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٢٣/٩/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ١/٧/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
في  ، والتربیةالتربیة الریاضیةتي ،كلیالب طدى مستوى التكیف الدراسي ل الىالتعرف -

جامعة الموصل .

التربیة و  ،التربیة الریاضیةكلیتيالب في مستوى التكیف الدراسي بین ط الفرق الىالتعرف -

في جامعة الموصل .

البحث عینة تاشتمل، و واستخدم الباحثون المنهج الوصفي باالسلوب السببي المقارن

في جامعة الموصل  ةیكلیة التربو  التربیة الریاضیة ،تيكلیالب السنة الدراسیة الرابعة فيعلى ط

) طالبا في كلیة التربیة ٦٠البالغ عددهم على التوالي ()  ، و ٢٠٠٧- ٢٠٠٦للعام الدراسي (، 

تم اختیارهم بطریقة با ، ) طال١٦٠بمجموع كلي (، في كلیة التربیة طالب) ١٠٠الریاضیة ، و(

،(قلندرالذي اعدته ،ن مقیاس التكیف الدراسيو استخدم الباحثمن مجتمع البحث ، وقدعمدیة

،وسط الحسابيمتالالوسائل االحصائیة على : واقتصرت، لجمع البیانات داةا) ك٢٠٠٣

معامل االرتباط ، و ن ) معادلة معامل االلتواء لـ(كارل بیرسو ، و االنحراف المعیاري، و المنوالو 

النسبة براون) ، والمتوسط الفرضي ، و -، ومعادلة (سبیرمان اختبار(ت)و  ،البسیط لـ (بیرسون)

.المئویة

وقد توصل الباحثون الى عدد من االستنتاجات اهمها ما یاتي : 

.الدراسيالتكیف ستوىمبكلیة التربیة كلیة التربیة الریاضیة على طالبتفوق طالب-

تكیف دراسي بمستوى  ونتمتعیبصورة عامة ، والتربیة ،التربیة الریاضیةتيطالب كلی-

یعطیهم الدافع لالداء والعطاءیكسبهم تكیف مع بیئة الكلیة والجامعة ، وبالتاليایجابي

.الدراسة  في والنجاح
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Abstract:

The Research aimed at :
- Recognizing the level of educational adaptation for students of the

colleges of physical education and education in the University of

Mosul .

- Recognizing the differences in the level of educational adaptation

between students of the colleges of physical education and education

in the University of Mosul .

The researchers adopted the descriptive approach in the

comparative causal style , the samples in this research are the forth year

students in the colleges of physical education and education - University

of Mosul in (2006 - 2007) , their numbers are (60) and (100) students ,

respectively , with a total of (160) , The students were deliberately chosen

from the research society , the research used the standard of educational

adaptation prepared by Mrs. (Qalandar 2002), in collecting the data , The

statistical means were restricted to: (Arithmetic mean, Algorithm,

Standard deviation, Carl Pearson's reagent, Pearson's reagent, (T) test,

(Spearman& Brown's)formula, hypothetical Medium and the Percentage).

The researches have come up with the following conclusions :

- students of the college of physical educational exceeded the students of

the college of education in the level of education adaptation .

- Both students in the two colleges have, in general , a positive

educational adaptation which might make them adapted with the

environment of the college and the University ,Thus, it motivates them

for better performance and success in their study .
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بالبحثالتعریف-١
المقدمة واھمیة البحث١-١

یسعى الفرد منذ وجد جاهدا للوصول الى حالة التوازن واالستعداد النفسي في مجاالت 

الى  حیاته كلها ، ولذلك یبذل طاقته باجمعها من اجل الوصول الى هذه الحالة لذلك یمیل الفرد

والتعدیل في السلوك ،النشاطتغییر نشاطه استجابة للضغوط في بیئته ، ویهدف هذا التغییر في 

البیئة  في  الى ایجاد طرق جدیدة الشباع متطلباته فان لم یجد اشباع لهذه الحاجات والرغبات

"   في اللغة فانه یعمل على تغییر سلوكه ، وهذا النوع من التغییر یسمى (التكیف) ، و یعني

 ١٩٨٧(فهمي ، ر والتصادم " التآلف والتقارب واجتماع الكلمة ، وهو نقیض التخالف والتناث

 ،٦٨( .  

ان مرحلة الشباب مرحلة حیویة وحاسمة في حیاة الفرد یمر فیها بكثیر من المشكالت 

،وترتبط بالضغوط النفسیة ،وتحمل المسؤولیة،مالمح الشخصیةومحاوالت تحدید ،والضغوط

، والرغبة في تكوین االسرة تماعیةوفیها القلق الناشئ عن العالقات االج، والمشاعر االنفعالیة

ویعد الشباب الجامعي ،خر اال شخصیةاو البحث عن شریك الحیاة لیعوض ویقوي كل منهما 

،علیة الشباب الجامعي من علم وخلق وكفاءة نما یكو الصفوة المختارة الي مجتمع وبقدر 

التنمیة والتجدید في  داةاو  ،مةاال عصبفالشباب هم،جیدا فبقدر ذلك یكون تقدم المجتمع

والتقنیة .،والتربویة، واالجتماعیة ،الجوانب االقتصادیة

وتعد الجامعة مركز التفاعل باعتبارها مؤسسة من المؤسسات االجتماعیة الفعالة في 

ثر به ، فهي من صنع المجتمع من جهة ، وهي اداته في أالمجتمع ، والتي تؤثر في المحیط وتت

، والمهنیة ، والفكریة من جهة اخرى ، اذ تتفاعل االفكار ، وتتشابك صنع قیادته الفنیة

خاصة في بدایة الحیاة الجامعیة بو خرة ایواجه الفرد في المراهقة المتو  االتجاهات والمیول ، "

واألكادیمیة ، ویطالب ، واالجتماعیة ،والنفسیة،مواقف جدیدة على شتى األصعدة التربویة

  . )١٦١،  ٢٠٠٠سعاد ، و (الحوري المختلفة " قفبالتكیف لهذه الموا

وللجامعة دور كبیر في تغییر اتجاهات ومیول الطالب في االختیار الجید والصالح ، 

جدیدة معبرة عن بحیث ینجم عن ذلك حقائق فیهویذهب ما هو غیر جید او غیر مرغوب

فراد المجتمع لهم میول تغیرات صالحة في اي جانب من جوانب الحیاة ، والطالب كغیرهم من ا

ودوافع وحاجات یسعون الى اشباعها ، ویتوقف تكیفهم الدراسي على درجة اشباع هذه الحاجات 

عالقاتهالتكیف الدراسي " قدرة الطالب على تحقیق حاجاته االجتماعیة من خالل، اذ یقصد ب

(رمزي ، تماعي "ومع مدرسیة من خالل مساهمته في الوان النشاط االج،مع زمالئه واقرانه

١٣،  ١٩٧٤( .  
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وهي مرحلة والجامعة وسط ثقافي واجتماعي واكادیمي تتعامل مع مرحلة مهمة جدا

وحاجات وتعمل على تحقیق میول،االنتقال من حیاة الدراسة الثانویة الى الدراسة الجامعیة

ض في المجتمع ، استعداداتهم باعتبار ان هذه الفئة العمریة هي القلب النابالطالب من خالل

ات النواع ییتعرض الطلبة في الكلاذ " ، انها شریحة مهمة في المجتمع لكونهم قادة المستقبل و 

واحتمال ،من الضغوط والمشكالت التكیفیة التي من شانها ان تزید لدیهم القلق االجتماعي

ن في هذه المواقف وطریقة تعاملهم مع االخری،بیا في سلوك الطلبةلتطورها تدریجیا مما یؤثر س

  . )١٠،  ١٩٩٧(جمال ، "االجتماعیة المختلفة

بین االفرادالجیدةالریاضة تحتوي على جمیع عناصر االتصال االجتماعيممارسة ان

 فيومجاالتها المتنوعة تؤثر ،ریاضة بأنشطتها المتعددةلل الطالب ممارسةفي المجتمع ، اذ ان 

