابـ ب25 

 ا دار ال غر الهرتي ا القا رم . 1ه التدنيه والرياضيه ا طاإلحلاء الته،يني في الترتي .( 1002ر ا و ةراف ب . ين10
 ي،ـ الن س الهاـ ا اإلبغندريه ادار النهرفه الاانهيه االقا رم ..( 2543يوف ا يتاس نحنود ب .12
 دليؿ التحا اله،ني ا دار ال غر الهرتي ل،طتايه والنشر ا القا رم . .( 2555يويس ا ةير الديف ي،ي احند ب .11
 التقويـ والقياس الن بي والترتو  ا نغتته األنا،و النلريه ا القا رم.  .( 2542ري  ا رنويه ب الي.17
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ا  ترانه   نحند نتيؿ نوفؿ  2ا ط ننا   التحا في الترتيه وي،ـ الن س .(  2557. فاف داليف ا ديويولد .    ب 12
 و ةروف ا نغتته األنا،و النلريهاالقا رم.

 القياس الن بي ا دار ال غر الهرتي ل،نشر ا القا رم . .(2540فرم ا ل وع ب .12
 ا نرغو الغتا  ل،نشر ا القا رم . 2القياس النهرفي الرياضي ا ط .( 1002رحاع ا لي،  البيد ب . ف12
 .  القا رمانغتته الةاناي  – التوافؽاللحه الن بيه / دراباع في بيغولوايه  .(  2552هني ا نلط   ب . ف13
 . تيروع ااألبرم وأط اؿ الندارسا لتنافا دار النتبء .(2554ا ي،ي بيلقا نا. 14
غ،يه  تناء نقياس نقنف لن هـو ال اع لدت ط،ته النرح،ه اإليداديهارباله ناابتيربغيرننشورم(.(2550. غاظـاي،ي نهد ب15

 الترتيه األول ااانهه تيداد.
( النغت  التن ي   لنقاته  23وا نا،ه وتنام األاياؿوا الهددبالتفةر الدرابي أبتاتو يبا .(1007. لطؼ ا ا ي اؼب70

 النه،نيفا بوريه.
ا دار الحضارم الهرتيها تيروعا .. نريش،يا نديـ و نريش،يا أبانه بتب تاري (72  ب     نهاـ اللحاح في ال،يه واله،ـو
 .لتناف   ( ا1م

ا دار النبيرم ل،طتايه والنشر والتوويا  (2ط به وي،ـ الن س االقياس والتقويـ في الترتي .( 1000. ن،حـ ا باني نحند ب 71
 ا بوريا .

ا دار النبيرم  ل،نشر والتوويا والطتايه (  2طبننا   التحا في الترتيه وي،ـ الن س ا  .( 1020. ن،حـ ا باني نحند ب 77
 ا يناف ا األردف .

انهاع درابه نيدانيه يف ط،ته الاانهه األردنيه ا تحا األغاديني لدت ط،ته الا التوافؽ .(  2555،غو  ا رياف ب . ن72
 ننشور ا النا،ه الةانس يشر ا الهدد األوؿ ا يناير ا األردف .

  .ا بوريه( 2ط بالقياس والتقويـ في الترتيه الحديثها ننشوراع اانهه دنشؽا .(2553يةا يؿا نياريوس ب. ن72
بي يند النت وقيف والنتفةريف تحليب في نادم ال،يه ال رنبيه ويبقتو الندر  التوافؽ .(  1002. نالر ا أناني نحند ب 72

 تالتحليؿ الدرابي في     النادم . رباله ناابتير غير ننشورم ا غ،يه الترتيه ا اانهه دنشؽ ا بوريا .
 توويا ا يناف .أبابياع القياس والتقويـ في اله،ـو الب،وغيه ا دار الشروؽ ل،نشر وال .( 1002. النتهاف ا نوب  ب 73
 اإلبغندريه ا نلر ا 2واللحه الن بيه ا النغت  الاانهي الحديا ا ط التوافؽ .( 1007لهاتط ا نحند البيد ب . ا74
الهدد   اإلببنيهاإلرشاد الن بي ل،ناتنا وفؽ الننظور القر نيا نا،ه لداـ ل،ه،ـو .(2555توفيؽ يتد ا ب أينفلوتار ا. ا75
 ا تيداد.2

