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كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل .التوافق االكادیمي لطلبة اسمقیوتطبیقبناء-

جامعة الموصل .ضیة في كلیة التربیة الریاالتوافق االكادیمي لدى طلبةالتعرف على مستوى -

اشـتمل مجتمــع و  ،طبیعـة البحـثو  لمالءمتـه يم المـنهج الوصـفي باالسـلوب المســحاسـتخد

، )٢٠٠٨-٢٠٠٧للعـام الدراسـي (لریاضـیة فـي جامعـة الموصـلكلیـة التربیـة اطلبـة علـى البحث

وطالبـةطالبـا) ٤٧٠(، اما عینة البحث االساسـیة فقـد بلغـت وطالبة) طالبا٦٩٣والبالغ عددهم (

عینـة وتـم تقسـیم ، مـن مجتمـع البحـثبطریقـة عمدیـة همتم اختیـار كلیة التربیة الریاضیةطلبةمن 

وطالبــة) طالبــا١٦٤(و،  %)٦٥(وبنســبة بنــاءعینــة ب كالطــ )٣٠٦(مــنهم البحــث الــى عینتــین

لتوافـــق امقیـــاس واســـتخدم الباحـــث ، %) مـــن عینـــة البحـــث االساســـیة ٣٥بنســـبة (و  تطبیـــقعینـــة ك

، الــذي قــام ببنائــه فــي هــذه الدراســةة فــي جامعــة الموصــل التربیــة الریاضــیاالكــادیمي لطلبــة كلیــة

صــیاغة فقــرات كــل مجــال، و االولــى للمقیــاسعیةالتجربــة االســتطال(تضــمنت إجــراءات البنــاء : و 

وصـدق ، الثانیـة للمقیـاسالتجربـة االسـتطالعیةو  ،ظـاهري للمقیـاسصـدق الالو  ولیـة ،اال ابصورته

ثباتوال، االتساق الداخلي، و طرفتینالمتتینالمجموعباسلوبي  للفقرات)حصائي التحلیل االالبناء (

معامـــــل االرتبـــــاط البســـــیط ســـــائل االحصـــــائیة علـــــى : ، واقتصـــــرت الو )اعـــــادة االختبـــــاربطریقـــــة 

توصـل .للمقیـاس، والمتوسـط الفرضـيلعینتـین مسـتقلتین ولعینـة واحـدةاختبار(ت)، و لـ(بیرسون)

:لى عدد من االستنتاجات هي كاألتيالباحث ا

التوافق االكادیمي لطلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل .مقیاستم بناء -

توافــق بمســتوى  ونتمتعــیبصــورة عامــة طلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل ن ا  -

 فــي النجــاحم الدراســیة ، ومــن ثــموالتفاعــل مــع بیئــته لعطــاءلایجــابي یعطــیهم الــدافع اكــادیمي 

.الجامعيالحیاة الدراسیة في المجتمع



فراس محمود علي

٢٧٦
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Abstract:

The study aimed at:

- Constructing and applying an academic adjustment scale of the

students at the college of Physical education University of Mosul.

- Expounding the level of academic adjustment among students at the

College of Physical Education at the University of Mosul .

The descriptive survey method was utilized because it was

appropriate for the nature of the study . The population of the study were

the students of the College of Physical Education at the University of

Mosul for the academic year (2007-2008) . The number of students were

(693) both male and female . The study sample consisted of (470) male

and female student from the College of Physical Education selected on

purpose from the population of the study . The sample was divided into

two groups in which (306) male and female students (65%) represented

the constructing group and (164) male and female students (35%)

represented the application group . The researcher used the academic

adjustment scale constructed in the study for students at the College of

Physical Education at the University of Mosul . The construction

procedure included : (first investigation test of the scale , initial

forming of the items of each field , determining the apparent truth of the

scale , second investigation test of the scale , validity of construction

(statistical analysis of items) using the two extreme groups method ,

internal consistency and reliability by Test - Re Test Method) .
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The statistical tools used in this study were confined to : Pearson's

simple correlation coefficient , T-test for two independent samples and

for single sample , and the hypothetical mean . The researcher concluded

the following :

- Constructing an academic adjustment scale for students at the

College of Physical Education at the university of Mosul

- Students at the College of Physical Education have a level of

academic adjustment that motivates them to produce and interact with

the study environment Which leads to success in the University .

:التعریف بالبحث -١
:البحث وأھمیةالمقدمة -١

عداد طلبتها بمسـتوى العصـر ، وذلـك تعد الجامعة احد منابر العلم ، فهي المسؤولة عن ا

بتزویــدهم بالمعــارف والمهــارات التــي تســاعدهم علــى تكــوین مســتقبلهم بــروح مــن االقــدام والتوافــق ، 

فطلبة الجامعة یمثلون العنصر االساس في بنائها فهم مادتها الخام ، وهم هـدفها اذ یتفـاعلون مـع 

للمستقبل ، " فالشباب الجامعي یمثلون الصفوة قدراتها العلمیة ، وتوجیهها التربوي بهدف اعدادهم 

المختارة الي مجتمع ، وبقدر ما یكون علیه من علم وخلق وكفاءة یكون تقدم المجتمع ، فهم امل 

االمـــة واداة التنمیـــة والتجـــدد فـــي الجوانـــب االقتصـــادیة واالجتماعیـــة والتربویـــة والقنیـــة " (بـــولص ، 

٤،  ١٩٧٧. (  

امیكیـــة مســـتمرة یقـــوم الفـــرد بهـــا مســـتهدفا تغییـــر ســـلوكه لیحـــدث ویعـــد التوافـــق " عملیـــة دین

،  ١٩٧٩عالقــة اكثــر توافقــا بینــه وبــین نفســه مــن جهــة ، ومــع البیئــة مــن جهــة اخــرى " (فهمــي ، 

) ، فالتوافق لدى طلبة الجامعة یعد عملیة تعلم وتلبیة للحاجات الجدیدة ، واالندماج في البیئة ٢١

لبـة فـي الكلیـة او الجامعـة تعتمـد علـى سـیرته الشخصـیة ، وادراكاتـه الجامعیة ، وان اهتمامات الط

وخبراتـــه ، والتــــي یمكــــن ان تختلــــف مــــن بیئــــة الــــى اخــــرى ، وان " التوافــــق مســــألة نســــبیة تختلــــف 

  ) .٤٨،  ١٩٩٠باختالف قدرات االنسان والثقافة والزمان والمكان " (السوداني ، 

معي لمـــا لهــــا مـــن انعكـــاس علـــى تفاعلــــه وتعـــد عملیـــة التوافـــق ذات اهمیــــة للطالـــب الجـــا

االجتماعي ، وتحصیله الدراسي في الجامعـة ، اذ ان طلبـة الجامعـات الـذین یمـرون بخبـرة صـراع 

خــالل هــذه المرحلــة النمائیــة قــد یواجهــون بشــكل مباشــر ، او غیــر مباشــر مشــكالت أكادیمیــة ، او 

ه اهمیـة بالغـة فـي حیـاة الطالـب مشكالت تتعلق بالعالقـات الشخصـیة ، ان " التحصـیل الدراسـي لـ

مــن خــالل اهتمــام مختلــف المؤسســات التعلمیــة بــه ، وتعــده ثمــرة الجهــود المبذولــة فــي اعــداد جیــل 
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المستقبل ، وتتضح ضرورة البحث في التعرف الى العوامل المؤثرة فیه او المرتبطة به " (الحیاني 

 ،٥،  ١٩٨٨. (  

مختلفة من اكثر المیادین حساسیة وتاثرا بهـذه الظـاهرة ، وتعد التربیة الریاضیة بانشطتها ال

والطلبــة كغیــرهم مــن افــراد المجتمــع لهــم دوافعهــم وحاجــاتهم التــي یســعون الــى اســتیعابها مــن خــالل 

الــتعلم والتفاعــل مــع البیئــة الجامعیــة وال ســیما ان هــذه المرحلــة الجامعیــة تتســم بخصوصــیة نتیجــة 

مـن تغیــرات  اعلـى المســتوى الجسـمي واالنفعـالي ومــا یصـاحبهالتغیـرات التـي یتعـرض لهــا الطالـب

فــي االحاســیس والمشــاعر ومــا قــد یترتــب علــى ذلــك عنــد بعــض الطلبــة مــن تقلــب انفعــالي مســتمر 

تؤثر على توافقه تختلف من حیث نوعیتها ودرجتها ، فعندما ینتقل الفرد من بیئة جدیدة فانـه یمـر 

وهــذه الفتــرة تختلــف مــن فــرد الــى اخــر تبعــا لظــاهرة الفــروق بحالــة عــدم التــوازن لفتــرة مــن الوقــت ، 

الفردیة .

ان معرفة مسـتوى التوافـق االكـادیمي یعـد وسـیلة فـي الكشـف عـن الصـعوبات المختلفـة التـي 

یواجهها الطلبة ومحاولـة معالجتهـا ، فضـال عـن تشـخیص حـاالت التوافـق وسـوء التوافـق مـن اجـل 

ـــا طبیعیـــا مـــع الجـــو الجـــامعي بصـــورة عامـــة ، وعلـــى االخـــص مـــع المـــواد ان یحقـــق الطلبـــة توافق

الدراســیة والتدریســیین والــزمالء ، ومــا یتطلبــه بصــورة عامــة مــن قــدرات وامكانیــات وعــادات دراســیة 

مناســبة ، ومــن هنــا تكمــن اهمیــة البحــث فــي بنــاء مقیــاس التوافــق االكــادیمي لطلبــة كلیــة التربیــة 

الریاضیة في جامعة الموصل .

مشكلة البحث٢-١
تعــد الحیــاة الجامعیــة بصــورة عامــة والتربیــة الریاضــیة بصــورة خاصــة تحــدیا صــعبا لمعظــم 

الطلبة ، اذ تمثل مرحلة االنتقـال مـن الدراسـة الثانویـة الـى المرحلـة الجامعیـة حـدثا مهمـا للطلبـة اذ 

دي بالطالـــب الـــى تـــؤدي الـــى تغیـــرات فـــي نمـــط حیـــاتهم الیومیـــة ، اذ ان مثـــل هـــذا االنتقـــال قـــد یـــؤ 

مواجهة صعوبات اكادیمیة وشخصیة .

