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 (3196نيسان  91................. القبول 3196كانون الثاين   36)االستالم 
 امللخص

 .جامعة املوصلب السنة الدراسية الرابعة يف كلية الرتبية الرايضية التوافقي لطال كبناء مقياس السلو * 
ن و استخدم الباحثالتوافقي.  كايضية جامعة املوصل مبقياس السلو ب السنة الدراسية الرابعة يف كلية الرتبية الر ارية لطاليوضع مستوايت مع* 

 .املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي
اشتملت (، 1121 -1122وصل للعام الدراسي )ية جامعة املن جمتمع البحث من طلبة السنة الدراسية الرابعة يف كلية الرتبية الرايضو تك

( 211)ث إىل عينة البناء البالغ عددها ، قسمت عينة البح (، )مت استبعاد الطالباتا  طالب( 251) همب البالغ عددعينة البحث على الطال
( 21راء عملية الثبات و)ب إلجطال( 21ومت اخذ )( %11وبنسبة ) ا  طالب( 12ينة التطبيق البالغ عددها )عو ( %01وبنسبة ) ا  طالب
 (.التجربة االستطالعية) حب إلجراء االستبيان املفتو طال

، بناء أداة وات التالية )االستبيان، املقابلة، فضال عن األدن كأداة جلمع البياانتو التوافقي الذي أعده الباحث كاستخدم مقياس السلو 
والتوافق  (فق االنفعايل والتوافق الدراسي )األكادمييالتوافق االجتماعي والتوا)وقد تضمنت إجراءات البناء: حتديد أبعاد املقياس  ( القياس

عن اعتماد اخلطوات ، فضال عد بصورهتا األولية، حتديد أسلوب صياغة فقرات املقياس، صياغة فقرات كل ب(األسري والتوافق الصحي
 اإلحصائيوصدق البناء املتمثل )ابلتحليل  ىو اس وصدق احملتلصدق الظاهري للمقيمية يف بناء املقياس واملتضمنة اعلواإلجراءات ال

أبسلوب الصدق العاملي ومت استخدام طريقة إعادة  اإلحصائي، التحليل تني املتضادتني واالتساق الداخليأبسلويب اجملموع (للفقرات
ومعامل ( نسو ) كارل بي لـاء اللتو ومعادلة معامل ا ارييالوسط احلسايب واالحنراف املع ية على:ئل اإلحصائالختبار يف الثبات واقتصرت الوساا

 . spssبنظام  آليلالعاملي ابستخدام احلاسوب ا والتحليل اريةية املعجوية والدر ئوالنسبة امل (واختبار)ت (نسو )بي لـ االرتباط البسيط
 :ن إىل اآليت و توصل الباحث

 .يف كلية الرتبية الرايضية جامعة املوصل ب السنة الدراسية الرابعةالتوافقي لطال كبناء مقياس السلو  -
 .التوافقي كنة البحث مبقياس السلو يارية لعي التوصل إىل مستوايت معمت -
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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 . 

 

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. 

Keywords : The Adaptive Behavior - Senior - Sports Education 

 التعريف بالبحث -1
 املقدمة وأمهية البحث 9-9

و األسـتا  يف عملـ  أ رسالبيئـة االجتماعيـة وتوافـق املـدضـي مـع ايميادين خمتلفة ، فهنـاك توافـق الر يظهر التوافق يف حياتنا يف مناسبات عديدة و 
 اجـــاهتم اجلســـمية والنفســــيةحهلـــم دوافعهــــم و فـــراد اجملتمـــع أم مــــن هي غـــب كن الطـــالأ( ، 1112،72، توافـــق الطالـــر مـــع دراســــت  ) عبـــد هو 

ا هـن أتخـذ دور أو اجلامعـة أكليـة لاعها ويتوقـ  مـدى تـوافقهم علـى درجـة هـذا اإلشـباك ، لـذل   ـر علـى اشـبواالجتماعية الـ  يسـعون إىل إ
لهم يف شـمههـا فأائج سـلبية ه احلاجـات يـيدي إىل نتـاك هذشبن التوافق وعدم متكنها من إفضل مأى و جل الوصول إىل مستأيف مساعدهتم من 