صعید االنشطة  فيوالعمل الجماعي ریاضیة المتعددة ، من خالل المباریات الالممارس لها

المتنوعة .الریاضیة

ومما سبق وانطالقا من المفاهیم االساسیة للسلوك االنساني ، واالجتماعي الذي یتضمن 

تباینا ملحوظا بطبیعة المتغیرات التي تؤثر في تشكیل العالقات المختلفة في داخل بیئة الكلیة 

بدراسة اهمیة البحثتكمنیز بالتكیف االجتماعي والدراسي للطلبة ، والجامعة ، والتي تتم

في التربیة وكلیة كلیة التربیة الریاضیة ، الب السنة الدراسیة الرابعة فيلدى طالتكیف الدراسي 

لمعرفة ایهما افضل فيلدیهم ، والمقارنة فیما بینهممستوى التكیف الىلتعرف جامعة الموصل ل

.دراسي مستوى التكیف ال

مشكلة البحث ٢-١
ان البیئة التي یعیش فیها الفرد تؤثر بصورة كبیرة في بناء شخصیته من خالل المواقف 

، وان الجامعة مؤسسة تربویة وتعلیمیة لها االجتماعیة التي یمر بها والسیما التكیف الدراسي

ان الجامعة تتعامل مع شریحة اهدافها ، وتعمل على تحقیقها بالطرق العلمیة والعملیة ، باعتبار 

على  بيمهمة من المجتمع وهم الطلبة الشباب ، وان ممارسة النشاط الریاضي له مردود ایجا

الفرد في جمیع الجوانب البدنیة ، والنفسیة ، واالجتماعیة ، والدراسیة اذ احسن استثماره ، وسوف 

والدراسي في ظل التطور یسهم في حل مشكالت الطلبة اال وهي مشكلة التكیف االجتماعي 

.والمعرفي في هذا المجال يالتكنولوج

التكیف الدراسي یعد امرا ضروریا لما یتعرض له الطلبة بصورة عامة مستوىان معرفة

والنفسیة ، وهذا ما جعل غالبیة ، واالجتماعیة ،االقتصادیة، ظروفالمن مشكالت نتیجة 

.النفسالطلبة یعیشون في تشاؤم وضعف الثقة ب
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التساؤلین االتیین :برز مشكلة البحث ویمكن اختصارها على شكل تهنا من و       

في جامعة التربیةو  ،التربیة الریاضیةالب كلیتيطما هو مستوى التكیف الدراسي لدى -

.الموصل 

في التربیة و  التربیة الریاضیة ،تيكلیالب في مستوى التكیف الدراسي بین ط فرقهل یوجد -

جامعة الموصل .

البحث اھدف٣-١
في  والتربیة،التربیة الریاضیةكلیتيالب طدى مستوى التكیف الدراسي ل الىالتعرف  ١- ٣- ١

.جامعة الموصل 

،التربیة الریاضیةكلیتيالب في مستوى التكیف الدراسي بین ط الفرق الىالتعرف   ٢- ٣- ١

في جامعة الموصل .التربیة و 

فرض البحث   ٤-١
،التربیة الریاضیةكلیتيالب مستوى التكیف الدراسي بین طبفرق معنويیوجد١- ٤- ١

في جامعة الموصل .التربیة و 

مجاالت البحث   ٥-١
في جامعة التربیة الب كلیة طو  ،كلیة التربیة الریاضیةالب طالمجال البشري :  ١- ٥- ١

  . )٢٠٠٧- ٢٠٠٦للعام الدراسي (الموصل

  . ٢٠٠٧ / ٦ / ٢٥ ولغایة    ٢٠٠٧/ ٤ / ٥ المدة من المجال الزماني : ٢- ٥- ١

في جامعة ة یوكلیة الترب،كلیة التربیة الریاضیةقاعات محاضرات المجال المكاني : ٣- ٥- ١

الموصل .

تحدید المصطلحات  ٦-١
:التكیف الدراسي١- ٦- ١

"رضیة مع البیئةمالعالقات الثابتة وال) بانه " محاوالت الفرد لتحقیق نوع منGordonعرفه ( - 

10),1970Gordon,(.

" نتاج اساسي لتفاعل الفرد مع المواقف التربویة وتعد عملیة التفاعل االكادیمي محصلة  وهو - 

لتفاعل عدد من العوامل كالقدرة العقلیة والتحصیلیة ومیول الفرد التربویة واتجاهاته نحو النظام 

  ) . ٤٨،  ١٩٩٣لنفسیة " (ابو حطب ، المدرسي وحالته ا
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دراسات السابقةاالطار النظري وال-٢
االطار النظري ١-٢
التكیف ١-١-٢

یعد التكیف من الموضوعات التي اهتم علم النفس بدراستها النه یرتبط ارتباطا مباشرا 

ر التغییر االجتماعي بسلوك االنسان ، ومع دخول مفهوم التكیف كمرادف للتوافق لتفسیر مظاه

واصبح به الفرد من سلوك لیحقق التكیف بینه وبین بیئته ،  مما یقو في سلوك الفرد لیشمل كل 

Woolflk)یعني كما یرى ویلفولك ونیكولیش  and Nicolich الفرد كي    ، تغیر سلوك (

،  ١٩٩٢صور ، (المنینسجم مع غیره من االفراد وخاصة الخضوع لاللتزامات االجتماعیة

١١٤. (  

اكثر من معنى واحد یظهر في حیاتنا  لها في الواقع (Adaptation)ان كلمة التكیف 

الیومیة وفي مناسبات مختلفة ومیادین متنوعة منها تكیف اعضاء الجسم مع الشروط الطبیعیة 

كیف كل من الزوجین وتكیف الفرد مع البیئة االجتماعیة الجدیدة التي یاتي الیها ، وت،المحیطة

(القمش مع شروط الحیاة الزوجیة ، وتكیف الطالب مع الحیاة المدرسیة او الحیاة الجامعیة

 ،٣٨،  ٢٠٠٠( .  

ان علم النفس یعد هذه الظاهرة تلك الطریقة او العملیة الدینامیكیة التي یهدف بها 

وبینه وبین البیئة ،وبین نفسه من ناحیةالشخص الى ان یعدل في سلوكه لیكون اكثر تكیفا بینه 

التي یعیش فیها من ناحیة اخرى ، وبهذه الطریقة او العملیة یستطیع الفرد من تكوین عالقات 

وعالمه الذي یحیط به ،مرضیة وجیدة مع البیئة التي یعیش فیها المتمثلة باالسرة او المدرسة

  ) .٦٣،  ١٩٨٤(مجلة التربیة القطریة ، 

ان التكیف االجتماعي في البیئة التي یعل بها الطلبة تساعد على التكیف الدراسي نتیجة 

اذ " ان  مع الحیاة الجامعیةلبةالطالخبرات التي اكتسبت بالعالقات االجتماعیة الجیدة ، وتكیف 

ته الخبرات التربویة التي یكتسبها الطالب تعد احد المصادر ذات االثر في تكیفه ، ونتیجة قدرا

على اقامة عالقات ایجابیة ناجحة في المواقف االجتماعیة المختلفة لذا فان عملیتي التعلم 

والتعلیم هما من المصادر االساسیة في رفد قدرات الطالب بحیث یتمكن بمساعدتهما من التكیف 

  ) .١٨٣،  ١٩٩٥الدراسي مع متطلبات الحیاة " (المنیزل وسعاد ، 
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عالمات سوء التكیف٢-١-٢
دفع االهتمام بدراسة تكیف الشخصیة الى وضع معاییر لقیاس التكیف على الرغم من 

اختالف العاملین في هذا المجال في التعبیر والصیاغة لهذه المعاییر اإلجرائیة ، وتوضیح طریقة 

معاییر من(Lazarus)ال انهم متفقون من حیث مضمونها ، ویعتبر ما قدمه الزاروس اتطبیقها 

:لتقییم كفاءة التكیف وهي

ات الدالة على سوء التكیف ومن أمثلتها حاالت مویعني بها احدى العالالراحة النفسیة :-

االكتئاب والشعور القاهر بالذنب او الخوف من المرض او الموت .