40.Allen, M and Yen, W.M.(1979) : Introduction to measurement theory, Brook/Cole California. 
41. Ferguson, George ( 1981 ) : Statistic analysis in psychology and education, McGraw Hill, 
New York. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (2الممحق)

 نأسماء السادة الخبراء والمختصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفقرات األبعاد الجامعة الكمية االختصاص االسم ت

 X X جامعة الموصل التربية الرياضية القياس والتقويم أ.د ىاشم احمد سميمان 2

 X X جامعة الموصل التربية الرياضية عمم النفس الرياضي أ.د ناظم شاكر الوتار 3

 X X جامعة الموصل لتربيةا عمم النفس التربوي / قياس وتقويم أ.د أسامة حامد محمد 4

  X جامعة الموصل التربية الرياضية القياس والتقويم أ.د ضرغام جاسم محمد 5

  X جامعة الموصل التربية الرياضية القياس والتقويم أ.م.د سبيان محمود الزىيري 6

 X X ستنصريةجامعة المال التربية عمم النفس التربوي أ.م.د كامل عبد الحميد عباس 7

 X X جامعة الموصل التربية عمم النفس التربوي م.د احمد وعد اهلل حمد اهلل الطرياأ. 8

 X  جامعة الموصل التربية إرشاد نفسي وتوجيو تربوي م.د عمي عريج خضر ألجميميأ. 9

 X X جامعة الموصل التربية الرياضية عمم النفس الرياضي أ.م.د عصام محمد عبد الرضا :

  X جامعة الموصل التربية عمم النفس التربوي سرم.د صبيحة ياأ. 21

 X X جامعة الموصل التربية الرياضية عمم النفس الرياضي أ.م.د زىير يحيى المعاضيدي 22

 X X جامعة الموصل التربية الرياضية عمم النفس الرياضي أ.م.د مؤيد عبد الرزاق حسو 23

 X X جامعة الموصل لتربية الرياضيةا عمم النفس الرياضي أ.م.د نغم محمود ألعبيدي 24

 X X جامعة الموصل التربية عمم النفس التربوي م.د ندى فتاح 25
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (3الممحق)

 جامعة الموصل  
 كمية التربية الرياضية

 
 يالتوافقوك وفقرات مقياس السم أبعاداستبيان آراء السادة الخبراء وذوي االختصاص حول صالحية 

 األستاذ الفاضل الدكتور..................................... المحترم
 تحيه طيته  

ي لطالب السنة الرابعة كمية التربية الرياضية التوافق" بناء مقياس السموك يرـو التاحثوف إاراء التحا النوبـو 
 جامعة الموصل " .
يارات العممية واالجتماعية والتصورية )مفاىيم ( التي تعمم ىو مجموعة من الم"ي   التوافقويقلد تالب،وؾ 

الرياضي كيفية أداء وظائف حياتو اليومية من خالل توافقو مع البيئة التي يعيش فييا  ورضاءه عن نفسو 
. ونظرا  لنا تتنتهوف تو نف ةترم ودرايه و الداخمي والخارجي  وتعايشو مع األسرة وتكيفو مع األمراض المختمفة

نيه في تناء النقاييس  وفي نااؿ اله،ـو الترتويه والن بيه واله،ـو الرياضيه ونااؿ القياس والتقويـ ا فقد تـ ي،
ا التي تـ الحلوؿ ي،يها نف ةبؿ  وال قراع النرفقه طيا   األتهاداةتيارغـ غفحد الةتراء ل،حغـ ي،  ندت لبحيه 