فالطالب الجامعي وهو یعیش عملیة التفاعل فـي الجامعـة تبـرز امامـه عـدد مـن المواقـف ، 

ویواجه مشكالت اكادیمیـة فـي التوافـق مـع بیئتـة الدراسـیة ، ولطبیعـة الدراسـة فـي التربیـة الریاضـیة 

مــا تكــون صــعبة مــن خــالل تدریســهم المهــارات والحركــات ولخصوصــیتها فــي تنــوع متطلباتهــا ، ورب

الریاضـیة والمــواد المعرفیـة باالضــافة الـى مــا یكلــف بـه مــن تقـاریر وقــراءات اضـافیة خــارج الكتــاب 

المقرر بما یتطلب مراجعة المكتبة ، فضال عن مشاكل عدة تنشا من طبیعة ضغوط الدراسة .

لریاضیة یتباینون من فرد الى اخر من حیـث قـدراتهم ومن المعروف ان طلبة كلیة التربیة ا

العقلیة والمعرفیـة والبدنیـة ، ودرجـة میـولهم نحـو دراسـتهم ، لـذلك فـان التعـرف الـى مسـتوى تـوافقهم 

االكادیمي جدیر باالهتمـام والدراسـة ، ویتطلـب وسـائل تسـاعد فـي ذلـك ، ومـن هـذه الوسـائل تـوفر 
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ث ومن خالل االطالع على الدراسات والبحوث السابقة مقیاس یقیس ذلك ، وحسب حد علم الباح

لم یجد مقیاسا للموضوع قیـد البحـث ، وعلیـه فـان مشـكلة البحـث الرئیسـیة تكمـن فـي بنـاء وتطبیـق 

مقیاس للتوافق األكادیمي لطلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل .

البحث   اھدف٣-١
كادیمي لطلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل التوافق االمقیاسبناء وتطبیق١-٣-١

.

التوافـق االكـادیمي لـدى طلبـة كلیـة التربیـة الریاضـیة فـي    جامعـة التعرف الـى مسـتوى ٢-٣-١

الموصل .

مجاالت البحث  ٤-١
طلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل .المجال البشري :  ١-٤-١

  . ٢٠٠٨/  ٥ /١٨  ولغایة  ٢٠٠٨/  ١ / ٢٠  المدة منالمجال الزماني : ٢-٤-١

قاعات محاضرات كلیة التربیة في جامعة الموصل . المجال المكاني :٣-٤-١

تحدید المصطلحات     ٥-١
التوافق :  ١-٥-١

عرفه (المنیزل) بانه : " عملیة معقدة ومتعددة الوجوه ، وتتضمن صفات ومتطلبات اسـتراتیجیة -

ن حیــث نوعیتهــا ودرجتهــا ، فعنــدما ینقــل الفــرد الــى بیئــة جدیدیــة فانــه یمــر بحالــة مــن تختلــف مــ

)  ٣،  ١٩٩٧، تختلف من فرد الى اخر " (المنیزلعدم التوافق لفترة من الزمن ، وهذه الفترة قد 

.

بانه " قدرة الفرد على التوافـق مـع نفسـه ومـع المجتمـع الـذي یعـیش فیـه ویسـلك (مرسي)عرفهو -

" (مرسـي ، مجاالت ، وتحت تاثیر جمیع الظروفمقبوال یدل عاى االتزان في مختلف السلوكا 

٤١،  ١٩٨٥. (  
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التوافق االكادیمي :  ٢-٥-١

نظــرا لعــدم وجــود تعریــف للتوافــق االكــادیمي ، فقــد عرفــه الباحــث نظریــا بانــه " عملیــة دینامیكیــة -

ك عـن طریـق االمتثـال للبیئـة ، و إیجـاد مستمرة ناتجة عن تفاعل الفرد مع بیئته الدراسیة ، وذل

حل لمشاكله الدراسـیة ، الحـداث التـوازن ، والشـعور بالرضـا عـن التخصـص الدراسـي الحـالي ، 

والمهنة المستقبلیة " .

الدرجــة الكلیــة التــي یحصــل علیهــا طلبــة وقــد عــرف الباحــث التوافــق االكــادیمي اجرائیــا بانــه :-

الموصــــل فــــي ضــــوء اســــتجابتهم لفقــــرات مقیــــاس التوافــــق كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة فــــي جامعــــة 

األكادیمي المعد لهذا الغرض .

االطار النظري والدراسات المشابھة-٢
االطار النظري١-٢
مفھوم التوافق ١-١-٢

تمارس البیئة الدراسـیة دورا اساسـیا فـي التوافـق او عدمـه ، وذلـك مـن خـالل عالقـة  الفـرد 

ك مـــن خـــالل الفـــرد ذاتـــه ، فـــالفرد المتوافـــق هـــو الـــذي یعـــرف ویحـــس مـــع البیئـــة الدراســـیة ، وكـــذل

تجــاه تصــرفاته ، وتجــاه زمالئــه ، اذ ان عملیــة التوافــق هــي "  هبمشــاعره وارادتــه ، ویقــر بمســؤولیات

عملیــة دینامیكیــة مســتمرة الشــباع رغبــات الفــرد ، وذلــك بایجــاد الطرائــق المناســبة التــي یحــاول مــن 

بیل تحقیق التوافق مع نفسه من جهة ، ومع البیئة من جهة اخرى تلك خاللها تغییر سلوكه في س

التي تشغل كل ما یحیط بالفرد من مؤثرات لیصل الى حالة االستقرار النفسي والتوافق " (فهمـي ، 

٣٣،  ١٩٧٩. (  

وتوافق الكائن مع بیئته في عالقـة البـد ان تبقـى علـى درجـة كافیـه مـن االسـتقرار ، ولكـن 

ة متغیـران یتطلـب كـل تغیـر تغیـرا مناسـبا لالبقـاء علـى اسـتقرار العالقـة بینهمـا ، وهـذا الكائن والبیئـ

التغیر المناسب هـو التوفیـق او التهیئـة او المواءمـة والعالقـة المسـتمرة بینهمـا هـي التوافـق االصـل 

ن في التوافق هو تعدیل في الكائن بحیث یتالءم مع الظروف وهو ما اسماه مماثلة او تعدیل الكائ

  ) .٢٤،  ١٩٩٧بعضا منه وبعضا من البیئة او اعادة حالة التوافق والتوازن (احمد ، 

ویتحقــق التوافــق عنــدما یكــون لــدى الفــرد صــورة مبینــة علــى اســاس تقــویم داخلــي لقدراتــه 

وٕامكانیاتــه ، واهدافــه وعالقاتــه مــع االخــرین ، وهــذه الصــورة تــزود الفــرد بشــعور التكامــل ومــن ثــم 

  ) .   ٣٤،  ٢٠٠٤نفس واالخرین ، وصورة الى تحقیق الذات (بك ، االقتراب من ال

والتوافــق مفهــوم انســاني ، فــاذا عجــز الكــائن عــن التوافــق مــع البیئــة انســجاما یعــاني مــن    

عـدم التوافـق فقـد یكــون فـي ذلـك هـالك الكــائن ، ولكـن االغلـب هـو ان یحقــق الفـرد توافقـا ســویا او 
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ولــــو كـــان فاشــــال غیــــر ســـوي یحصــــل ســـوء توافــــق اذا قــــل    علـــى االقــــل تحقیـــق شــــئ مــــن التوافـــق 

  ) .٢٠،  ١٩٧٦(الخولي ، 

اذ یعـــد التوافـــق بمثابـــة العملیـــة التـــي یحـــاول فیهـــا الفـــرد ان یعـــالج بنجـــاح ویســـیطر علـــى 

تحــدیات الحیــاة او ینجزهــا ، وذلــك باســتخدام العدیــد مــن االســالیب واالســتراتیجیات المتنوعــة ، ان 

لى قدرة الفـرد علـى اخـذ المشـكالت بعـین االعتبـار حـال ظهورهـا واالسـتجابة التوافق السوي یشیر ا

لها باالعتماد على حاجاته ، اذ انها تتطلب عملیة وعي وادراك مـن قبـل الفـرد ، وان االسـتراتیجیة 

التــي یســتخدمها ال تعمــل وان یاخــذ بعــین االعتبــار الحاجــة الــى اســتخدام اســتراتیجیة اخــرى عنــدما 

ة ذلك ، اذ ان قدرة الفرد على معالجة الظروف المتغیـرة والسـریعة بطریقـة ناجحـة تستدعي الضرور 

هي عملیة التوافق ، ویمكن تحدید صفتین تساعدان على فهم عملیة التوافق وهي :

االولى : تشیر الى ان عملیة التوافق تتطلب تغیرا مناسبا من جانب الفرد .-

اطــا متســقة مــن التوافــق مــع التغیــرات التــي تحــدث ، وذلــك الثانیــة : تشــیرالى ان الفــرد یطــور انم-

) . ٢،  ١٩٩٩باستخدام استراتیجیات معینة ناجحة (سلیمان والمنیزل ، 

العوامل المؤثرة في التوافق٢-١-٢
هناك عوامل لها االثر الكبیر في احداث التوافق لدى االفراد من اهمها :

 ویقصـد بالحاجـات االولیـة الحاجـات العضـویة اشباع الحاجات االولیة والحاجات الشخصیة ،

او الفســـیولوجیة ، كالحاجـــة الـــى الطعـــام والشـــراب والحاجـــة الـــى الراحـــة ن ویعـــد اشـــباع هـــذه 

الحاجات امـرا ضـروریا ، اذ بـدون اشـباعها یتعـرض الفـرد للهـالك ، امـا الحاجـات االجتماعیـة 

وافــق المنشــودة ، ومــن اهــم هــذه النفســیة فــان اشــباعها مــن العوامــل المهمــة لحــدوث عملیــة الت

الحاجــــات الحاجــــة الــــى النجــــاح واالســــتقرار والحریــــة ، واكتســــاب الخبــــرات الجدیــــدة ، وكــــذلك 

الحاجـة الـى االنتمــاء ، واذا لـم تشـبع حاجــات الفـرد عضــویة كانـت او نفسـیة فانهــا تخلـق لدیــه 

رد زاد التـوتر بشـدة توترا یدفعه الى محاولة اشـباع هـذه الحاجـة ، وكلمـا طالـت مـدة حرمـان الفـ

وینتهي الموقف عادة حینما یستطیع المـرء اشـباع هـذه الحاجـات ، وكانـت هـذه الحـواجز التـي 

بین المرء وبین اشباع حاجاته قویة مانعة فانه یحاول ان یجد ایـة وسـیلة یشـبع بهـا حاجاتـه ، 

و یجــنح ، وقــد تكــون هــذه الوســیلة غیــر ســویة ال یقرهــا المجتمــع ، ومــن هنــا فینحــرف الفــرد ا

فتفشل بذلك عملیة التوافق .