تكیفه ات الدالة على وجود صعوبات تحول بین الشخص وبینمفمن العالالكفایة في العمل :-

استعداداته ومهاراته المهنیة واالجتماعیة وقد یكون ثماري هو عجز الشخص عن استالسو 

به قدراته . أسببا للفشل الدراسي او التحصیل المتدني او یكون إنتاجه اقل مما تتنب

اذ یكون الدلیل الوحید على وجود نقص في التكیف هو اصابة عضو االعراض الجسمیة :-

الطب النفسي والجسمي بعد مالحظة األطباء من ان االصابة  أمن اعضاء الجسم ، وقد نش

  م .ضیمكن ان تحدث بسوء التكیف النفسي كصعوبات اله

تكیف الشخص من اهم ادلة كفایة التكیف ان تكون الصورة التي یتخذهاالتقبل االجتماعي :-

،  ١٩٦٧، (حلميمقبولة اجتماعیا ویتحقق ذلك بكون سلوكه التكیفي سلوكا یقره المجتمع

ویتاثر التكیف بالقدرة العقلیة ، والجوانب االنفعالیة ، واالجتماعیة ، والصحیة ، ") ، ١١٢

وتعد جمیعها قنوات رافده للتكیف عند الفرد وعناصر مهمة فیه وتمییزه عن غیره من االفراد 

ستقاللیة ، الذین لم یصلوا الى هذه الدرجة من التكیف بمیزات بارزه مثل الشعور بالتفرد واال

"والثقة بالنفس ، والتقبل الذاتي ، والتمتع بالقیم الشخصیة ، وٕاشباع فلسفة حیاة معینة

  ) . ٥٥،  ١٩٨٣(جمیعان ، 

الدراسات السابقة٢-٢
)١٩٨٣دراسة (یوسف ، ١-٢-٢
دراسة مقارنة في التكیف االجتماعي المدرسي بین التالمیذ المتخرجین وغیر المتخرجین من "

االطفال "ریاض

هدفت الدراسة الى دراسة اثر االمتحان بریاض االطفال على التكیف االجتماعي 

المدرسي بریاض االطفال ، والمقارنة في التكیف االجتماعي المدرسي بین التالمیذ المتخرجین 

وغیر المتخرجین من ریاض االطفال .

االبتدائیة المختلطة في مدینة بغداد تالمیذ بعض المدارسواشتملت عینة البحث على

وطالبة ضمن اً ) طالب١٧٤) ، والبالغ عددهم (١٩٨٣ - ١٩٨٢الرصافة / الكرخ للعام الدراسي (
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ة الباحث توقد استخدموطالبة ضمن المجموعة الضابطة ، اً ) طالب٧٤المجموعة التجریبیة ، و(

ف عبد اهللا) كاداة لجمع البیانات ، مقیاس التكیف االجتماعي المدرسي المعد من قبل (فیصل نوا

اما الوسائل االحصائیة فقد استخدم الباحث : الوسط الحسابي ، االنحراف المعیاري ، معامل 

قد استنتج الباحث ما یاتي : و االرتباط البسیط ، واختبار (ت) ، 

ى تفوق التالمیذ المتخرجون على التالمیذ الغیر متخرجین من ریاض االطفال في مستو -

التكیف االجتماعي المدرسي .

)٢٠٠٠دراسة (الحوري وسعاد ، ٢-٢-٢
قیاس قدرة طلبة الكلیات االهلیة على التكیف االجتماعي (دراسة خاصة بطلبة كلیة المأمون "

الجامعة االهلیة) "

هدفت الدراسة الى الكشف عن دور الكلیة في التكیف االجتماعي لطلبتها بمقارنة 

رات االستبانة رابعة مع درجات الصفوف االولى لكافة االقسام وفق جمیع فقدرجات الصفوف ال

، ومقارنة ودور الكلیة في التكیف االجتماعي، ووفق كل مجال على حدة ، المعدة لهذا الغرض

للطلبة بین االقسام كافة ، ومعرفة فیما اذا كانت هناك فروق احصائیة دالة بین الجنسین في 

التكیف االجتماعي .

واشتملت عینة البحث على الصفوف االولى من الطلبة الجدد (غیر الراسبین) والصفوف 

) طالب وطالبة ، یمثلون حوالي ٣٠٠الرابعة لكافة االقسام في الكلیة ، وقد بلغ حجم العینة (

) سنة ٢٥) سنة للصفوف االولى ، و(١٩%) من المجتمع االصلي وبمتوسط عمر (٢٥(

) فقرة ٤٥وقد استخدم الباحثان استبانة اشتملت على صفحتین تكونت من (للصفوف الرابعة ،

،والعمر،ال) ، وتضمنت معلومات عامة حول الجنس،من ثالثة بدائل (نعم ، الادري

والمرحلة الدراسیة ، اما الثانیة حول مهنة اولیاء االمور ومؤهالتهم العلمیة ، ولغرض المقارنة 

االختبار الثاني ، ولغرض التحقق من الصدق تم عرض االداة على بالنسبة لالهداف استخدم

من اهم االستنتاجات ما یاتي :الخبراء ، و 

.الصفوف االولى طلبةطلبة الصفوف الرابعة هم االكثر تكیفا من-

.جتماعياالتكیف في ال )الطالب والطالبات(بین الجنسین معنويعدم وجود فرق -
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اجراءات البحث-٣
منھج البحث ١-٣

.طبیعة البحث و لمالءمته السببي المقارنتم استخدام المنهج الوصفي باالسلوب 

مجتمع البحث وعینتھ ٢-٣
مجتمع البحث١-٢-٣

التربیة الریاضیة ،تيكلیالب السنة الدراسیة الرابعة فياشتمل مجتمع البحث على ط

البالغ عددهم على )  ، و ٢٠٠٧-٢٠٠٦لعام الدراسي (لفي جامعة الموصل ،  ةیكلیة التربو 

بمجموع كلي ، ) طالبا من كلیة التربیة٤٢٥) طالبا في كلیة التربیة الریاضیة ، و(١٠٩التوالي (

) یبین ذلك .١والجدول () طالبا ، ٥٣٤(

  )١الجدول (

یبین تفاصیل مجتمع البحث

النسبة المئویةعدد الطالبةـالكلیت

%١٠٩٢٠الریاضیةالتربیة .١

%٤٢٥٨٠التربیة.٢

%٥٣٤١٠٠الكليمجتمع البحث 

ة البحثعین٢-٢-٣
،  الكلي من مجتمع البحث %)٣٠) طالبا ، وبنسبة (١٦٠اشتملت عینة البحث على (

مجتمعهم %) تم اختیارهم من٥٥وبنسبة (، ) طالبا٦٠تم اختیارهم بطریقة عمدیة ، منهم (

مجتمعهم %) تم اختیارهم من٢٣وبنسبة (،  ) طالب١٠٠، و()التربیة الریاضیةكلیة  (طالب

،الطالب الراسبون، و الطالبات االناث، وقد روعي اثناء االختیار استبعاد)كلیة التربیة (طالب

) یبین ذلك . ٢والمؤجلون من عینة البحث ، والجدول (

  )٢الجدول (

البحثعینةیبین تفاصیل 

النسبة المئویةدد الطالبعةـالكلیت

%٦٠٥٥التربیة الریاضیة.١

%١٠٠٢٣التربیة.٢

%١٦٠٣٠الكليمجتمع البحث 
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ادوات جمع البیانات٣-٣
داة لجمع البیانات .ان مقیاس التكیف الدراسي كو استخدم الباحث

وصف المقیاس وتصحیحھ ١-٣-٣
، وتكون المقیاس من  )٢٠٠٣، (قلندرالذي اعدتهاسيمقیاس التكیف الدر تم استخدام 

) فقرة سلبیة ، وامام كل فقرة ثالثة بدائل هي (نعم ٤٧) فقرة ایجابیة ، و (٣٧) فقرة ، منها (٨٤(

–ویتوفر للمقیاس مفتاح للتصحیح ، ویصحح باعطاء اوزان للبدائل (نعم، ال) ، يال ادر ، 

) للفقرات االیجابیة ، وبالعكس بالنسبة صفر–) ، (وال درجة واحدة -  يوال ادر ( ) ،درجتان

) درجة ، والدرجة الكلیة الدنیا ١٦٨للفقرات السلبیة ، وتكون الدرجة الكلیة العلیا للمقیاس هي (

للمقیاس هي (صفر) درجة ، وبهذا تكون درجة الطالب على المقیاس هي مجموع درجاته على 

فقرات المقیاس جمیعا .  