يف امطبع ي،  النلادر اله،نيه  واألطر  ا التحا ا فضب  توايو ابتتياف ن توح لهينه يشوا يه نةتارم نف ناتن
النظريه  والدراباع والنقاييس الباتقه الةاله تالنوضوع قيد التحا ا راايف ت ض،غـ تقراءم امبتتياف واإلااته ي،  

 نا يفتي  
م تل،ال ا تل،ال تهد وضا يبنه ب     ( أناـ غؿ فقرم ا وتحع التديؿ ال   ترا  ننابتا  ل، قرم ب تل،ال ا   -

 وال قراع( . األتهاد التهديؿ نف ةبؿ بح ؼ أو أيادم لياغه أو إضافه يدد نف
 ال   وضهع ألا،و . تهدلنوضوع التحا وال قراع ل، األتهادندت نب نه   -
( وتهط   ا  ا  ا اتدا أحيانا  ا نادر  اغالتا   ( تدا ؿ بدا نا  2ندت لبحيه تدا ؿ اإلااته ل قراع النقياس ا ي،  وفؽ ب  -

 ( ي،  التوالي ل، قراع اميااتيه ا وتالهغس ل، قراع الب،تيه . 2ا 1ا  7ا  2ا  2لها األوواف  ب 
 وا  ا لـ تحلؿ النوافقه فنا  و الب،ـ التديؿ ترأيغـ ؟

 شاكرين تعاونكم العممي المبارك
 التوقيع:

 المقب العممي:
 االختصاص:

 الجامعة والكمية :
 التاريخ :

 

 ال  تصلح  تصلح  

 ونالبـاحـث
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 االجتماعي التوافق:  أوالً 
قدرة الرياضي عمى عقد صالت اجتماعية ناجحة مع من يعاشرونو أو يعممون معو من الناس ، أي يتوافق الرياضي مع 

االجتماعي يتضمن القدرة عمى  التوافقالبيئة التي يعيش فييا بجميع عناصرىا المادية واالجتماعية وبصفة مستمرة . ف
 اكتساب الميارات االجتماعية واالتجاىات االيجابية نحو الجماعة التي يعيش فييا الرياضي.المشاركة االجتماعية و 

 تصمح بعد التعديل ال تصمح تصمح الفقـرات ت
    . أتعاون مع زمالئي وأصدقائي في حل مشاكميم 2
    . أحب أن رأي ىو األىم بين زمالئي 3
    . اشترك مع زمالئي لفعل الخير 4
    . زمالئي باألنشطة الرياضية والسفرات السياحية أشارك 5
    . اشعر بالراحة عندما ترتاح أصدقائي وزمالئي 6
    . أتعامل مع زمالئي بكل احترام وتقدير 7
    . تزداد ثقتي بنفسي عندما أكون مع زمالئي 8
    . أتصنع المرض ألبتعد عن مشاركة زمالئي بأمر ما 9
    . زمالئي حتى إذا كنت راسباً افرح عند نجاح  :
    . أشارك زمالئي أحزانيم بأبسط األمور 21
 االنفعالي التوافق:  ثانياً 

استعداد الرياضي الن يكون راضيا عن نفسو ، غير كادر ليا أو نافرا منيا أو ساخطا عمييا أو غير واثق منيا وان تتسم 
 مقترنة بمشاعر الذنب والقمق والنقص .حياتو بالخمو من التوترات والصراعات النفسية ال

 تصمح بعد التعديل ال تصمح تصمح الفقـرات ت
    . اشعر بالتوتر واإلحباط عند الفشل في أمر ما 2
    . احزن عندما يتوفى احد أقاربي 3
    . أتضايق عند حصول مشكمة في منطقتي 4
    . اخجل عند التحدث مع زميالتي 5
    . امل مع زمالئيأتردد عند التع 6
    . فرح بزواج زميميأ 7
    . أتذمر عند طمب زمالئي حاجة مني 8
    . أتضايق إذا تحدث احد عن زميمي 9
    . اخفي مشاعري عن زمالئي :
    . اخذ حقي بالقوة ميما كمفني ذلك 21
 الدراسي ) األكاديمي ( التوافق:  ثالثاً 