 ــــدى الفــــرد العــــادات والمهــــارات التــــي تیســــرله اشــــباع حاجاتــــه الملحــــة ، وان هــــذه ان تتــــوفر ل

المهارات والعادات تتكون من المراحل المبكرة في حیاة الفرد لـذا فاننـا نجـد ان التوافـق هـو فـي 

تعلمــه للطرائــق المختلفــة التــي الواقــع مرحلــة لمــا مــر بــه الفــرد مــن خبــرات وتجــارب اثــرت فــي 

یشبع بها حاجاته ویتعامل معها مع غیره من الناس في مجال الحیاة االجتماعیة .
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 ان یعــرف االنســان نفســه اذ ان معرفــة االنســان لنفســه تعــد شــرطا اساســیا مــن شــروط التوافــق

لعبـارة " الجید ، وربما كان ذلك هـو السـبب الـذي دفـع الفیلسـوف (اسـقراط) الـى ان یتخـذ هـذه ا

اعرف نفسك بنفسك " التي كان یحاول بها ان یخلق االنسان الفاضل المتوافق .

لذلك فان اساس التوافق یقوم على امرین هما ما یلي :

 ان یكون الشخص قادرا على توجیه حیاته توجیها ناجحا بحیث یبشع حاجاته المخلفة

بــــك ، لمشــــروعة لالخــــرین باع الحاجــــات اان یشــــبع الشــــخص حاجاتــــه بطریقــــة ال تعــــوق اشــــ)

٧،  ٢٠٠٤. (  

خصائص التوافق ٣-١-٢
ك خصائص للتوافق على النحو االتي :هنا

 االدراك الدقیق للواقع الخارجي عند تقییم وضع االفـراد االخـرین ، وللواقـع الـداخل عنـد تقـیمهم

ال نفهم (التوافق) .

ماضـي ، والتخطـیط للمسـتقبل ، اذ االهتمام االولي  بالحاضر مع القدرة على االسـتفادة مـن ال

یكون عندهم حس بالتوازن بـبن الماضـي والحاضـر والمسـتقبل ، والـذي  یجعلهـم قـادرین علـى 

ان یحصلوا  الى اعظم ما یحتاجونه من الحیاة .

. اختار المهنة التي تحقق لهم الرضا والتحدي

. االنصاف في القدرة على تحقیق التماسك في العالقات االجتماعیة

عنــدهم انفعــاالت غیــر مالئمــة او التمتــع بالقــدرة علــى التعبیــر ورهــم الحقیقــي دون ان یكــون

مفرطة كل زائد .

 المستوى العام من التوافق في امتالك مفهوم ذات ایجابي ، اذ توجد عالقة بین مفهوم الذات و

، لقلـــقمفهـــوم ذات ســـلبي یعـــانون مـــن مســـتوى عـــال مـــن ا، فـــاالفراد الـــذین یعـــانون مـــنالحیـــاة

ویمیلــون الــى الشــعور بعــدم االرتیــاح ، وعــدم الرضــا مــع انفســهم ، ویتصــفون بــانهم اقــل قبــوال 

Derlega)لالخرین ، ومن ثم یتصفون بسوء التوافق  and Janda , 1986 , 27).

الدراسات المشابھة٢-٢
حســب حــد علــم الباحــث ، ومــن خــالل اجــراء عملیــة مســح للدراســات والبحــوث الســابقة لــم 

عثر الباحث على دراسة مشابهة للموضوع قید البحث ، وعلیه قام الباحث بتناول دراسات التوافق ی

النفسي واالجتماعي كدراسات مشابهة ، وعلى النحو االتي :
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)١٩٩٤دراسة (عباس ، ١-٢-٢
"متوسطة وعالقته بالتحصیل الدراسيالتوافق النفسي لدى طلبة المرحلة ال"

هدف الدراسة الى :

داد مقیاس التوافق النفسي لطلبة المرحلة المتوسطة .اع-

قیاس مستوى التوافق النفسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة .-

التعرف الى الفروق في التوافق النفسي بین طلبة المرحلة المتوسطة على وفـق متغیـر الجـنس -

(ذكور ، واناث) .

المتوسطة على وفـق متغیـر الصـف التعرف الى الفروق في التوافق النفسي بین طلبة المرحلة -

الدراسي (االول ، والثاني ، والثالث) .

اســـتخدام الباحـــث المـــنهج الوصـــفي باالســـلوبین المســـحي واالرتبـــاطي لمالءمتـــه وطبیعـــة 

) مدرســـة ١٢) طالـــب وطالبـــة یمثلـــون (٣٦٠البحـــث ، واجریـــت الدراســـة علـــى عینـــة تكونـــت مـــن (

م بالطریقـة العشـوائیة مـن مجتمـع البحـث ، امـا ) طالب من كل صـف ، وتـم اختیـاره١٠وبمعدل (

) القســـم الخـــاص بـــالتوافق النفســـي ١٩٩٠اداة البحـــث فقـــد اســـتعان الباحـــث بمقیـــاس (الســـوداني ، 

:اسـتخدم الوسـائل االحصـائیة االتیـة، والصـحي ، واالنفعـالي) ، و لمتمثل بابعـاد التوافـق (الجسـميا

امــــل االرتبــــاط بیرســــون ، واالختبــــار التــــائي ، (المتوســــط الحســــابي ، واالنحــــراف المعیــــاري ، ومع

وتحلیل التباین) ، واستنتج الباحث ما یاتي :

یوجد عالقة معنویة بین التحصیل الدراسي والتوافق النفسي .-

وجــود فــروق معنویــة بــین الطلبــة فــي التوافــق وفــق متغیــر الجــنس (ذكــور ، وانــاث) ، ولصــالح -

  الذكور .

، والثـاني وافـق وفـق متغیـر الصـف الدراسـي (االوللبة فـي التعدم وجود فروق معنویة بین الط-

) . ٢٧٤-٢٦٥،  ١٩٩٤، والثالث) (عباس ، 

)١٩٩٩دراسة (سلیمان والمنیزل ، ٢-٢-٢
درجة التوافق لدى طلبة جامعة السلطان قابوس وعالقتها بكل من متغیرات الجنس والفصل "

الدراسي والمعدل التحصیلي والموقع السكني "

الدراسة الى : هدف

بناء مقیاس التوافق لطلبة جامعة السلطان قابوس .-

التعـــرف الـــى درجـــة التوافـــق النفســـي لـــدى طلبـــة جامعـــة الســـلطان قـــابوس وعالقتهـــا بكـــل مـــن -

متغیرات الجنس والفصل الدراسي والمعد التحصیلي والموقع السكني .
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ـــاطي لمالءمـــتهم وطبیعـــة اســـتخدام الباحـــث المـــنهج الوصـــفي باالســـلوبین المســـحي وا الرتب

%) ٢٦.٦) طالبــا وطالبــة أي مانســبته (١٢٢٦البحــث ، واجریــت الدراســة علــى عینــة تالفــت مــن (

من مجتمع الدراسة والمتمثلة بكلیات جامعة السلطان قابوس ، اذ تم اختیـار العینـة بصـورة عمدیـة 

للبیئـة العمانیـة ، والمتكـون ، اما اداة البحث فقد اقتصرت على مقیاس التوافق الذي اعـده الباحـث

مــــن اربعــــة محــــاور فرعیــــة هــــي (التوافــــق الشخصــــي ، والتوافــــق االســــري ، والتوافــــق االكــــادیمي ، 

والتوافــق االجتمــاعي) ، واســتخدم الوســائل االحصــائیة االتیــة : (المتوســط الحســابي ، واالنحــراف 

التبـاین) ، واسـتنتج الباحـث مـا المعیـاري ، ومعامـل االرتبـاط البسـیط ، واالختبـار التـائي ، وتحلیـل

یاتي :

وجــود توافــق عنــد العینــة علــى جمیــع االبعــاد التــي یقیســها مقیــاس التوافــق مــا عــدا بعــد التوافــق -

االجتماعي .

وجــود فــروق معنویــة فــي بعــد التوافــق الشخصــي والبعــد الكلــي (التوافــق العــام) ، ویعــزى الــى -

الجنسین ، ولمصلحة الذكور .

علـــى جمیـــع االبعـــاد والبعـــد الكلـــي لمقیـــاس التوافـــق ماعـــدا بعـــد التوافـــق وجـــود فـــروق معنویـــة-

الشخصي والتوافق االكادیمي ، ویعزى الـى الموقـع السـكني ، ولمصـلحة الـذین یقطنـون داخـل 

الحرم الجامعي .