امالت العلمیة للمقیاسالمع  ٤-٣
صدق المقیاس١-٤-٣

ان الصدق هو احد الخصائص (السایكومتریة) للمقاییس ، والمقیاس الذي یتصف 

بالصدق كما یرى (ستانلي وهو بكنز) هو " المقیاس الذي یحقق الوظیفة التي وضع من   اجلها 

) "Stanley and Hopkins , 1972 , ثون من صدق المقیاس عن ) ، وقد تحقق الباح101

الخبراء) .صدق طریق الصدق الظاهري (

)ن بعرض فقرات المقیاس على عدد من السادة ذوي الخبرة واالختصاص(و قام الباحث

، لغرض تقویمها والحكم على مدى علم النفس الریاضيو  ،في مجال العلوم التربویة والنفسیة

) اسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص  (

جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيأ.م.د. ناظم شاكر الوتار

جامعة الموصلكلیة التربیةعلم النفسأ.م.د  سمیر محمد 

جامعة الموصلكلیة التربیةعلم النفسأ.م.د. اسامة حامد

جامعة الموصلكلیة التربیةعلم النفسلعبایجياأ.م.د. ندى فتاح 

جامعة الموصلكلیة التربیةعلم النفسأ.م.د  فتاح ابلحد

جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيیىأ.م.د. زهیر یح

جامعة الموصلكلیة التربیةعلم النفسم.د علي علیج

جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيم.د. نغم محمود العبیدي

جامعة الموصلكلیة التربیةعلم النفسامینم.د قیس محمد 
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، اسبة (من خالل حذف او اعادة صیاغة عدد من الفقرات) صالحیتها ، واجراء التعدیالت المن

، اذ یعد هذا االجراء وسیلة ) یبین ذلك١والملحق (مع ذكر مالئمة البدائل لعینة البحث ، 

، اذ مناسبة للتاكد من صدق المقیاس ، وهو احد انواع الصدق ویسمى (بالصدق الظاهري) 

ار صادقا بعد عرضه على عدد من المختصین " یمكن ان نعد االختبالى انه،یشیر (عویس) 

والخبراء في المجال الذي یقیسه االختبار، فاذا اقر الخبراء ان هذا االختبار یقیس السلوك الذي 

وبعد جمع ) ،  ٥٥، ١٩٩٩وضع لقیاسه ، یمكن للباحث االعتماد على حكم الخبراء " (عویس ، 

ل النسبة المئویة التفاق الخبراء حول فقرات استمارات المقیاس تم استخراج صدق الخبراء من خال

ن) الى و (بلوم واخر %) فاكثر من اراء الخبراء ، اذ یشیر٧٥المقیاس ، اذ اعتمدت النسبة (

"على الباحث ان یحصل على نسبة اتفاق للخبراء في صالحیة الفقرات وامكانیة اجراء انه 

(بلوم "ت الخبراء في هذا النوع من الصدقفاكثر من تقدیرا %)٧٥التعدیالت بنسبة التقل عن (

) ، اذ اجمع الخبراء على صالحیة البدائل ، وصالحیة تطبیق المقیاس ١٢٦،  ١٩٨٣ن ، و واخر 

   . %)١٠٠على عینة البحث ، وبنسبة (

ثبات المقیاس٢-٤-٣
Gronbach)االنسجام او االتساق في النتائج " " الى  الثباتیشیر  , 1960 , 126) ،

التجزئة النصفیة ، باسلوب الفقرات الفردیة والزوجیة ، وتسمى ایضا بمعامل طریقة  تستخدموا

تم اختیارهم من مجتمع  ) طالب٣٠تم تطبیق المقیاس على عینة مؤلفة من (الثبات الداخلي ، 

قسمت الى نصفین ، النصف االول یمثل وبعد جمع االستمارات، البحث ومن غیر عینة البحث

لفقرات ذات التسلسالت الفردیة ، والنصف الثاني یمثل الفقرات ذات التسلسالت الزوجیة ، بحیث ا

بین نصفي استخدام معامل االرتباط البسیط (بیرسون)و  اصبح لكل فرد درجتان (فردیة وزوجیة) ،

، ویشیر       (ابو حطب) الى ان "  )٠.٧٧فظهرت قیمة (ر) المحتسبة تساوي (المقیاس

باط بین درجات كل من نصفي االختبار یعتبر بمثابة االتساق الداخلي لنصف االختبار فقط االرت

) ، ولكي نحصل على تقدیر غیر متحیز ١١٦،  ١٩٩٣ولیس لالختبار ككل " (ابو حطب ، 

براون) ، اذ بلغت قیمة معامل الثبات الكلي -(سبیرمانلثبات االختبار بكامله تم استخدام معادلة

.وهو دال احصائیا مما یدل على ثبات المقیاس) ،٠.٨٧(

تطبیق المقیاس   ٥-٣
، حیث وزعت كراسات  آ) طالب١٦٠على عینة البحث البالغة (تم تطبیق المقیاس

المقیاس علیهم ، وتم شرح طریقة االجابة على المقیاس ، اذ بین الغرض من المقیاس وكیفیة 

ي الطالب ، وتم ا(      ) امام احدى بدائل كل فقرة حسب ر االجابة علیه ، وذلك بوضع عالمة 
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المقیاس بكل دقة وامانة ، علما ان االجابة تكون على  فقراتالتأكید علیهم لالجابة على جمیع 

كراسة المقیاس نفسه ، ثم تم جمع كراسات المقیاس ، وتصحیحها ، وبهذا تكون درجة الطالب 

قرات المقیاس جمیعها .على المقیاس هي مجموع درجاته على ف

الوسائل اإلحصائیة   ٥-٣
وسط الحسابي متال  - 

المنوال-

االنحراف المعیاري-

معادلة معامل االلتواء لـ(كارل بیرسون ) -

معامل االرتباط البسیط لـ (بیرسون) .-

  ) .٢٧٢ -  ١٠١،  ١٩٩٩ (التكریتي والعبیدي ،اختبار(ت)-

  . )١٤٥،  ٢٠٠٢(الظاهر واخرون ، اون) بر -دلة (سبیرمانامع-

  ) .١٤٦،  ١٩٩٨المتوسط الفرضي (عالوي ، -

  ) .٩٠- ٨٨،  ٢٠٠١عمر واخران ، النسبة المئویة (-

عرض وتحلیل النتائج ومناقشتھا -٤
عرض نتائج عینة البحث بمقیاس التكیف الدراسي ١-٤

تم التاكد من مالئمة االختبار حث ، بعد تطبیق مقیاس التكیف الدراسي على عینة الب

،وان التوزیع طبیعي (معتدل) عن طریق معادلة معامل االلتواء لـ(كارل بیرسون)، عینة لل

) یبین ذلك .٣ومنحنى التوزیع الطبیعي (االعتدالي) ، والجدول (

  )٣الجدول (

الجابات عینة  اءة والمنوال ومعامل االلتو المعیاری اتواالنحراف ةالحسابی اتالمتوسطیبین

بمقیاس التكیف الدراسيالبحث 

التكیف الدراسيت
عدد 

  الطالب

وحدة 

القیاس

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري
المنوال

معامل 

االلتواء
النتیجة

١
طالب كلیة التربیة 

لریاضیة
*طبیعي٠.٤٧ -  ١٢٠  ١٢.٦٥  ١١٣.٩٥  درجة  ٦٠

*طبیعي٠.٤١ -  ١٠٨  ١٢.٧٨  ١٠٢.٧  درجة  ١٠٠طالب كلیة التربیة٢

  ) ١+للعینة اذا وقع معامل االلتواء بین (ئم مال المقیاسیعد االلتواء طبیعیا ، و *

) .٢٠٦- ٢٠٤،  ١٩٨٠(االطرقجي ، 
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عرض نتائج الفرق في التكیف الدراسي لعینة البحث ومناقشتھا ٢-٤
  )٤الجدول (

ونتائج االختبار التائيالبحث ةیبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لعین

البحثعینة

المقیاس

كلیة التربیةالبطكلیة التربیة الریاضیةالبط
قیمة (ت)