اه مشاعر اآلخرين واالىتمام بيم وتفيميم ووضعيم في االعتبار من حيث التنافس حساسية الرياضي تجاه نفسو وتج
مكانية السيطرة عمى االختالف بين مراحل الدراسة المختمفة والتعايش معيا و   فييا التوافقوالتعاون دراسيا مع الجميع وا 

 تصمح بعد التعديل ال تصمح تصمح الفقرات ت
    . جاه المدرسأركز انتباىي وجميع حواسي بات 2
    . أتحدث مع زمالئي داخل الصف 3
    . احضر إلى الدرس في الوقت المحدد لو 4
    . سؤال ةأكون متييئا ذىنيا وفكريا لإلجابة عمى أي 5
    . اعتمد عمى زمالئي في االمتحانات 6

 البـاحـث
 م.م. احمد حازم احمد الطائي

 
 
 
 
 
 
 

 تا
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    .  اتخذ موقف المتمقي السمبي داخل الصف 7
    . لصفابدأ بإثارة الشغب داخل ا 8
    . اتعاجز من إحضار الكتب والموازم الدراسية 9
    . اىتم بالدراسة بشكل كبير لصمتيا بمستقبمي في الحياة :
    . اشعر برىبة من المدرس حتى وأن كان متسامحاً  21
 األسري التوافق:  رابعاً 

ة ، مع القدرة عمى تحمل المسؤولية واالحتفاظ قدرة الرياضي عمى التعايش في الجو األسري بعيدا عن المشكالت العائمي
 بعالقة صحيحة مع أفراد األسرة .

 تصمح بعد التعديل ال تصمح تصمح الفقرات ت
    . أتعامل مع إخوتي بكل احترام وحب 2
    . اثبت ألسرتي أني أفضميم 3
    . اشعر أن مكانتي كبيرة بين أسرتي 4
    . لصغيرأتعمم أمور حياتي من الكبير وا 5
    . أوفي وعودي ألسرتي حتى أذا حصل ظرف طارئ 6
    . اشعر بالتوتر والقمق عند حصول مشكمة داخل أسرتي 7
    . أبذل قصارى جيدي إلسعاد أسرتي 8
    . أتضايق من نصيحة والدي لي 9
    . أتعامل مع أسرتي كال حسب فيمو :
    . فرح عندما يمرض أحد أفراد أسرتيأ 21

 الصحي التوافق:  خامساً 
مع األمراض المختمفة والتوتر المصاحب ليا من خالل إتباع األساليب والتعميمات الصحية  التوافققابمية الرياضي عمى 

بما يسمح لمرياضي ممارسة حياتو بشكل طبيعي والتوافق الصحي يعطي مؤشرا عن الحالة الصحية لمرياضي بما يوجب 
 ند سوء ىذا التوافق .العناية الصحية بو ع

 تصمح بعد التعديل ال تصمح تصمح الفقرات ت
    . ارتدي مالبسي يوميا حسب المناخ لذلك اليوم 2
    . رفض المعب عند سوء حالتي الصحيةأ 3
    . أتكيف مع عممي حسب حالتي البدنية والصحية 4
    . شعر بالسعادة عندما تكون حالتي الصحية جيدةأ 5
    . استطيع أن اخفي مرضيال  6
    . ابتعد عن زمالئي عند مرضي 7
    . أتمارض ألكسب عطف اآلخرين 8
    . استمر بأداء أعمالي اليومية حتى أذا كنت مريض 9
    . حالتي الصحية تحدد من أىدافي :
    . لي القدرة عمى مقاومة المرض والتخمص منو 21
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (4لممحق )ا
 جامعة الموصل   