وجـــود فـــروق معنویـــة علـــى جمیـــع االبعـــاد والفرعیـــة والبعـــد الكلـــي لمقیـــاس التوافـــق ماعـــدا بعـــد -

، ویعزى الى مستوى الفصل الدراسي .التوافق االسري 

وجود فروق معنویة في بعد التوافق االكادیمي فقط ،  ویعزى الى المعدل التحصیلي .-

اجراءات البحث -٣
منھج البحث  ١-٣

.طبیعة البحث و  لمالءمته يتم استخدام المنهج الوصفي باالسلوب المسح

ھمجتمع البحث وعینت٢-٣
مجتمع البحث  ١-٢-٣

طلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل للعام الدراسي  على اشتمل مجتمع البحث

) طالبـة ، ٤١طالبا ، و( )٦٥٢منهم (،) طالبا وطالبة٦٩٣) ، والبالغ عددهم (٢٠٠٨-٢٠٠٧(

ــــى  االول ، الصــــف) طالبــــا وطالبــــة فــــي ٢٢٣: (مــــنهم (یــــهالالتالصــــفوف الدراســــیة مــــوزعین عل

) ١١٣الثالـث ، و(الصـف) طالبا وطالبة فـي ١٤٩الثاني ، و(الصف) طالبا وطالبة في ٢٠٨و(

  .  ذلك یبین )١والجدول (الرابع) ، الصفطالبا وطالبة في 
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  )١الجدول (

یبین تفاصیل مجتمع البحث

الكلـیة  ت
عدد افراد المجتمع الطلبةعدد 

  الكلي

النسبة 

المئویة اناثذكور

%٢١٩٤٢٢٣٣٢االولطلبة الصف ١

%١٨٩١٩٢٠٨٣٠طلبة الصف الثاني٢

%١٣٥١٤١٤٩٢٢طلبة الصف الثالث٣

%١٠٩٤١١٣١٦طلبة الصف الرابع٤

%٦٥٢٤١٦٩٣١٠٠الكلـيوعمـالمج

االساسیةالبحث ةعین٢-٢-٣
بـة ، ) طال٣٧) طالبـا ، و(٤٣٣) طالبا وطالبة ، منهم (٤٧٠اشتملت عینة البحث على (

االول ، وذلـك بسـبب قلــة فتـرة دوامهـم ، عــدهم حـدیثي التكیـف والتوافــق الصــفبعـد اسـتبعاد طلبـة 

مع بیئـة الكلیـة الجدیـدة مقارنـة مـع المراحـل الدراسـیة االخـرى ، اذ تـم اختیـار عینـة البحـث بطریقـة 

قي كعینـة %) من مجتمع البحث كعینـة بنـاء ، واسـتخدم القسـم البـا٦٥عمدیة ، وتم اختیار نسبة (

تطبیـق ، " ان البــاحثین واالخصـائین لــم یضـعوا حــدا معینــا علـى اســاس علمـي او احصــائي یحــدد 

الحجم المناسب للعینة ، ولكن یسترشد عدد من البـاحثین بالدراسـات السـابقة ان وجـدت فـي تحدیـد 

حجــم عینــة البحــث خاصــة تلــك الدراســات التــي تســتخدم نفــس اســلوب البحــوث الــذي یریــد الباحــث 

) ، وكما یاتي :١٣٠-١٢٩،  ٢٠٠٠ستخدامه " (ملحم ، ا

عینة البناء  ١-٢-٢-٣
، تـــم اختیـــارهم بطریقـــة طـــالب مـــن الـــذكور واالنـــاث )٣٠٦اشـــتملت عینـــة البنـــاء علـــى (

، وتكونـت عینـة البنـاء مـن العینـات %) ٦٥ویمثلـون نسـبة (االساسیة ،البحثعینةمن عشوائیة

) طالبــــــا وطالبــــــة ، وعینــــــة التجربــــــة ٣٠العیة االولــــــى بلغــــــت (االتیــــــة : عینــــــة التجربــــــة االســــــتط

) طالبـــا وطالـــب ، وعینـــة التمییـــز (التحلیـــل االحصـــائي للفقـــرات) ١٦االســـتطالعیة الثانیـــة بلغـــت (

) طالبــا وطالبــة ، واســتبعدوا جمــیعهم مــن ٢٥) طالبــا وطالبــة ، وعینــة الثبــات بلغــت (٢٣٥بلغــت (

عینة البحث .
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ق عینة التطبی٢-٢-٢-٣
عینــة%) مــن٣٥نســبة (ویمثلــون ، طالبــا وطالبــة  )١٦٤اشــتملت عینــة التطبیــق علــى (

.) یبین ذلك٢والجدول (،التوافق االكادیميمقیاسلغرض تطبیقاالساسیة ، البحث

   ) ٢الجدول (

والتطبیقیبین تفاصیل عینة البناء

عدد الطلبةالجنسالعینات
النسبة المئویة 

من عینة البحث

عی
نـة البنـاء

التجربة االستطالعیة االولى
٢٦ذكور

٣٠٦.٣٠%
٤اناث

التجربة االستطالعیة الثانیة
١٤ذكور

١٦٣.٤٠%
٢اناث

عینة التمییز
٢٢٣ذكور

٢٣٥٥٠%
١٢اناث

عینة الثبات
٢٣ذكور

٢٥٥.٣٠%
٢اناث

مجموع عینة البناء
٢٨٦ذكور

٣٠٦٦٥%
٢٠ناثا

عینة التطبیق
١٤٧ذكور

١٦٤٣٥%
١٧اناث

العدد الكلي
٤٣٣ذكور

٤٧٠١٠٠%
٣٧اناث

اداة البحث٣-٣
نظرا لعدم وجود مقیاس للتوافق االكادیمي لطلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل 

Allen)یشـیر، قـام الباحـث ببنـاء هـذا المقیـاس ، اذ  and yen) ي مقیـاس االـى ان عملیـة بنـاء

:مراحل رئیسة هيتمر باربع

.التخطیط للمقیاس وذلك بتحدید المجاالت التي تغطي فقراته-

.صیاغة فقرات كل مجال -

.تطبیق الفقرات على عینة ممثلة لمجتمع البحث -

Allen)اجراء تحلیل لفقرات المقیاس (- and yen , 1979 , 118- 119.
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االولى للمقیاسالتجربة االستطالعیة١-٣-٣

لغرض الحصول على فقـرات لمقیـاس التوافـق االكـادیمي قـام الباحـث باعـداد اسـتبیان مفتـوح 

علــــى شــــكل ســــؤال ضــــمن االبعــــاد الســــلوكیة لالنســــان ، وهــــي (البعــــد المعرفــــي للتوافــــق ، والبعــــد 

ن لالجابــة یــدون فیهــا الطلبــة كــل منهــا مثــاالاالنفعــالي للتوافــق ، والبعــد الســلوكي للتوافــق) ، وفــي

المواقــف الســلوكیة (االیجابیــة ، والســلبیة) التــي تــدل علــى توافــق ، او قلــة توافــق الطلبــة مــع البیئــة 

) ، علـى عینـة مكونـة مـن ١االكادیمیة (الدراسیة) ، اذ تـم توزیـع االسـتبیان ، المبـین فـي الملحـق (

هم بطریقة عشوائیة من مجتمع البحث .) طالبا من طالب الكلیة تم اختیار ٣٠(

فقرات كل مجال صیاغة ٢-٣-٣

قام الباحث باعداد الصیغة االولیة للمقیاس مـن خـالل صـیاغة عـدد مـن الفقـرات علـى وفـق 

االبعـــاد الســـلوكیة لالنســـان ، وهـــي (البعـــد المعرفــــي للتوافـــق ، والبعـــد االنفعـــالي للتوافـــق ، والبعــــد 

مـن خـالل االعتمـاد اذ وزعت الفقرات علیهم ، وبما یتالءم ومجتمع البحث ، فالسلوكي للتوافق) ، 

واالطـالع علـى  على االسس الواردة في البحوث والدراسات العلمیة حـول اسـالیب بنـاء المقـاییس ،

وصـــیاغة فقـــرات المقیـــاس بصـــیغتها تـــم اعـــداد،ادبیـــات البحـــوث ، والدراســـات وبعـــض المقـــاییس 

 فقـراتاعتمد فـي اعـداد ال) فقرة سلبیة ، و ١٩) فقرة ایجابیة ، و(٢٩، منها (فقرة  )٤٨( االولیة من

ویطلب منه تحدیـد اجابتـه ستجیب فقرات اسلوب االختیار من متعدد ، اذ یقدم للمعلى وصیاغتها 

المقیـاس مـن  فقراتتتم االجابة على اذ ، باختیار بدیل واحد من بین عدة بدائل لها اوزان مختلفة

(دائما ، ثالثة) ، و(احیانا ، اثنـان) ، و(ابـدا ، درجـة واحـدة) تعطى لها االوزانبدائلثالثةخالل 

الفقـرات وقـد روعـي فـي اعـداد وصـیاغة ، للفقرة االیجابیة ، والعكس صحیح بالنسبة للفقرة السـلبیة

تي :اما ی

ان ال تكون الفقرة طویلة تؤدي الى الملل -

  ) .١٣٤،  ١٩٨٩ابو عالم وشریف ، ان تكون الفقرة قابلة لتفسیر واحد (-

ان تقیس الفقرة احد ابعاد المقیاس ومرتبطة معه-

  ) .٩٧،  ١٩٩٠ان تكون الفقرة بصیغة المتكلم (كاظم ، -
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للمقیاس الظاھريصدقال٣-٣-٣
تــم ،بصــورتها االولیــة هاوصــیاغتها واعــداد فقــرة) ٤٨المقیــاس البالغــة ( فقــراتبعــد اعــداد 

العلـوم الریاضـیة والتربویـة)  فـي مجـاللسادة ذوي الخبرة واالختصـاص(عرضها على عدد من ا

ومالءمتهـــا لغـــرض تقویمهـــا والحكـــم علـــى مـــدى صـــالحیتهاوالنفســـیة ، ومجـــال القیـــاس والتقـــویم ،

او  حــذف او اعــادة صــیاغة(واجــراء التعــدیالت المناســبة مــن خــالل للمجــال الــذي وضــعت فیــه ،

االجابـة ، فضـال عـن ذكـر صـالحیة بـدائلوبمـا یـتالءم ومجتمـع البحـث )فقـراتعدد من الاضافة

اذ یعـد هـذا االجـراء وسـیلة مناسـبة للتاكـد مـن المقترحة ، اواضـافة وتحدیـد السـلم البـدیل لالجابـة ،

صــادقا بعــد عرضــه المقیــاس" یمكــن ان نعــد  اذ ) ،٢الملحــق (كمــا مبــین فــي صــدق المقیــاس ، 

، فــاذا اقــر الخبــراء ان هــذا المقیــاسراء فــي المجــال الــذي یقیســه علــى عــدد مــن المختصــین والخبــ

(عـویس االختبار یقیس السلوك الذي وضع لقیاسه ، یمكن للباحـث االعتمـاد علـى حكـم الخبـراء "

 ،٥٥،  ١٩٩٩( .  