المحتسبة
وسط متال

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

وسط متال

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

١١٣.٩٥١٢.٦٥١٠٢.٧١٢.٧٨التكیف الدراسي
٥.٤*

٦٠١٠٠الطالبعدد 

   )  ١.٩٨) ، قیمة (ت) الجدولیة = (١٥٨) ، وامام درجة حریة (٠.٠٥( مستوى معنویة معنوي عند *

  )٤٤٠،  ١٩٩٩تكریتي والعبیدي ، (ال

كلیـة التربیـة الریاضیـة  لطالبوسط الحسابي للتكیف الدراسي مت) : ان ال٤یبین الجدول (

 لطالبوسط الحسابي مت) ، اما ال١٢.٦٥ ، وبانحراف معیاري قدره (درجة )١١٣.٩٥قد بلغ (

، واستخدم اختبار )١٢.٧٨ ، وبانحراف معیاري قدره (درجة )١٠٢.٧بلغ (فقد كلیة التربیة 

من قیمة كبر) وهي ا٥.٤(ت) لداللة الفروق بین المتوسطات ، اذ بلغت قیمة (ت) المحتسبة (

من قیمة (ت) الجدولیة ، كبر) ، وبما ان قیمة (ت) المحتسبة ا١.٩٨(ت) الجدولیة البالغة (

فهذا یدل على وجود فرق معنوي .

التكیف الدراسي بین كل من مستوىبان هناك فرق معنوي بینمن خالل ما سبق یت

كلیة بب السنة الدراسیة الرابعة، وطالكلیـة التربیـة الریاضیـةالب السنة الدراسیة الرابعة فيط

.كلیـة التربیـة الریاضیـةالسنة الدراسیة الرابعة في البط، ولمصلحة في جامعة الموصلالتربیة

كلیـة الب طمن قبل ممارسة النشاط الریاضي المستمر الى هذا الفرق نو ویعزو الباحث

خالل دروسهم العملیة انطالقا من ان " الریاضة هي نظام اجتماعي كبیر ، التربیـة الریاضیـة

ط السلوك التي تحدث في الحیاة العادیة ، فالریاضة وواقع ملموس في حیاتنا یحدث فیها كل انما

جزء من نسیج هذا المجتمع أي انها صورة مصغرة من المجتمع االكبر ، لذلك فهي تؤثر وتتاثر 

  .) ٢٩،  ٢٠٠١في هذا المجتمع (عبد الحفیظ وحاجي ،  دبكل ما یسو 

سوف نالحظ ان ، وممارسة االنشطة الریاضیة نظرة موضوعیة فواذا نظرنا الى الریاضة

الكثیر من العادات والصفات  لها ممارسال الریاضة بانشطتها المتعددة ومجاالتها المتنوعة تكسب

االجتماعیة السیما التكیف الدراسي باعتباره یندرج تحت مصطلح التكیف االجتماعي ، اذ " ان 

مر الذي یؤدي الى ، االمزاولة الریاضة ، او االنشطة الریاضیة یهیئ للفرد العمل مع الجماعة

زیادة خبراته وتقویة شخصیته ، فضال عن تحقیق احتیاجات االنسان عن طریق اللعب ، ولیس 
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اللعب اال تعبیرا عن قیم ثقافیة ، وهي انعكاس حقیقي للتنشئة االجتماعیة ، فاأللعاب تعین على 

  ) .٢٤،  ٢٠٠٤التكیف مع المحیط ، وتعكس معاییر الضبط  االجتماعي " (الشافعي ، 

والریاضة تكسب الفرد صفات المواطنة الصالحة التي تؤهلهم الن یكونوا مواطنین نافعین 

ریاضیةن الریاضة توفر مساحات زمنیةاال نفسهم وللمجتمع ، وهناك دالئل عدیدة تؤكد على 

وبرامج ،والبرامج الریاضیة ، من خالل البرامج التلفزیونیة،ممارس مثل المباریاتللفرد ال

والصحف الریاضیة ، ومن ذلك ،اضافة الى الصحف الرسمیة من صفحات الریاضة، االذاعة

یمكننا القول ان هناك عالقة ایجابیة متبادلة بین كل من الریاضة والفرد ، وتختلف هذه العالقة 

اقوى لدى طالب      خر ، فنالحظ ان هذه العالقة یكون تاثیرها المكان فرد الخر ، ومنمن

إلزامیة على مدى اربع التربیة الریاضیة من خالل ممارستهم لدروسهم العملیة بصورةكلیة

ایجابي كبیر في توفیر فرص متنوعة  دوران " الریاضة لها سنوات ، وهذا ما اكده (راتب) ، في

الزمالء والمدرسین والمنافسین معلتنمیة المهارات االجتماعیة في العالقات الشخصیة 

(عبد الحفیظ وحاجي) ، في ان " الفرد ) ، وهذا یتفق مع٣٣٩،  ١٩٩٩ذلك " (راتب ، ك

الذي یكون مقدرا من قبل زمالئه واقرانه یكون على االرجح اكثر سعادة وهدوء في كل حیاته 

  )٦٢،  ٢٠٠١الخاصة (الفردیة) ، وعالقاته االجتماعیة مع االخرین " (عبد الحفیظ وحاجي ، 

وم بدراسة مجموعة صغیرة من طالب كلیة التربیة الریاضیة نحن نقوم بدراسة فعندما نق

مجتمع الكلیة وعالقته بالریاضة ، اذ نرى ان هناك تفاعل ایجابي بین المجامیع الصغیرة خالل 

والعمل الجماعي على صعید االنشطة الریاضیة ، وان الریاضة تحتوي على ،الدروس العلمیة

 واللغة والقیم ،،القوانینفي المجتمع من ناحیة االجتماعي بین االفرادجمیع عناصر االتصال 

ونظام المالبس .،

یتوجب علیهم التفاعل بتهموان طریقة تعامل اساتذة كلیة التربیة الریاضیة مع طل

واالندماج معهم ، وانعدام المسافة وكسر الحواجز فیما بینهم ، وهذا بسبب طبیعة العمل المهني 

واالنطباع الجید لدى االستاذ،ادیمي بین الطالب واساتذته ، وهذا یولد التفاعل االجتماعيواالك

تفاعله مع اقرانه ، وهذا بدوره یؤدي زیادة مما یساعد الطالب على زیادة الثقة بنفسه وباستاذه ، و 

الدراسي .و  االجتماعيالى اكتسابه التكیف

من ثمي تفاعل الطالب مع بیئته الدراسیة ، و دور مهم فوالجامعة بعامةخاصة بوللكلیة 

تؤثر في مستوى التكیف االجتماعي والدراسي لدیهم ، والطالب كغیرهم من افراد المجتمع لهم 

دوافع وحاجات منها الجسمیة ، والنفسیة ، واالجتماعیة ، والتي یسعون الى اشباعها ، ویتوقف 

(المنیزل وسعاد) في " ان وهذا ما اكدهتكیفهم الدراسي على درجة اشباع هذه الحاجات ،

المؤسسة التعلیمة یجب ان تاخذ دورها في مساعدة الطلبة من اجل الوصول الى مستوى من 
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التكیف السلیم ، وان عدم تمكن المدرسة او الجامعة من اشباع حاجات طلبتها یؤدي الى نتائج 

  )  . ١٨٢،  ١٩٩٥سلبیة اهما فشلهم في التكیف " (المنیزل وسعاد ، 

عینة البحثلدىالتكیف الدراسيالتعرف الى مستوىعرض نتائج ٣-٤
ن بایجاد المتوسط و عینة البحث ، قام الباحث لدىالجل تقویم مستوى التكیف الدراسي 

الفرضي للمقیاس ، ومقارنته بالمتوسط الحسابي لدیهم ، وسوف یصنف التكیف الدراسي الى 

اساس ان متوسط العینة الذي یفوق المتوسط الفرضي تكیف ایجابي ، وتكیف سلبي ، على

للمقیاس بصورة معنویة هو تكیف ایجابي ، فیما تمثل القیمة غیر المعنویة تكیف ضمن حدود 

المتوسط الفرضي ، اما القیم االدنى من المتوسط الفرضي فتمثل تكیف سلبي ، وكما یاتي :

طالب لدىاسيالتكیف الدرالتعرف الى مستوىعرض نتائج ١-٣-٤
السنة الدراسیة الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة 