 كمية التربية الرياضية
 

 يبين استبيان مفتوح لمعينة لغرض الحصول عمى فقرات المقياس
 عزيزي الطالب
 تحية طيبة 

 
اؿ التهرؼ أي لطب  البنه الراتهه غ،يه الترتيه الرياضيه اانهه النولؿ.ونف التوافقيقـو التاحثوف تدرابه الب،وؾ 

 حد أفراد يينه التحا( .أحد طب  الغ،يه ب أتايتتارؾ  ا لظوا ر الب،وغيه الداله ي،   لؾنف واهه نظرغـ ي،  ا
 يرا  الت ضؿ تاإلااته ي،  الب اليف اآلتييف نا التقدير.

ي التي يا  أف يناربها الطال  الاانهي في حياتو اليونيه التوافقػ نا  ي الظوا ر الب،وغيه الداله ي،  الب،وؾ 2
 غافه؟

* 
* 
* 
* 
* 
ي والتي يا  أف ينتنا الطال  الاانهي يف التوافقػ نا  ي الظوا ر الب،وغيه الداله ي،  ضهؼ الب،وؾ 1

 نناربتها؟
* 
* 
* 
* 
* 

 شاكرين تعاونكم معنا
 
 
 
 
 

 ونالباحث
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 ( 5الممحق )

 مصفوفة االرتباطات البينية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 14 13 12 11 9 8 7 1 R 

0,005 0,115 0,178 0,125 0,108 0,152 0,028 0,275 0,151 0,188 0,060
- 

0,075
- 

0,136 0,110
- 

0,117 0,099
- 

0,194 0,008 0,247 0,018 0,159
- 

0,217 1 1 

0,244
  

0,161 0,239 
0,067

- 
0,098 0,016 0,098 0,286 0,111 0,220 0,134 0,059 0,130 

0,010
- 

0,030 
0,033

- 
0,017 0,139 0,200 

0,052
- 

0,065
- 

1 0,217 7 

0,108
  0,031 0,085 0,134 0,309 0,292 0,218 

0,005
- 0,202 0,145 0,295 0,216 

0,034
- 0,233 

0,036
- 0,283 0,207 0,087 

0,075
- 0,465 1 

0,065
- 

0,159
- 8 

0,212
  

0,021
- 0,015 0,097 0,355 0,319 0,126 0,095 0,143 0,186 0,248 0,201 0,154 0,116 0,084 0,290 0,347 0,139 

0,054
- 1 0,465 

0,052
- 0,018 9 

0,049
-  

0,101 0,008 0,068 0,181
- 

0,065 0,119 0,266 0,189
- 

0,040 0,028
- 

0,178 0,271 0,230 0,253 0,020 0,110 0,012
- 

1 0,054
- 

0,075
- 

0,200 0,247 11 

0,012
  

0,009 
0,042

- 
0,080

- 
0,121 

0,080
- 

0,184
- 

0,230
- 

0,002
- 

0,188 0,219 0,054 0,215 0,128 0,045 0,075 0,455 1 
0,012

- 
0,139 0,087 0,139 0,008 12 

0,092
  

0,010
- 0,212 0,168 0,127 0,224 

0,030
- 

0,020
- 0,189 0,285 0,220 0,201 0,177 0,187 0,235 0,238 1 0,455 0,110 0,347 0,207 0,017 0,194 13 

0,199
  

0,059 0,033 0,094 0,210 0,199 0,140 0,043
- 

0,098 0,062 0,238 0,285 0,104 0,193 0,176 1 0,238 0,075 0,020 0,290 0,283 0,033
- 