مـن خـالل النسـبة المئویـة خبـراءتـم اسـتخراج صـدق الالسـادة الخبـراءاجابـاتتحلیـلوبعد 

%) فـاكثر مـن ٧٥تـم قبـول الفقـرات التـي اتفـق علیهـا ( اذ ، فقـراتال صـالحیة علـى خبراءالتفاق ال

تـم اذ  مـن البعـد المعرفـي للمقیـاس ، )٢، وهي الفقرة (فقرة واحدة فقط وقد تم حذف،خبراء ال اراء

"علـى الباحـث انـهتعـدیل بعـض الفقـرات ،تـم و  ،لعدم حصولها على نسبة االتفاق المقبولة هاحذف

نسبة اتفاق للخبـراء فـي صـالحیة الفقـرات وامكانیـة اجـراء التعـدیالت بنسـبة التقـل ان یحصل على 

)(اصاسماء السادة ذوي الخبرة واالختص  

الجامعةالكلیةاالختصاصاالسم

الموصلالتربیة الریاضیةعلم الحركةا.د. ودیع یاسین التكریتي

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.د. ثیالم یونس عالوي

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.د. هاشم احمد سلیمان

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيأ.م.د. ناظم شاكر الوتار

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. عبد الكریم قاسم

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. ایثار عبد الكریم

الموصلالتربیةقیاس وتقویمامة حامد محمداسأ.م.د. 

الموصلالتربیةعلم النفس التربويمحمدأ.م.د. سمیر یونس

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمحسینأ.م.د. مكي محمود 

الموصلاالساسیةالتربیة علم النفس الریاضيعكلة سلیمان الحوريأ.م.د. 

الموصلالتربیة التدریسطرائق عبد الرزاق یاسینأ.م.د. 

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيمحمدأ.م.د. زهیر یحیى

الموصلالتربیةفلسفة التربیةخلیل ابراهیم الجبوريم.د. 



…بناء وتطبیق مقیاس التوافق األكادیمي لطلبة 

٢٨٩

، (بلــوم واخــرون"فــاكثر مــن تقــدیرات الخبــراء فــي هــذا النــوع مــن الصــدق %)٧٥عــن (

١٢٦،  ١٩٨٣( .   

تـم ،  )٣فقـرة ، الملحـق () ٤٧( التوافـق االكـادیميمقیـاس  فقـراتوبهذا االجـراء یكـون عـدد 

التحلیــل صــدق البنــاء (و ، الثانیــة للمقیــاساجــراء التجربــة االســتطالعیةعملیــةاالعتمــاد علیهــا فــي

.)االحصائي للفقرات

الثانیة للمقیاسالتجربة االستطالعیة ٤-٣-٣
مــــن بعــــد توزیــــع فقــــرات المقیــــاس توزیعــــا عشــــوائیا لتجنــــب تــــاثر المجیــــب بــــنمط كــــل مجــــال

تـم تطبیـق المقیـاس علـى عینـة ،التعلیمـات الخاصـة بـه بصـورتها االولیـةوبعد اعدادالمجاالت ، 

:ما یاتي االستطالعیة، وكان الغرض من اجراء التجربةطالبا وطالبة ) ١٦قوامها (

ودرجة استجابتهم لها . فقراتمدى وضوح ال-

التأكد من مدى وضوح تعلیمات المقیاس .-

  . ثقد تصادف الباحتشخیص المعوقات والسلبیات التي-

مدى مالءمة بدائل االجابة للمقیاس .-

في االجابة على المقیاس .مختبراحتساب زمن االجابة والوقت الذي یستغرقه ال-

صدق البناء (التحلیل االحصائي للفقرات) ٥-٣-٣
یمثل البناء " سمة سیكولوجیة او صفة او خاصیة ال یمكن مالحظتها وانما یستدل علیها 

)  ، اذ تــــم الكشــــف عــــن صــــدق البنــــاء ٢٧٦،  ٢٠٠٠مــــن الســــلوكیات المرتبطــــة بهــــا " (ملحــــم ، 

باســــــــــلوبین همــــــــــا : ایجــــــــــاد صــــــــــدق المفــــــــــردة عــــــــــن طریــــــــــق حســــــــــاب قــــــــــوة التمییــــــــــز للفقــــــــــرات 

)Discrimination Power( ، ، وایجــاد قــوة االرتبــاط بــین الفقــرات والدرجــة الكلیــة للمقیــاس

Internal(لمقیـاس لوالذي یدعى باالتساق الـداخلي  Consistency( اذ تعـد هـذه الطرائـق " ،

) ، وفیمــــا یــــاتي وصــــف الســــالیب ٣٨٦،  ١٩٩٩مؤشــــرات احصــــائیة لصــــدق البنــــاء " (عــــودة ، 

التحلیل االحصائي المستخدمة .

تینالمتطرفتین اسلوب المجموع١-٥-٣-٣
لمعرفــــة قــــدرة مــــن مواصــــفات المقیــــاس الجیــــد اجــــراء عملیــــة التحلیــــل االحصــــائي لفقراتــــه

االختبار المقتـرح علـى التفریـق بـین االفـراد الـذین یتمتعـون بدرجـة مرتفعـة مـن السـمة او القـدرة مـن 

ناحیـة ، وبـین االفــراد الـذین یتمتعـون بدرجــة منخفضـة مـن نفــس السـمة او القـدرة مــن ناحیـة اخــرى 

وب المجــوعتین ، وتــم ایجــاد خاصــیة التمییــز لكــل فقــرة باســتخدام اســل) ٢٤٤،  ٢٠٠٦، رضــوان(



فراس محمود علي

٢٩٠

) ، اذ یشـــیر ٥:١المتضـــادتین ، ولمعرفـــة عـــدد افـــراد عینـــة التمییـــز اعتمـــد الباحـــث علـــى نســـبة (

(Nunnally) الى انه " في تحلیل الفقرات نسـبة عـدد افـراد عینـة التمییـز الـى عـدد الفقـرات یجـب

Nunnally)) لعالقــة ذلــك بتقلیــل فرصــة الصــدفة فــي عملیــة التحلیــل " ٥:١ان التقــل عــن ( ,

1978 , ) طالبـا وطالبـة ، اذ تـم تطبیـق المقیـاس ، ٢٣٥، وبذلك بلـغ حجـم عینـة التمییـز ((202

ترتیبا منهما بعد ترتیب درجاتهم اخذ مجموعتین متطرفتین ) على عینة التمییز ، ثم تم ٤الملحق (

 المجموعتین لتمثال)والدنیا،العلیا(%) من الدرجات ٢٧، ولتحقیق ذلك یتم اختیار نسبة (تنازلیا

%) مـن الـدرجات للمجمـوعتین العلیـا و الـدنیا یقــدم ٢٧وذلـك الن " اسـتخدام نسـبة (،ضـادتینالمت

افضـــل نســـبة تحصـــل المجمـــوعتین مـــن خاللهـــا علـــى افضـــل صـــورة مــــن حیـــث الحجــــم والتبایــــن " 

)Ahman,Morvin , طالبــا ) ٦٣() ودنیــاعلیــا(كــل مجموعــةتضــمنتوبــذلك،)1971,82

قیمــة اختبــار ت ، واعتمــد) طالبــا وطالبــة بوصــفهم عینــة التمییــز ١٢٦بمجمــوع كلــي قــدره (وطالبــة 

 فقـرة(ت) المحتسبة الختبار داللـة الفـروق بـین متوسـطات اجابـات المجمـوعتین العلیـا والـدنیا لكـل 

) یبین ذلك .٣المقیاس ، والجدول ( فقراتمن 

  ) ٣جدول (ال

یاري للمجموعتین العلیا والدنیا ونتائج االختبار التائي یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المع

لحساب التمییز 

رقم 

  فقرةال

المجموعة الدنیاالمجموعة العلیا
قیمة (ت) 

المحتسبة

داللة 

  الفروق
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

  يغیر معنو ٢.١٩١٠.٥٣٥٢.٠٣٢٠.٥٩٥١.٥٧٥  ١

معنوي٢.٧٦٢٠.٤٢٩٢.٥٥٦٠.٥٦٢٢.٣١٧  ٢

معنوي٢.٤٩٢٠.٥٠٤٢.٢٣٨٠.٥٣٠٢.٧٥٦  ٣

معنوي٢.٩٦٨٠.١٧٧٢.٥٤٠٠.٦٦٨٤.٩٢٤  ٤

معنوي٢.١٧٥٠.٦٨٥١.٩٠٥٠.٦١٥٢.٣١٧  ٥

غیر معنوي٢.٢٢٢٠.٥٨٠٢.١١١٠.٦٧٥٠.٩٩١  ٦

معنوي٢.٤٧٦٠.٧١٥١.٩٥٢٠.٧٥٠٤.٠١٢  ٧

معنوي٢.٦٩٨٠.٤٦٣٢.٢٢٢٠.٦٠٨٤.٩٤٩  ٨

معنوي٣.٠٠٠٠.١١١٢.٧٧٨٠.٤٥٦٣.٨٦٩  ٩

معنوي٢.٨٢٥٠.٣٨٣٢.٣٨١٠.٥٨٠٥.٠٧٧  ١٠

معنوي٢.٥٥٦٠.٥٠١٢.٢٥٤٠.٦٢١٢.٩٩٩  ١١

معنوي٢.٩٦٨٠.١٧٧٢.٧١٤٠.٥٨٠٣.٣٢٥  ١٢
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٢٩١

رقم 

  فقرةال

المجموعة الدنیاالمجموعة العلیا
قیمة (ت) 