  )٥الجدول (

طالب كلیة التربیة الجابات والمتوسط الفرضي المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاريیبین

الریاضیة بمقیاس التكیف الدراسي

العینةالتكیف الدراسي
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

قیمة (ت) 

المحتسبة

*٦٠١١٣.٩٥١٢.٦٥٨٤١٨.٣٧طالب كلیة التربیة الریاضیة

  )  ١.٦٧١) ، قیمة (ت) الجدولیة = (٥٩) ، وامام درجة حریة (٠.٠٥( معنوي عند مستوى معنویة *

  ) ٤٥٦،  ١٩٨٥،  الراوي( 

سنة الدراسیة ان قیمة المتوسط الحسابي الجابات طالب ال) :٥یتبین من الجدول (

، درجة )١١٣.٩٥الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة على فقرات مقیاس التكیف الدراسي قد بلغ (

) ، وعند اختبار معنویة الفروق بین متوسط درجات العینة ، ١٢.٦٥وبانحراف معیاري قدره (

بلغت )واحدةلعینة() ، وباستخدام االختبار التائي ٨٤) البالغ (*والمتوسط الفرضي للمقیاس(

، وهي اكبر من قیمة (ت)  )٠.٠٥( ) ، عند مستوى معنویة ١٨.٣٧قیمة (ت) المحتسبة (

ثالثـي علیـه علـى وفـق مقیـاس اإلجابـةوتكـون فقـرة ، )٨٤یتكـون مـن (لمقیاس: ا مقیاسضي لل) المتوسط الفر *(

عـــدد  ÷      عـــدد الفقـــرات×   ) ، وبمـــا ان المتوســـط الفرضـــي = مجمـــوع اوزان البـــدائل٠،  ١،  ٢( التـــدرج

  ) ١٤٦،  ١٩٩٨البدائل (عالوي ، 

درجة . ٨٤ = ٣ ÷ ٨٤ ×٠+١+٢المتوسط الفرضي = 

اذ ان هناك العدید من الدراسات والبحوث فـي مجـاالت متعـددة اعتمـدت علـى المتوسـط الفرضـي للتقـویم 

) ، ٣٦ -٣٤،  ١٩٩٨) ، (الزغبـــــــــــي ، ٥٥،  ١٩٩٧) ، (الشـــــــــــیخو ، ١٣٩-١٣٨،  ١٩٨٩منهـــــــــــا (عـــــــــــودة ، 

  ) .٨٩ -٨٥،  ٢٠٠٦) ، (الطائي ، ٤٩،  ٢٠٠٤) ، (النعمة ، ٥٣،  ٢٠٠٢(االشریفي ، 



محمود مطر وایاد جرجیسو علي حسین 

٣٠٩

یدل ) ، مما یدل على ان الفرق معنوي لصالح عینة البحث ، وهذا١.٦٧١الجدولیة البالغة (

، ایجابيتكیف دراسي بمستوى  ونتمتعیبصورة عامة طالب كلیة التربیة الریاضیة على ان 

نتیجة لممارسة االنشطة الریاضیة المتنوعة ، الدراسة هم الدافع لالداء والعطاء فياعطتالي اوبال

.والتي اثرت في سلوكهم االجتماعي فاكسبتهم التكیف الدراسي

طالب لدىالتكیف الدراسيالتعرف على مستوىعرض نتائج ٢-٣-٤
السنة الدراسیة الرابعة في كلیة التربیة 

  )٦الجدول (

طالب كلیة التربیة  الجابات والمتوسط الفرضي المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري نیبی

بمقیاس التكیف الدراسي

العینةالتكیف الدراسي
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

قیمة (ت) 

المحتسبة

*١٠٠١٠٢.٧١٢.٧٨٨٤١٤.٦٣طالب كلیة التربیة

  )  ١.٦٥٨) ، قیمة (ت) الجدولیة = (٩٩) ، وامام درجة حریة (٠.٠٥( عنویة معنوي عند مستوى م*

  )٤٥٦،  ١٩٨٥،  الراوي(

ان قیمة المتوسط الحسابي الجابات طالب السنة الدراسیة ) :٦یتبین من الجدول (

حراف ، وباندرجة )١٠٢.٧الرابعة في كلیة التربیة على فقرات مقیاس التكیف الدراسي قد بلغ (

، والمتوسط ة الفروق بین متوسط درجات العینة، وعند اختبار معنوی)١٢.٧٨معیاري قدره (

بلغت قیمة (ت) )لعینة واحدة() ، وباستخدام االختبار التائي ٨٤الفرضي للمقیاس البالغ (

، وهي اكبر من قیمة (ت) الجدولیة  )٠.٠٥( ) ، عند مستوى معنویة ١٤.٦٣المحتسبة (

یدل على ان ) ، مما یدل على ان الفرق معنوي لصالح عینة البحث ، وهذا١.٦٥٨البالغة (

یكسبهم تكیف مع بیئة ایجابي قدتكیف دراسي بمستوى  ونتمتعیبصورة عامة طالب كلیة التربیة 

.الدراسة  في والنجاح لعطاءلیعطیهم الدافع الكلیة والجامعة ، وبالتالي
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االستنتاجات والتوصیات -٥
الستنتاجاتا١-٥

تي :اما ی ونالبحث الحالي استنتج الباحثلنتائجمن خالل ما تم عرضه 

.التكیف الدراسيستوىمبكلیة التربیة الریاضیة على طالب كلیة التربیة تفوق طالب-

ممارسة الریاضة والنشاط الریاضي المستمر والمتنوع لهما دور مهم وایجابي في مستوى -

تماعي والدراسي لدى طالب كلیة التربیة الریاضیة . التكیف االج

تكیف بمستوى  ونتمتعیبصورة عامة طالب كلیة التربیة الریاضیة ، وطالب كلیة التربیة ، -

یعطیهم الدافع لالداء یكسبهم تكیف مع بیئة الكلیة والجامعة ، وبالتاليایجابيدراسي 

.الدراسة  في والنجاح والعطاء

التوصیات٢-٥
نفسیا  همعداد، والطلبةباضرورة تبصیر االهل والتدریسیین واالدارة الجامعیة باالهتمام -

لتسهیل تكیفهم الدراسي . 

لمعرفة مدى تكیفهم للحیاة الجامعیة .المراحل المختلفةتوفیر لقاءات ارشادیة مع طلبة -

ة الطالب للنشاط الریاضي  لما له التاكید على دعم االدارة الجامعیة ، واولیاء االمور لممارس-

من اهمیة وفائدة للفرد والطالب خاصة ، وبالتالي تساعدهم على التكیف االجتماعي والدراسي 

في البیئة . 
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المصـادر
.مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة،  ٣) : التقویم النفسي ، ط١٩٩٣ابو حطب ، واخران (.١

) : تاثیر االسالیب القیادیة لرؤساء اندیة ٢٠٠٢االشریفي ، ریاض احمد اسماعیل یحیى (.٢

الدرجة االولى الریاضیة في االلتزام التنظیمي العضاء هیئاتها االداریة ، اطروحة دكتوراه 

غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

ار ، د ١) : الوسائل التطبیقیة في الطرق االحصائیة ، ط١٩٨٠االطرقجي ، محمد علي (.٣

الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت .

) : تقییم تعلیم الطالب التجمیعي والتكویني ، ترجمة محمد ١٩٨٣بلوم ، بنیامین واخرون (.٤

امین المفتي واخرون ، دار ماكرو هیل ، القاهرة .

) : التطبیقات االحصائیة في ١٩٩٩التكریتي ، ودیع یاسین والعبیدي ، حسن محمد عبد (.٥

الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .بحوث التربیة 

) : اثر برنامج ارشادي في خفض القلق االجتماعي للطلبة ١٩٩٧ال ، سلوى محمود (مج.٦

الجدد في المعاهد الفنیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ، بغداد .

عي وعالقته بالتحصیل ) : التكیف الشخصي واالجتما١٩٨٣جمیعان ، ابراهیم فالح (.٧

والجنسي عند طلبة كلیات المجتمع الحكومیة في اربد ، رسالة ماجستیر غیر االكادیمي

منشورة ، جامعة الیرموك .