0,099
- 

14 

0,103
  

0,032 0,165 0,082 0,214 0,149 0,047 
0,009

- 
0,098 0,038 0,002 0,168 0,112 0,143 1 0,176 0,235 0,045 0,253 0,084 

0,036
- 

0,030 0,117 16 

0,204
  0,326 0,224 0,303 0,070 0,181 0,219 0,109 0,004 

0,021
- 0,105 0,393 0,511 1 0,143 0,193 0,187 0,128 0,230 0,116 0,233 

0,010
- 

0,110
- 17 

0,180
  0,216 0,067 0,129 0,117 0,141 0,199 0,269 0,131 0,190 0,316 0,444 1 0,511 0,112 0,104 0,177 0,215 0,271 0,154 

0,034
- 0,130 0,136 18 

0,288
  

0,231 0,248 0,268 0,188 0,116 0,349 0,101 0,299 0,307 0,403 1 0,444 0,393 0,168 0,285 0,201 0,054 0,178 0,201 0,216 0,059 0,075
- 

19 

0,188
  

0,137
- 

0,110
- 

0,209 0,148 0,216 0,299 0,149 0,173 0,340 1 0,403 0,316 0,105 0,002 0,238 0,220 0,219 
0,028

- 
0,248 0,295 0,134 

0,060
- 

20 

0,253
  0,106 0,220 0,227 0,309 0,290 

0,087
- 0,055 0,452 1 0,340 0,307 0,190 

0,021
- 0,038 0,062 0,285 0,188 0,040 0,186 0,145 0,220 0,188 21 

0,407
  

0,377 0,224 0,187 0,287 0,199 0,101 0,086 1 0,452 0,173 0,299 0,131 0,004 0,098 0,098 0,189 0,002
- 

0,189
- 

0,143 0,202 0,111 0,151 22 

0,158
  

0,207 0,100 0,104 0,100 0,340 0,525 1 0,086 0,055 0,149 0,101 0,269 0,109 
0,009

- 
0,043

- 
0,020

- 
0,230

- 
0,266 0,095 

0,005
- 

0,286 0,275 24 

0,058
  0,054 0,120 0,282 0,160 0,246 1 0,525 0,101 

0,087
- 0,299 0,349 0,199 0,219 0,047 0,140 

0,030
- 

0,184
- 0,119 0,126 0,218 0,098 0,028 25 

0,256
  0,007 0,108 0,189 0,481 1 0,246 0,340 0,199 0,290 0,216 0,116 0,141 0,181 0,149 0,199 0,224 

0,080
- 0,065 0,319 0,292 0,016 0,152 26 

0,303
  

0,115 0,097 0,066 1 0,481 0,160 0,100 0,287 0,309 0,148 0,188 0,117 0,070 0,214 0,210 0,127 0,121 0,181
- 

0,355 0,309 0,098 0,108 27 

0,141
  

0,076 
0,066

- 
1 0,066 0,189 0,282 0,104 0,187 0,227 0,209 0,268 0,129 0,303 0,082 0,094 0,168 

0,080
- 

0,068 0,097 0,134 
0,067

- 
0,125 28 

0,353
  0,447 1 

0,066
- 0,097 0,108 0,120 0,100 0,224 0,220 

0,110
- 0,248 0,067 0,224 0,165 0,033 0,212 

0,042
- 0,008 0,015 0,085 0,239 0,178 29 

0,55 1 0,447 0,076 0,115 0,007 0,054 0,207 0,377 0,106 0,137
- 

0,231 0,216 0,326 0,032 0,059 0,010
- 

0,009 0,101 0,021
- 

0,031 0,161 0,115 30
  

1 0,55 0,353
  

0,141
  

0,303
  

0,256
  

0,058
  

0,158
  

0,407
  

0,253
  

0,188
  

0,288
  

0,180
  

0,204
  

0,103
  

0,199
  

0,092
  

0,012
  

0,049
-  

0,212
  

0,108
  

0,244
  

0,005 31 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (6الممحق)