المحتسبة

داللة 

  الفروق
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

معنوي٢.٨٤١٠.٣٦٨٢.٢٨٦٠.٥٨٠٦.٤١٨  ١٣

معنوي٢.٦١٩٠.٥١٥٢.٢٨٦٠.٧٠٥٢.٩٥٥  ١٤

غیر معنوي٢.٢٧٠٠.٤٤٧٢.١٤٣٠.٥٠٣١.٤٩٦  ١٥

معنوي٢.٨٤٢٠.٥٧٤٢.٣٠٢٠.٧٣٣٤.٦٠٣  ١٦

غیر معنوي٢.١٢٧٠.٥٨٢١.٩٨٤٠.٥٨٢١.٣٧٨  ١٧

معنوي٢.٢٧٠٠.٦٧٧١.٨٧٣٠.٦٦٠٣.٣٣٢  ١٨

معنوي٢.٧٣٠٠.٧٠٠٢.٣٩٧٠.٦٦١٢.٧٤٨  ١٩

معنوي٢.٨٨٩٠.٦٧٥٢.٤٧٦٠.٨٢٠٣.٠٨٤  ٢٠

معنوي٢.٧٩٤٠.٦٠٠٢.٤٢٩٠.٧١٢٣.١١٢  ٢١

معنوي٢.٩٢١٠.٥٤٨٢.٥٨٧٠.٥٨٦٣.٢٩٩  ٢٢

معنوي١.٧٣٠٠.٨٠٧١.٤٦٣٠.٥٣٤٢.٢١٣  ٢٣

غیر معنوي٢.٠٩٥٠.٤٦٥٢.٠٣٢٠.٦٢١٠.٦٤٩  ٢٤

غیر معنوي١.٩٠٥٠.٦١٥١.٩٣٧٠.٥٦٤٠.٣٠٢  ٢٥

معنوي١.٩٦٨٠.٥٩٥١.٧٧٨٠.٤٥٦٢.٠١٧  ٢٦

معنوي٢.٤٢٢٠.٥٥٢١.٩٨٣٠.٢١٣٢.٤٢٥  ٢٧

معنوي١.٨٢٥٠.٥٨٣١.٥٤٠٠.٦٤٣٢.٦١٢  ٢٨

غیر معنوي٢.٣٤٩٠.٦٧٦٢.٢٣٨٠.٧١٢٠.٨٩٨  ٢٩

معنوي٢.٦٩٨٠.٥٥٨٢.٢٥٤٠.٥٩٥٤.٣٢٧  ٣٠

معنوي٢.٧٧٨٠.٤٩٠٢.٣١٨٠.٦١٨٤.٦٣٤  ٣١

معنوي٢.٥٢٤٠.٥٣٥٢.١٥٩٠.٦٢٨٣.٥١٥  ٣٢

معنوي٢.٢٨٦٠.٥٢١٢.٠٣٢٠.٦٢١٢.٤٨٥  ٣٣

معنوي٢.٥٨٧٠.٥٨٦٢.٦٩٨٠.٦٧٧٢.٨١٥  ٣٤

معنوي٢.٩٢١٠.٢٧٢٢.٤٩٢٠.٦٩٣٤.٥٧٠  ٣٥

معنوي٢.٥٤٠٠.٥٣٤٢.٠٤٨٠.٤٩٠٥.٣٩٤  ٣٦

معنوي١.٨٨٩٠.٧٤٣١.٥٧١٠.٥٦٠٢.٧٠٩  ٣٧

معنوي٢.١١١٠.٦٢٥١.٧٦٢٠.٦٤٠٣.٠٩٧  ٣٨

معنويغیر ٢.٥٠٨٠.٥٣٥٢.٤٧٦٠.٦١٨٠.٣٠٨  ٣٩

معنوي٢.٨٢٥٠.٤٢٣٢.٤٦٠٠.٥٩١٣.٩٨٨  ٤٠

معنوي٢.٩٠٥٠.٣٤٦٢.٤٤٤٠.٥٩٠٥.٣٤٤  ٤١

معنوي٢.٦٩٨٠.٥٥٨٢.٢٢٢٠.٥٢٢٤.٩٤٩  ٤٢

معنوي٢.٦١٩٠.٦٣٣٢.١٤٣٠.٨٠٠٣.٧٠٤  ٤٣
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٢٩٢

رقم 

  فقرةال

المجموعة الدنیاالمجموعة العلیا
قیمة (ت) 

المحتسبة

داللة 

  الفروق
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

معنوي٢.٦٩٨٠.٤٦٣٢.٢٨٦٠.٦٣٣٤.١٧٧  ٤٤

معنوي٢.٨٤١٠.٣٦٨٢.٤٢٩٠.٥٦٠٤.٨٨٨  ٤٥

غیر معنوي٢.٧٤٦٠.٥٦٧٢.٦٠٣٠.٦٠٩١.٠٣٢  ٤٦

غیر معنوي٢.٤٤٤٠.٧١٣٢.٣١٨٠.٦٤٣١.٠٤٩  ٤٧

) ١.٦٥٨) ، قیمــة (ت) الجدولیــة تســاوي (١٢٤، وامــام درجــة ( )٠.٠٥( معنــوي عنــد مســتوى معنویــة  *

) . ٤٥٦،  ٢٠٠٠(الراوي ، 

، )٦.٤١٨ - ٠.٣٠٢بـین (المقیـاس تراوحـت  فقـراتان القـیم التائیـة ل) :٣یبین الجـدول (

) ٠.٠٥(وامام مستوى معنویة، )١٢٤وعند الرجوع الى قیمة (ت) الجدولیة امام درجة حریة (

فـي حـین ،اثبتت قدرة تمییزیةفقرة ) ٣٧) ، وفي ضوء ذلك یتضح ان (١.٦٥٨نجد انها تساوي (

قارنـــة قیمـــة (ت) لـــم تثبـــت قـــدرة تمییزیـــة ، تـــم االســـتدالل علیهـــا مـــن خـــالل م اتفقـــر ) ١٠( كانـــت

تـم و وبمـا ان قیمـة (ت) المتحسـبة اقـل مـن قیمـة (ت) الجدولیـة ، المحتسبة مـع قیمتهـا الجدولیـة ،

  . هاتمییز  فضعل فقراتال هاحذف

اسلوب معامل االتساق الداخلي  ٢-٥-٣-٣
لحصول على تقدیر لصدقه لیؤدي فحص االتساق الداخلي للمقیاس ، او معامل تجانسه "

 هفــــي فقراتــــ امتجانســـ امقیاســــ" یقــــدم اذ ان هــــذا االســـلوب  ،  )٣٥،  ١٩٩٩(بــــاهي ، التكـــویني " 

القدرة على ابراز الترابط بین ،بحیث تقیس كل فقرة البعد السلوكي نفسه الذي یقیسه المقیاس ككل 

فبعــد اســتبعاد الفقــرات غیــر الممیــزة تــم ،) ٩٦،  ١٩٨٧، والبلــداوي(الســامرائي "فقــرات المقیــاس 

) ١٢٦معامــل ارتبــاط درجــة كــل فقــرة بالدرجــة الكلیــة للمقیــاس لــنفس عینــة التمییــز البالغــة (ایجــاد 

ـــداخلياذ  ،طالبـــا وطالبـــة یـــتم قیاســـه مـــن خـــالل حســـاب معامـــل و  ،یســـمى " بصـــدق االتســـاق ال

) ، وقد تم استخدام معامل ٦٨،  ٢٠٠١" (فرحات ، لمقیاسالدرجة الكلیة لو االرتباط بین المفردة 

ذلك .بین ) ی٤البسیط لتحقیق ذلك ، والجدول (االرتباط
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  )٤الجدول (

سلوب اباستخدام التوافق االكادیميوالدرجة الكلیة لمقیاس  فقراتیبین معامل االرتباط بین ال

االتساق الداخليمعامل 

داللة الفروقمعامل االرتباطرقم الفقرةداللة الفروقمعامل االرتباطرقم الفقرة

معنوي٢٣٠.٢٣٣يمعنو ٢٠.٣٣٥

معنوي٢٦٠.٢٧٨معنوي٣٠.٢٥٤

معنوي٢٧٠.٢٨٤معنوي٤٠.٦٦٦

معنوي٢٨٠.٣٠٧معنوي٥٠.١٨٨

معنوي٣٠٠.٢٣٤معنوي٧٠.٣٨٣

معنوي٣١٠.٣٣٨معنوي٨٠.٥٤٧

معنوي٣٢٠.٥٥٦معنوي٩٠.٥٦٦

معنوي٣٣٠.٤٠٧معنوي١٠٠.٥٠٧

ويمعن٣٤٠.٣٧٦معنوي١١٠.٢٦٨

معنوي٣٥٠.٥٣٦معنوي١٢٠.٤٨٢

معنوي٣٦٠.٤٠٣معنوي١٣٠.٥٧٣

معنوي٣٧٠.٢١٥معنوي١٤٠.٢٥١

معنوي٣٨٠.٢١٩معنوي١٦٠.٥٨٤

معنوي٤٠٠.٣٨٩غیر معنوي١٨٠.٠٢٧

معنوي٤١٠.٣٧معنوي١٩٠.٣٢

معنوي٤٢٠.٤٩٣معنوي٢٠٠.١٧٨

معنوي٤٣٠.٤٣٧معنوي٢١٠.٥١٣

معنوي٤٤٠.٣٩٣معنوي٢٢٠.٣٣٦

معنوي٤٥٠.٤١٦

) ٠.١٦٥) الجدولیـة تسـاوي (ر) ، قیمـة (١٢٤) وامام درجـة حریـة (٠.٠٥( معنوي عند مستوى معنویة *

  )٤٦٣،  ٢٠٠٠(الراوي ، 

المقیـاس والدرجـة الكلیـة للمقیـاس  فقـراتان قـیم معامـل االرتبـاط بـین ) :٤یبین الجدول (

) ، وعنــد الرجــوع الــى جـداول داللــة معامــل االرتبــاط عنــد درجــة ٠.٦٦٦ - ٠.٠٢٧تراوحـت بــین (

 )٠.١٦٥تسـاوي () نجـد ان قیمـة (ر) الجدولیـة٠.٠٥( ) ، وامـام مسـتوى معنویـة١٢٤حریة (

.