) : التوافق النفسي للطالبة الجامعیة وعالقته بمجموعة من المتغیرات ١٩٦٧مي ، منیرة (لح.٨

) ، جامعة عین شمس .٢١، حولیة كلیة البنات ، العدد (

) : قیاس قدرة طلبة الكلیات االهلیة على ٢٠٠٠الحوري ، مثنى طه وسعاد ، مجید سهیل (.٩

التكیف االجتماعي (دراسة لطلبة كلیة الجامعة االهلیة) ، مجلة كلیة المأمون الجامعة ، 

، بغداد ، جمهوریة العراق .  ٢العدد

االرشاد والتوجیه للمتدربین ) : االعداد النفسي للناشئین ، دلیل ١٩٩٩راتب ، اسامة كامل (.١٠

واالداریین واولیاء االمور ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، مصر ، القاهرة .

) : المدخل الى االحصاء ، مدیریة مطبعة الجامعة ، جامعة ١٩٨٥الراوي ، خاشع محمد (.١١

الموصل .

تماعي المدرسي ) : دراسة تجریبیة لبناء مقیاس للتكیف االج١٩٧٤رمزي ، طارق محمود (.١٢

لطالب المرحلة المتوسطة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد .

) : مستوى رضا الشركات الصناعیة االردنیة المساهمة العامة ١٩٩٨الزغبي ، فائز (.١٣

واهتماماتها تجاه تسویق منتجاتها خارج االردن ، بحث منشور في مجلة ابحاث الیرموك ، 
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) ١٤العلوم االنسانیة واالجتماعیة ، عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا ، المجلد (سلسلة 

) ، جامعة الیرموك ، اربد ، االردن .٢، العدد (

) : المسؤولیة في المنافسات الریاضیة المحلیة والدولیة ، دار ٢٠٠٤الشافعي ، حسن احمد (.١٤

منشاة المعارف للنشر ، مصر ، القاهرة  .

) : السمات الشخصیة لمدربي المنتخبات الوطنیة ١٩٩٧، خالد فیصل حامد (الشیخو .١٥

العراقیة وعالقتها بنمط القیادة في اتخاذ القرار ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة 

الریاضیة ، جامعة الموصل .

، الدار ١)  : مبادئ القیاس والتقویم في التربیة ، ط٢٠٠٢الظاهر ، زكریا محمد واخرون (.١٦

العلمیة والدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان .

) : تقویم المهارات القیادیة في ضوء الرضا ٢٠٠٦الطائي ، بثینة حسین علي اوحید (.١٧

الوظیفي لدى اعضاء الهیئات االداریة والمدربین في اندیة المنطقة الشمالیة ، اطروحة 

یة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .دكتوراه غیر منشورة ، كل

) : االجتماع الریاضي ، ٢٠٠١عبد الحفیظ ، اخالص محمد وحاجي ، مصطفى حسین (.١٨

، مركز الكتاب للنشر والتوزیع ، القاهرة . ١ط

، دار المعارف للطباعة  ٣) : مدخل علم النفس الریاضي ، ط١٩٩٨عالوي ، محمد حسن (.١٩

والنشر ، القاهرة .

، دار  ٢) : االحصاء التعلیمي في التربیة البدنیة والریاضیة ، ط٢٠٠١ران (عمر ، واخ.٢٠

الفكر العربي ، القاهرة .

) : اتجاهات المعلمین نحو االمتحانات المدرسیة والعوامل ١٩٨٩عودة ، احمد سلیمان (.٢١

، المؤثرة فیها ، بحث منشور في مجلة ابحاث الیرموك ، سلسلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة

) ، جامعة الیرموك ، اربد ، ٤) ، العدد (٥عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا ، المجلد (

  االردن .

) : دلیل البحث العلمي ، دار الفكر العربي للطباعة ١٩٩٩عویس ، خیر الدین علي احمد (.٢٢

والنشر ، القاهرة .

یة ، ربلمؤسسة الع، مطبعة العربي ، ا ٢) : الصحة النفسیة ، ط١٩٨٧فهمي ، مصطفى (.٢٣

مصر .

) : القلق االجتماعي وعالقته بالتكیف الدراسي لدى طلبة ٢٠٠٣قلندر ، سهلة حسین (.٢٤

الموصل .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعةجامعة الموصل ،في الصف االول 

، دار  ١) : القیاس والتقویم في التربیة الخاصة ، ط٢٠٠٠القمش ، مصطفى واخرون (.٢٥

عة والنشر والتوزیع ، االردن ، عمان .الفكر للطبا
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 ٦٤) : اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة والعلوم ، العدد (١٩٨٤مجلة التربیة القطریة (.٢٦

 -٦٧(.  

، كلیة التربیة ،  ٢) : علم النفس النمو ونظریاته ، ط١٩٨٨محمد ، محمود عبد القادر (.٢٧

جامعة األزهر ، القاهرة . 

) : القدرة على التفكیر االبتكاري وعالقتها بمستوى ١٩٩٢د الفتاح (المنصور ، یوسف عب.٢٨

الطموح والتكیف وسمات الشخصیة لدى طالب الصف الثالث الثانوي في دولة االمارات 

العربیة المتحدة ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، مركز البحوث التربویة ، جامعة القاهرة . 

) : موقع الضبط والتكیف االجتماعي ١٩٩٥یالت (المنیزل ، عبد اهللا وسعاد ، العبد.٢٩

المدرسي " دراسة مقارنة بین المتفوقین تحصیال والعادیین ، مجلة دراسات العلوم االنسانیة ، 

) ، االردن ، عمان .٦) ، العدد (٢٢المجلد (

) : دراسة مقارنة في التكیف االجتماعي المدرسي بین ١٩٨٣یوسف ، ضیاء عبد الكریم (.٣٠

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، ریاض االطفال  فيذ المتخرجین وغیر المتخرجین التالمی

كلیة التربیة ، جامعة الموصل .

) : تقویم اداء روساء االندیة الریاضیة العراقیة في ضوء ٢٠٠٤النعمة ، ولید خالد همام (.٣١

یر منشورة ، الكفایات االداریة من وجهة نظر اعضاء الهیئات االداریة ، اطروحة دكتوراه غ

كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

32. Gordon, H. E (1970) : Psychology , and life new York , social science.

33. Cronbach , L.J (1960) : Essentials of psychological testing Harper and

row , publishers , New York .

34. Stanley , C.J and Hopkins K.D. (1972) : Educational and

psychological Measurement and Evaluation , Prentice Hall , New

Jersey .
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بسم هللا الرحمن الرحیم

)١الملحق (
جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة

اراء السادة الخبراء حول صالحیة مقیاس التكیف الدراسياستبیانیبین 

ΓέѧѧοΣΫΎΗѧѧγϻΗϛΩѧѧϟϭέ…………..………………….…………………………
المحترم

بعد التحیة :

�Ώϼѧρ�ϥϳѧΑ�ϲѧγέΩϟ�ϑѧϳϛΗϟ�ϲѧϓ�ΔѧϧέΎϘϣ�ΔγέΩ"ن إجراء البحث الموسوم ویروم الباحث
.التربیة الریاضیة والتربیة في جامعة الموصل " كلیتي

الجتماعیـــة مـــن خـــالل " قـــدرة الطالـــب علـــى تحقیـــق حاجاتـــه اویقصـــد بـــالتكیف الدراســـي : 

.عالقاته مع زمالئه واقرانه ومع مدرسیة من خالل مساهمته في الوان النشاط االجتماعي " 

مـــدى ونظـــرا لمـــا تتمتعـــون بـــه مـــن خبـــرة ودرایـــة فـــي هـــذا المجـــال یرجـــى إبـــداء رأیكـــم حـــول 

علمـآ بـأن ،ن تطبیقـه علـى عینـة البحـثو ، لیتسـنى للبـاحثصالحیة المقیـاس لمـا وضـع مـن اجلـه

في كلیة التربیة قسم ، في رسالة الماجستیر )٢٠٠٣، (سهلة قلندرباحثةالمقیاس معد من قبل ال

 - يوال ادر ( ) ،درجتان–باعطاء اوزان للبدائل (نعمالمقیاسویصحح، العلوم النفسیة والتربویة 