 جامعة الموصل      
 كمية التربية الرياضية   

 ي بصورتو األوليةالتوافقمقياس السموك 
 عزيزي الطالب المحترم

 تحية طيبة
( ا الػ   أيػد  التػاحثوف ا يراػ  ت ضػ،ؾ تاإلااتػه ي،ػ  فقراتػو  و لػؾ يالتـوافقالسموك نضا تيف يديؾ نقياس ب       

يرا  اإلااته ي،  انيا فقراع النقيػاس تغػؿ دقػه  ا ل   ترا  ننابتاتوضا يبنه ب    ( أناـ غؿ فقرم وتحع التديؿ ا
 . أف اإلااته تغوف ي،  غرابه النقياس ن بو وأنانه ةدنه ل،تحا اله،ني ا ي،نا  

و ػػو نانويػػه نػػف النهػػاراع الهن،يػػه واماتناييػػه والتلػػوريه بن ػػا يـ ( التػػي ته،ػػـ  :يالتــوافقبالســموك إذ يقصــد       
داء وظػػا ؼ حياتػػو اليونيػػه نػػف ةػػبؿ توافقػػو نػػا التي ػػه التػػي يهػػي  فيهػػا  ورضػػاء  يػػف ن بػػو الػػداة،ي الرياضػػي غي يػػه أ

 شاكريـن تعاونكـم معـنا   والةاراي  وتهايشو نا األبرم وتغي و نا األنراف النةت، ه و .
 الفعالية التي تمارسيا :

 العمر :
 البـاحثون                                                        التاريخ :
اأحيانً  غالباً  دائماً  الفقرات ت  أبداً  نادراً  
. أتعاون مع أصدقائي في حل مشاكميم 2       
.أحب أن يكون رأيي ىو األىم بين زمالئي  3       
.اشترك مع زمالئي لفعل الخير  4       
.أشارك أصدقائي باألنشطة الرياضية والسفرات  5       
.راحة عندما يرتاح أصدقائي اشعر بال 6       
.أتعامل مع زمالئي بكل احترام وتقدير 7       
.تزداد ثقتي بنفسي عندما أكون مع أصدقائي  8       
.ادعي المرض البتعد عن المشاركة بأمر ما  9       
       . أفرح عند نجاح زمالئي حتى إذا كنت راسباً  :
. األمورأشارك أصدقائي أحزانيم بأبسط  21       
.اشعر بالتوتر واإلحباط عند الفشل في أمر ما  22       
. أحزن عندما يتوفى أحد أقاربي 23       
. أتضايق عند حصول مشكمة في منطقتي 24       
. أخجل عند التحدث مع زمالئي 25       
. أتردد عند التعامل مع زمالئي 26       
. أفرح بزواج زميمي 27       
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.أتذمر عند طمب أصدقائي حاجة مني  28       
.أتضايق إذا تحدث أحد عن زميمي  29       
.أخفي مشاعري عن زمالئي  :2       
. أخذ حقي بالقوة ميما كمفني ذلك 31       
. أركز انتباىي وجميع حواسي نحو الدرس 32       
.أتحدث مع زمالئي داخل الصف  33       
. ي الوقت المحدد لوأحضر إلى الدرس ف 34       
.أكون مييئا ذىنيا وفكريا لإلجابة عن أي سؤال  35       
. أعتمد عمى زمالئي في االمتحانات 36       
.أتخذ موقف المتمقي السمبي داخل الصف  37       
. أبدأ بإثارة الشغب داخل الصف 38       
.اتعاجز عن إحضار الكتب والموازم الدراسية  39       
. اىتم بالدراسة بشكل كبير لصمتيا بمستقبمي في الحياة :3       
. أشعر برىبة من المدرس حتى وان كان متسامحاً  41       
. أتعامل مع إخوتي بكل احترام وحب 42       
. أثبت ألسرتي أني أفضميم 43       
.أشعر أن مكانتي كبيرة بين أسرتي  44       
.ألكبير والصغير  أتعمم أمور حياتي من 45       
.أوفي وعودي ألسرتي حتى وان حصل ظرف طارئ 46       
       .أشعر بالتوتر والقمق عند حدوث مشكمة داخل أسرتي 47
.أبذل قصارى جيدي إلسعاد أسرتي  48       
.أتضايق من نصيحة والدي لي  49       
. أتعامل مع أسرتي كل حسب فيمو :4       
.ما يمرض احد أفراد أسرتي أفرح عند 51       
. ارتدي مالبسي يوميا حسب المناخ لذلك اليوم 52       
.أرفض المعب عند سوء حالتي الصحية  53       
.أتكيف مع عممي حسب حالتي الصحية والبدنية  54       
.أشعر بالسعادة عندما أكون بحالة صحية جيدة  55       
.ال أستطيع أن أخفي مرضي  56       
.أبتعد عن زمالئي عند مرضي  57       
.أتمارض ألكسب عطف اآلخرين  58       
       . أستمر بأداء أعمالي اليومية حتى إذا كنت مريضاً  59
. حالتي الصحية تحدد من أىدافي :5       
.لي القدرة عمى مقاومة المرض والتخمص منو  61       
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (7محق)الم