تـم االسـتدالل علیهـا مـن خـالل ارتباطیـةلم تثبت قدرة فقرة واحدةان  بینوفي ضوء ذلك ت

مـع قیمتهـا الجدولیـة ، وبمـا ان قیمـة (ر) المحتسـبة اقـل مـن قیمـة (ر) مقارنة قیمة (ر) المتحسـبة 

فان وفي ضوء نتائج القوة التمییزیة واالرتباطیة ،ضعیفة التمییز) ١٨فقرة (الجدولیة ، تم حذف ال

واســـلوب معامـــل االتســـاق ،المقیـــاس التـــي تــم حـــذفها باســـلوب المجموعـــات المتطرفــة فقـــراتعــدد 

  .  فقرة) ١١الداخلي هي (
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مؤلفــا مــن فقراتــهوبهــذا یصــبح المقیــاس بصــورته النهائیــة بعــد عملیــة التحلیــل االحصــائي ل

  . )٤الملحق ( في بینوكما م، فقرة تم االعتماد علیها في التطبیق النهائي للمقیاس) ٣٦(

ثبات المقیاس ٦-٣-٣
سـها االختبـار " یعني الثبات " الدقة في تقدیر العالمة الحقیقیـة للفـرد علـى السـمة التـي یقی

ـــات المقیـــاس اســـتخدم الباحـــث ١٩٤،  ١٩٩٢(عـــودة وملكـــاوي ،  ) ، ولغـــرض الحصـــول علـــى ثب

اذ یشـیر ، كانـت ثالثـة اسـابیع ینطریقة اعادة االختبار ، اذ ان المدة الزمنیة الفاصـلة بـین القیاسـ

تتجـاوز اسـبوعین (ادمز) الى " ان الفتـرة الزمنیـة بـین التطبیـق االول والتطبیـق الثـاني یجـب ان ال 

Adamsاو ثالثة اسابیع " (  ) ٢٥() ، اذ تم تطبیق المقیـاس علـى عینـة مولفـة مـن 1964,85,

ســـتخدام اوب، نفـــس العینــة بعــد مـــرور ثالثــة اســابیع علــى طالبــًا وطالبــة ، وأعیــد تطبیـــق المقیــاس 

) وهـي درجـة  ٠.٨٣معامل االرتبـاط البسـیط (بیرسـون) بـین االختبـارین تبـین ان معامـل الثبـات ( 

عالیة یمكن اعتمادها لثبات المقیاس .

وتصحیحھ  مقیاسالوصف ٧-٣-٣
یهــدف الــى لطلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل التوافــق االكــادیميمقیــاس 

المقیـــاس بصـــورته وتكـــون، التوافـــق االكـــادیميمســـتوى قیـــاستـــوفیر اداة قیـــاس صـــادقة وثابتـــة ل

، وهي (البعد المعرفي للتوافق ، والبعد االنفعالي ، موزعة على ثالثة ابعاد  فقرة) ٣٦النهائیة من (

تعطى بدائلثالثةالمقیاس من خالل  فقرات نوتتم االجابة ع، للتوافق ، والبعد السلوكي للتوافق)

) للفقــــرة االیجابیــــة ، والعكــــس صــــحیح ١) ، و(ابــــدا = ٢) ، و(احیانــــا = ٣(دائمــــا =  لهــــا االوزان

) درجــة ، امــا الدرجــة الكلیــة ١٠٨( وتكــون الدرجــة الكلیــة العلیــا للمقیــاسللفقــرة الســلبیة ، بالنســبة

.) درجة ٧٢، والمتوسط الفرضي للمیاس یبلغ () درجة٣٦( الدنیا للمقیاس

التوافق االكادیميلتطبیق النھائي لمقیاس ا ٤-٣
، وتــم شــرح طریقــة بــةطالبــا وطال )١٦٤مقیــاس علــى عینــة التطبیــق البالغــة (التــم تطبیــق 

امام كل فقرة وتحت البدیل الـذي تـراه مناسـباوذلك بوضع عالمة (     )المقیاس ،االجابة على 

تكـون علـى المقیـاس بكـل دقـة ، علمـا ان االجابـة  فقـرات، وتم التأكید علیهم لالجابة على جمیـع 

) ١٠٠ذ تـم الحصـول علـى (الطلبـة ، االمقیاس مـن استمارات، ثم تم جمع  اكراسة المقیاس نفسه

، وبهـــذا تكـــون درجـــة ) اســـتمارة لعـــدم الحصـــول علیهـــا وتـــم تصـــحیحها ٦٤اســـتمارة ، واســـتبعدت (

.المقیاس جمیعا  فقراتعلى المقیاس هي مجموع درجاته على المختبر
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الوسائل اإلحصائیة  ٥-٣
معامل االلتواء -

معامل االرتباط البسیط لـ(بیرسون) -

  ) .٢٧٢ - ١٠١،  ١٩٩٩ (التكریتي والعبیدي ،عینتین مستقلتین ولعینة واحدة ل اختبار(ت)-

  ) .١٤٦،  ١٩٩٨المتوسط الفرضي للمقیاس (عالوي ، -

عرض النتائج ومناقشتھا  -٤
التوافـــق االكـــادیمي لطلبـــة كلیـــة التربیـــة مقیـــاس ببنـــاءقـــام الباحـــث مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة 

.لالریاضیة في جامعة الموص

التوافق االكادیميمقیاس في عرض نتائج عینة البحث ١-٤
،تم تطبیقه علـى عینـة التطبیـقالتوافق االكادیمي الباحث من صالحیة مقیاس تأكدبعد ان 

وان التوزیــع طبیعــي (معتــدل) عــن طریــق معادلــة معامــل ،عینــة لل المقیــاستــم التاكــد مــن مالئمــة و 

) یبین ذلك .٥والجدول (،االلتواء لـ(كارل بیرسون)

  )٥( الجدول

عینة البحث في  تالجاباوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامل االلتواء متیبین ال

التوافق االكادیميمقیاس 

العینة  اسـالمقی
وحدة 

القیاس

وسط متال

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
المنوال

معامل 

االلتواء
النتیجة

طبیعي*  ٠.٥٨-  ٨٦  ٨.٣٧٤  ٨١.٠٨  درجة١٠٠التوافق االكادیمي

(موجـب او سـالب للعینـة اذا وقـع معامـل االلتـواء بـین ةمالئمـالختبـاراتطبیعـي ، واال اقرب الى یعد االلتواء*

  )٢٩٩،  ٢٠٠٧(احمد واخران ،  )٢٠٦-٢٠٤،  ١٩٨٠(االطرقجي ، واحد)

٢-٤�ΞΎѧѧΗϧ�ν έѧѧϋϯ ϭΗѧѧγϣ�ϰѧѧϠϋ�ϑ έѧѧόΗϟϯ Ωѧѧϟ�ϲϣϳΩΎѧѧϛϻ�ϕѧѧϓϭΗϟ ع�Δѧѧϧϳ
البحث

قــام الباحـــث بـــالتعرف الـــى مســتوى التوافـــق االكـــادیمي لـــدى عینــة البحـــث ، وذلـــك بایجـــاد 

للمقیـــاس ، وســـوف یصـــنف التوافــــق المتوســـط الحســـابي للعینـــة ومقارنتـــه مـــع المتوســـط الفرضـــي

االكــادیمي الــى توافــق ایجــابي ، وتوافــق ســلبي ، علــى اســاس ان قیمــة المتوســط الحســابي للعینــة 

المتوسـط الفرضـي للمقیـاس بصـورة معنویـة هـو توافـق ایجـابي ، والقیمـة غیـر المعنویـة الذي یفوق

فتمثـــل توافـــق ضـــمن حـــدود المتوســـط الفرضـــي ، امـــا قیمـــة المتوســـط الحســـابي للعینـــة االدنـــى مـــن 

  . )٦الجدول (المتوسط الفرضي للمقیاس فیمثل توافق سلبي ، وكما مبین في 
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  )٦الجدول (

والمتوسط الفرضي واالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيیبین

التوافق االكادیميعینة البحث بمقیاس  

العینة  اسـالمقی
وسط متال

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي 

قیمة (ت) 

المحتسبة

١٠٠٨١.٠٨٨.٣٧٤٧٢١٠.٨٤التوافق االكادیمي

  .)١.٦٨٤) ، قیمة (ت) الجدولیة = (٩٩) ، وامام درجة حریة (٠.٠٥( معنوي عند مستوى معنویة *

  )٤٥٦،  ١٩٨٤ الراوي ، (

) : ان قیمــة المتوســط الحســابي الجابــات عینــة البحــث علــى فقــرات ٦یتبــین مــن الجــدول (

) ، وعنـد المقارنـة ٨.٣٧٤) ، وبـانحراف معیـاري قـدره (٨١.٠٨مقیاس التوافق االكادیمي قـد بلـغ (

) درجـة ، وباسـتخدام االختبـار التـائي ٧٢البـالغ ()*(يبین متوسط درجات العینـة والمتوسـط الفرضـ

) ، وهــي اكبــر مــن قیمــة (ت) الجدولیــة البالغــة ١٠.٨٤لعینــة واحــدة بلغــت قیمــة (ت) المحتســبة (

طلبة كلیة یدل على ان ) ، مما یدل على ان الفرق معنوي لمصلحة عینة البحث ، وهذا١.٦٨٤(

ایجـــابي توافـــق اكـــادیمي بمســـتوى  ونتمتعـــیامـــة بصـــورة عالتربیـــة الریاضـــیة فـــي جامعـــة الموصـــل 

الحیـاة الدراسـیة الجامعیـة  في والتفاعل مع بیئتهم الدراسیة ، ومن ثم النجاح لعطاءلیعطیهم الدافع 

.

االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات ١-٥
.التوافق االكادیمي لطلبة كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصلمقیاستم بناء -

توافــق بمســتوى  ونتمتعــیبصــورة عامــة فــي جامعــة الموصــلالتربیــة الریاضــیةكلیــةان طلبــة-

 فــي والتفاعــل مــع بیئــتهم الدراســیة ، ومــن ثــم النجــاح لعطــاءلایجــابي یعطــیهم الــدافع اكــادیمي

.الحیاة الدراسیة الجامعیة 

علیـــه علـــى وفـــق مقیـــاساإلجابـــةوتكـــون فقـــرة ، )٣٦یتكـــون مـــن (لمقیـــاسا :مقیـــاس) المتوســـط الفرضـــي لل*(

÷عـدد الفقـرات ×  = مجمـوع اوزان البـدائلللمقیاس) ، وبما ان المتوسط الفرضي١، ٢، ٣( التدرجخماسي

  ) ١٤٦،  ١٩٩٨(عالوي ، عدد البدائل 

درجة . ٧٢ = ٣ ÷ ٣٦ × ١+٢+٣المتوسط الفرضي =

ذ ان هناك العدید من الدراسات والبحوث في مجاالت متعـددة اعتمـدت علـى المتوسـط الفرضـي للتقـویم منهـا إ

  .) ٢٩٩،  ٢٠٠٧(احمد واخران ، ، ) ٥٣،  ٢٠٠٢) ، (االشریفي ، ٣٦ -٣٤،  ١٩٩٨زغبي ، (ال
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التوصیات٢-٥
تربیــة الریاضــیة للتعــرف الــى مســتوى التوافــق اعتمــاد مقیــاس التوافــق االكــادیمي لطلبــة كلیــة ال-

لدیهم ، ومحاولة تشخیص نقاط الضعف والقوة لدیهم .

تعزیز درجة التوافق لدى طلبة كلیة التربیة الریاضیة ، وذلك من خالل االهتمام بهم من حیث -

توفیر المستلزمات الضروریة من اجهزة وادوات ومصادر علمیة في دراستهم .

موضوع التوافق االكادیمي كونه من المواضیع المهمة فـي المجتمـع الجـامعي ، وذلـك االهتمام ب-

العتماد العملیة التعلیمیة والدراسیة علیه من حیث نجاحها او فشلها . 

التاكیــد علــى توعیــة الطلبــة ثقافیــا وعلمیــا ، مــن حیــث بنــاء عالقــات صــلة مــع الطلبــة ، وحــث -

جتماعیــة (الریاضــیة والفنیــة والثقافیــة) ، فضــال عــن دور الطلبـة علــى المشــاركة فــي االنشــطة اال

ادارة الكلیة في تشجیع الطلبة على التفاعل مـع انظمـة الجامعـة مـن حیـث انشـاء دورات تثقیفیـة 

وتطویریة للطلبة .

المصـادر
) : الفــــروق الفردیــــة وتطبیقاتهــــا ١٩٨٩ابــــو عــــالم ، رجــــاء محمــــد وشــــریف ، نادیــــة محمــــود (.١

، دار العلم للطباعة والنشر ، الكویت . ٢التربویة ، ط

الرضـــا عــن العمـــل العضــاء الهیئـــات مقیــاس) ، اعـــداد٢٠٠٧احمــد ، احمــد حـــازم واخــران (.٢

التدریســیة فــي كلیــة واقســام التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل ، بحــث منشــور فــي مجلــة 

ساسیة ، جامعة الموصل ) ، كلیة التربیة اال١) ، العدد (٧ابحاث التربیة االساسیة ، المجلد (

.

) : فاعلیـــة مـــنهج وحـــدة الخبـــرة المتكاملـــة فـــي التوافـــق النفســـي ١٩٩٧احمـــد ، لقـــاء محفـــوظ (.٣

واالجتماعي الطفال الریاض ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصـل 

.

رؤســاء اندیــة ) : تــاثیر االســالیب القیادیــة ل٢٠٠٢االشــریفي ، ریــاض احمــد اســماعیل یحیــى (.٤

الدرجــة االولــى الریاضــیة فــي االلتــزام التنظیمــي العضــاء هیئاتهــا االداریــة ، اطروحــة دكتــوراه 

غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

، دار  ١) : الوســائل التطبیقیــة فــي الطــرق االحصــائیة ، ط١٩٨٠االطرقجــي ، محمــد علــي (.٥

.الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت

) : المعامالت العلمیة بین النظریة والتطبیق ، مركز الكتاب ١٩٩٩باهي ، مصطفى حسین (.٦

للنشر ، مصر 



فراس محمود علي

٢٩٨

) : تقیــیم تعلــیم الطالــب التجمیعــي والتكــویني ، ترجمــة محمــد ١٩٨٣بلــوم ، بنیــامین واخــرون (.٧

امین المفتي واخرون ، دار ماكرو هیل ، القاهرة .

هــات طلبــة جامعــة بغــداد نحــو بعــض المفــاهیم التربویــة ) : اتجا١٩٧٧بــولص ، جــورج افــرام (.٨

واالجتماعیة ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد . 

) : التطبیقــات االحصــائیة فــي ١٩٩٩التكریتــي ، ودیــع یاســین والعبیــدي ، حســن محمــد عبــد (.٩

شر ، جامعة الموصل .بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والن

) : مســتوى التحصــیل الدراســي وعالقتــه بــالتوافق لــدى ١٩٨٨الحیــاني ، صــبري بــروان علــي (.١٠

طلبة الصف الخامس االعدادي ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعـة بغـداد 

.

معارف ) : الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي ، دار ال١٩٧٦الخولي ، ولیم (.١١

للطباعة والنشر ، مصر .

ــــراوي ، خاشــــع محمــــ.١٢ ــــى االحصــــاء ،٢٠٠٠د (و ال ــــب للطباعــــة ، ٢ط ) : المــــدخل ال دار الكت

، جامعة الموصل والنشر

) : المــدخل الــى القیــاس فـي التربیــة البدنیــة والریاضــة ، ٢٠٠٦رضـوان ، محمــد نصــر الـدین (.١٣

، مركز الكتاب للنشر ، مصر ، القاهرة . ١ط

ــــ.١٤ ــــي ، ف ــــة المســــاهمة العامــــة ١٩٩٨ائز (الزغب ) : مســــتوى رضــــا الشــــركات الصــــناعیة االردنی

واهتماماتهــا تجــاه تســویق منتجاتهــا خــارج االردن ، بحــث منشــور فــي مجلــة ابحــاث الیرمــوك ، 

) ١٤سلسلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة ، عمـادة البحـث العلمـي والدراسـات العلیـا ، المجلـد (

موك ، اربد ، االردن .) ، جامعة الیر ٢، العدد (

). بنــاء مقیــاس اتجاهــات الطلبــة  ١٩٨٧الســامرائي ، باســم نزهــت والبلــداوي ، طــارق حمیــد ( .١٥

  .) ٢( ، العدد )٧( المجلة العربیة للبحوث التربویة ، المجلدنحو مهنة التدریب ،

ن ) : درجـــة التوافـــق لـــدى طلبـــة جامعـــة الســـلطا١٩٩٩ســـلیمان ، ســـعاد والمنیـــزل ، عبـــد اهللا (.١٦

قـــابوس وعالقتهـــا بكـــل مـــن متغیـــرات الجـــنس والفصـــل الدراســـي والمعـــدل التحصـــیلي والموقـــع 

) ، الجامعة االردنیة .١) ، العدد (٢٦السكاني ، دراسات العلوم التربویة ، المجلد (

) : قیــاس التوافــق النفســي واالجتمــاعي البنــاء الشــهداء فــي ١٩٩٠الســوداني ، یحیــى ســلطان (.١٧

اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد .المرحلة المتوسطة ،

) : التوافق النفسي لـدى طلبـة المرحلـة المتوسـطة وعالقتـه ١٩٩٩عباس ، كامل عبد الحمید (.١٨

) ، كلیــــة التربیــــة ، جامعــــة ١٤بالتحصــــیل الدراســــي ، مجلــــة ابحــــاث التربیــــة والعلــــم ، العــــدد (

الموصل .
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، دار المعارف للطباعة  ٣دخل علم النفس الریاضي ، ط) : م١٩٩٨عالوي ، محمد حسن (.١٩

والنشر ، القاهرة 

) : االفكـــار الالعقالنیـــة وعالقتهـــا بـــالتوافق النفســـي ٢٠٠٤بـــك ، ســـهى خلیـــل حســـین العلـــي (.٢٠

واالجتمـــاعي لـــدى طلبـــة جامعـــة الموصـــل ، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ، كلیـــة التربیـــة ، 

جامعة الموصل .

، ملیــة التدریســییة ، جامعــة الیرمــوك) : القیــاس والتقــویم فــي الع١٩٩٩(، احمــد ســلیمان عــودة.٢١

عمان .

) : اساسیات البحث العلمي فـي التربیـة ١٩٩٢، احمد سلیمان وملكاوي ، فتحي حسین (عودة.٢٢

، مكتبة الكتاني للتوزیع ، االردن . ١والعلوم االنسانیة ، ط

علمي ، دار الفكـر العربـي للطباعـة ) : دلیل البحث ال١٩٩٩عویس ، خیر الدین علي احمد (.٢٣

والنشر ، القاهرة 

، مركــز الكتــاب للنشــر ،  ١) : القیــاس المعرفــي الریاضــي ، ط٢٠٠١فرحــات ، لیلــى الســید (.٢٤

  القاهرة .

) : التوافق الشخصي واالجتماعي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .١٩٧٩فهمي ، مصطفى (.٢٥

سـمات شخصـیة طلبـة المرحلـة االعدادیـة ) : بنـاء مقیـاس مقـنن ل١٩٩٤كاظم ، علي مهـدي (.٢٦

في العراق ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ابن رشد ، جامعة بغداد . 

) : الشخصیة السـلیمة ، مكتبـة النهضـة العصـریة ، القـاهرة ١٩٨٥مرسي ، سید عبد الحمید (.٢٧

.

، دار المسـیرة  ١س ، ط) : القیاس والتقویم في التربیة وعلم الـنف٢٠٠٠ملحم ، سامي محمد (.٢٨

للطباعة والنشر والتوزیع ، سوریا .
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