.ات السلبیة ) للفقرات االیجابیة ، وبالعكس بالنسبة للفقر صفر–) ، (وال درجة واحدة

شاكریـن تعاونكـم معـنا

التوقیع :
اللقب العلمي :
االختصاص :

الكلیة :
التاریخ :

نـوالباحث
ایاد جرجیس محمدمحمود مطر عليم.م. علي حسین محمدم.م.
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ال تصلحتصلح  راتـالفق  ت
تصلح بعد 

التعدیل

ي بما یشغل باليئاخبر زمالكثیرا ما  .١

لة مزاح زمالئياتقبل بسهو   .٢

كلما سنحت لي الفرصة الءیطیب لي ان استهزئ من بعض الزم  .٣

اشعر باني وحید حتى لو كنت مع زمالئي في الجامعة  .٤

من النادر ان اعید لزمالئي مااعثر علیه من اشیاء تعود لهم  .٥

٦.  
ــــث او  ــــا عنــــدما تتعــــرض بعــــض ممتلكــــات زمالئــــي للعب ارتــــاح احیان

ریبالتخ

اشعر ان زمالئي في الكلیة الیحبونني  .٧

اشعر احیانا برغبة في سب من یضایقني  .٨

من السهل علي ان استمر في الحدیث مع زمالئي بصورة عامة  .٩

اشعر بعدم االرتیاح عندما اكون في الجامعة  .١٠

اشعر ان زمالئي یتحدثون عني بسوء  .١١

متعا مع زمالئي في الجامعة اقضي وقتا م  .١٢

اقضي وقتا ممتعا مع زمالئي بعد انتهاء دوامي في الجامعة  .١٣

اشعر بان زمالئي یقدرونني  .١٤

اتقید عادة بما اتفق علیه مع زمالئي  .١٥

١٦.  
اجـــد صـــعوبة فـــي االنســـجام مـــع زمالئـــي اثنـــاء القیـــام بعمـــل مشـــترك 

معهم

االخرین بلتعبیر عما في نفسي امام الطالاجد صعوبة في ا  .١٧

        ةیسئ الى سمعة الكلی ذيزعجني الطالب الی  .١٨

یعجبني ان اثیر المشاكل بین زمالئي  .١٩

ر ان زمالئي یهملون ارائي والیهتمون بهاعاش  .٢٠

وجه الزمالء بعض االسئلة ليیاشعر بالخجل عندما   .٢١

م بیني وبین زمالئي كثیرا مایحصل خصا  .٢٢

اجد نفسي غیر راغب في مساعدة زمالئي  .٢٣

كثیرا ما اجرح شعور زمالئي دون قصد مني  .٢٤

اتضایق من مراقبة زمالئي لي اثناء قیامي بعمل ما في الكلیة  .٢٥

اشعر بالحذر من بعض زمالئي  .٢٦

یطیب لي حضور المحاضرة قبل االستاذ  .٢٧

اشعر ان االساتذة في الجامعة یقسون علي  .٢٨

اشعر ان اساتذتي یقدرونني  .٢٩

لم اتغیب عن المحاضرات  .٣٠
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ال تصلحتصلح  راتـالفق  ت
تصلح بعد 

التعدیل

اشعر ان اساتذتي ال یثقون بي  .٣١

عندما یكلفني اساتذتي بعمل ما اسرع في انجازه عن طیب خاطر  .٣٢

اشعر برغبة في في مشاكسة االستاذ   .٣٣

بالخجل عندما یوجه لي االستاذ سؤالاشعر  .٣٤

اتحایل على االستاذ احیانا التخلص من واجب ما  .٣٥

اقدر اساتذتي ولو صدر منهم ما یضایقني احیانا  .٣٦

كثیرا ما یتضایق مني االساتذة بدون سبب  .٣٧

اجد متعة في عرقلة المحاضرة واثارة المشاكل  .٣٨

ي اثناء المحاضرةاثرثر قلیال ف  .٣٩

اجد صعوبة في التحدث مع اساتذتي حول ما یشغل بالي  .٤٠

خجلي الشدید من االساتذة یمنعني من التحدث بحریة  .٤١

اتردد في مناقشة اساتذتي عندما اختلف معهم في الرأي  .٤٢

ال أجد من ابوح له بمتاعبي  .٤٣

بین اساتذتياحس ان الصداقة معدومة بیني و   .٤٤

ال اشعر بوجود تجاوب بیني وبین اساتذتي  .٤٥

یعجبني ان اتحمل جزءا من المسؤولیة في ادارة القسم   .٤٦

ال باس في مخالفة بعض االنظمة في الكلیة  .٤٧

اترك الكلیة بدون اجازة كلما اتیح المجال لي  .٤٨

یفیةاشعر بالحسرة عند انتهاء العطلة الص  .٤٩

اجد صعوبة في الخضوع للنظام الجامعي  .٥٠

اؤجل عمل الیوم الى الغد  .٥١

یسعدني ان اقضي اكبر وقت ممكن في الجامعة  .٥٢

یضایقني غیابي عن الكلیة مهما كان السبب  .٥٣

اشعر ان كلیتي ذات سمعة حسنة  .٥٤

كثیرا ما اجد عذرا لترك الكلیة  .٥٥

یطیب لي ان اكتب ما ارید على الجدار الحر  .٥٦

یسرني االنقطاع عن الكلیة بحجة التحضیر لالمتحان  .٥٧

اجد متعة في مخالفة الزي الموحد  .٥٨

الجامعة تساعدني على تطویر قابلیاتي للتكیف مع مختلف االفراد  .٥٩

یتياشعر بالسعادة عندما اشارك بالعمل الجماعي في كل  .٦٠

٦١.  
الجامعــة تنمــي عنــدي المعرفــة وتســاعدني علــى حــل المشــكالت التــي 

تواجهني خارجها
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ال تصلحتصلح  راتـالفق  ت
تصلح بعد 

التعدیل

٦٢.  
احــس ان الجامعــة تســاعدني علــى تنمیــة االســتعدادات الخلقیــة والقــیم 

االجتماعیة

اجد ان اكثر النشاطات في الجامعة غیر محببة لدي  .٦٣

ت الریاضیة الجامعیةیعجبني اثارة المشاكل في المباریا  .٦٤

اتردد باالشتراك باالنشطة الریاضیة الجامعیة خوفا من الفشل  .٦٥

ابذل كل جهدي لتنظیم وانجاح السفرات الترفیهیة  .٦٦

اتمنى ان یتاح لي المجال لالشتراك في اكثر من لجنة ونشاط  .٦٧

٦٨.  
یبقـى ملكـا اذا حصلت على جـائزة او كـاس فـي فعالیـة مـا افضـل ان 

للكلیة

ال اشعر بالخیبة اذا خسرت مسابقة او مباراة  .٦٩

عندما نكلف بعمل ما افضل ان اقوم به لوحدي حتى تظهر جهودي  .٧٠

اتمنى ان تكثر الجامعة من انشطتها الریاضیة والفنیة  .٧١

الیهمني التعب عندما اعمل في معرض او مسابقة ما  .٧٢

ان اكلف باي عمل في سبیل انجاح النشاط االجتماعيیسرني  .٧٣

احبذ االنظمام الى مسبح الجامعة  .٧٤

احبذ القیام بحفالت التعارف بین الزمالء  .٧٥

افضل ان تقام حفالت عید المیالد للزمیالت في الجامعة  .٧٦

اشعر ان النشاطات االجتماعیة تضیع من وقت الطالبات  .٧٧

اود ان تقوم الكلیة بعدد اكبر من السفرات  .٧٨

یصعب علي اختیار ما یناسبني من النشاطات المتیسرة للطلبات  .٧٩

یسعدني ان اضحي بوقتي وراحتي حتى تفوز الكلیة في نشاط ما  .٨٠

اشارك بقسط كبیر من النشاطات االجتماعیة   .٨١

امعة یهذب السلوكاحس بان النشاط االجتماعي في الج  .٨٢

احس بان النشاطات االجتماعیة من الجامعة مخطط لها بشكل جید  .٨٣

اشعر باني شخصیة ثانویة في الفعالیات التي تقوم بها كلیتي   .٨٤