 جامعة الموصل      
 كمية التربية الرياضية   

 ي بصورتو النيائيةالتوافقمقياس السموك 
 عزيزي الطالب المحترم

 تحية طيبة
( ا ال   أيد  التاحثوف ا يرا  ت ض،ؾ تاإلااته ي،  فقراتو  يالتوافقالسموك نضا تيف يديؾ نقياس ب       

يراػػ  اإلااتػػه ي،ػػ  انيػػا فقػػراع  وتحػػع التػػديؿ الػػ   تػػرا  ننابػػتااو لػػؾ توضػػا يبنػػه ب    ( أنػػاـ غػػؿ فقػػرم 
      . أف اإلااتػػػػه تغػػػػوف ي،ػػػػ  غرابػػػػه النقيػػػػاس ن بػػػػو النقيػػػػاس تغػػػػؿ دقػػػػه وأنانػػػػه ةدنػػػػه ل،تحػػػػا اله،نػػػػي ا ي،نػػػػا  

 شاكريـن تعاونكـم معـنا
 الفعالية التي تمارسيا :

 العمر :
 البـاحثون                                                التاريخ :

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات ت
. أتعاون مع أصدقائي في حل مشاكميم 2       
.تزداد ثقتي بنفسي عندما أكون مع أصدقائي  3       
.ادعي المرض البتعد عن المشاركة بأمر ما  4       
. أفرح عند نجاح زمالئي حتى إذا كنت راسباً  5       
      اشعر بالتوتر واإلحباط عند الفشل في أمر ما  6
. أحزن عندما يتوفى أحد أقاربي 7       
. أتضايق عند حصول مشكمة في منطقتي 8       
. أخجل عند التحدث مع زمالئي 9       
. أفرح بزواج زميمي :       
.أتذمر عند طمب أصدقائي حاجة مني  21       
.عن زميمي  أتضايق إذا تحدث أحد 22       
.أخفي مشاعري عن زمالئي  23       
. أخذ حقي بالقوة ميما كمفني ذلك 24       
. أركز انتباىي وجميع حواسي نحو الدرس 25       
.أتحدث مع زمالئي داخل الصف  26       
       أكون مييئا ذىنيا وفكريا لإلجابة عن أي سؤال 27
. حاناتأعتمد عمى زمالئي في االمت 28       
.أتخذ موقف المتمقي السمبي داخل الصف  29       
. أبدأ بإثارة الشغب داخل الصف :2       
.اتعاجز عن إحضار الكتب والموازم الدراسية  31       
      اىتم بالدراسة بشكل كبير لصمتيا بمستقبمي في الحياة 32
.أشعر برىبة من المدرس حتى وان كان متسامحاً  33       
.أتعامل مع إخوتي بكل احترام وحب 34       

 