ب تعــد احــد املصــادر  ات األ ــر يف ربات الرتبويــة الــ  يكتســبها الطــالن اخلــأ( Hilgard,1962) التوافــق مــع جــو الدراســة وييكــد هيلجــارد
 سـياق العمـل الرتبـوي كما يلحظ يفت إ ابية انجحة يف املواق  االجتماعية املختلفة .  قاة عالتوافقهم وأهنا تسهم يف تنمية قدراهتم على إقام

ينمـــا يغلـــر علـــى  وي ب  وي التحصـــيل املـــنخفو يعـــانون صـــعوابت يف التوافـــق الشخصــي واالجتمـــاعي والدراســـي)األكادميي( ، بن الطــالأ
داء تــوافــق مــع بيئــة الطبيعــة عــن طريــق ار ن اإلنســان يعمــل ابســتمرار علــى التأ( ،1، 2807ل يــ)جرب  ا  ن يكونــوا أســلم توافقــأع تفــالتحصــيل املر 

ق عليـ  علمـاء البيولـوجي مصــطل  طلــأاملفهـوم البيولـوجي للتوافـق الـذي  سك الطعـام . وقـد اسـتعار علـم الــنفاللبـاس املناسـر وشـكل البنـاء ونــو 
لمــا ثمــع بيئتــ  النفســية واالجتماعيــة م ءمال  توافــق ، إ  إن اإلنســان يــتو تكيــ  واســتخدم يف اجملــال النفســي االجتمــاعي حتــت مصــطلأؤم تــال
علـى دد علمـاء البيولـوجي شـلمـا ثلبقـاء السـيكولوجي واالجتمـاعي ، معلـى مـا يسـمى ا سدد علمـاء الـنفشـءم مع بيئت  الطبيعية ، من هنا اليت
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ة درجــة الفاعليــة الــ  يقابــل  ــا الشــخص املعــايي اخلاصــة فــاول معر هــذه الدراســة ســنح خــاللو البيولــوجي . فمــن أالبقــاء الطبيعــي الفيويولــوجي 
 .قافت و ين مالو  هاالجتماعية املتوقعة حسر عمر الشخصي ومسيوليت  ابستقالل  

مهيـة املقــاييس الـ  تــرب   أرتبيــة الرايضـية جامعــة املوصـل مــن ب السـنة الدراســية الرابعـة يف كليـة البنــاء مقيـاس الســلوك التـوافقي لطــال مهيـةأوتنبثـق 
 أن بنـاء املقيـاس سـوف ميكـن املخططـني واملشــرفني يني حمـدد وهـذا يعـغـمتو أنــة يكونـ  يعطـي قيمـة رقميـة تـدل علـى القـدر املوجـود مـن  ـة مع

 .مة لتعليمهمئللخطط والربامج واألسالير املال ب ويف ضوء  ل  التعديلء الطالواإلداريني من معرفة مقدار  ة التوافق لدى هيال
 مشكلة البحث 9-3

دالـــني ، )داة اجلامعـــة للنفـــا  إىل احلقيقـــة بحـــول العلميـــة ، إال أهنـــا ليســـت ابألغم مـــن اســـتخدام االســـتبانة أداة جلمـــع املعلومـــات يف العلـــى الـــر 
داة مقننـة يتـوفر فيهـا أبيعـة اجلدليـة ، أمـا املقيـاس فهـو سيما حنـو املواقـ   ات الطة فقط يف قياس االجتاهات والتعد فعال وإمنا( 271، 2887

يتطلـر بنـاء مقـاييس يقـاس  ا  وتطبيقـ ا  نمـو يف جمـال الرتبيـة العربيـة  ثـن الألباحثني ارية ويرى عدد من ايشروط املوضوعية والصدق والثبات واملع
د وا ا كـان العمـل الرتبـوي يف الـبال يتص  ابلعلمية . تربواي   ا   هذه املقاييس ال يتوقعون جتديديغي وعمليات  وخمرجات  وبهلا العمل الرتبو من خال

بعـاد العمـل الرتبـوي والنفسـي ، فـان السـلوك التـوافقي  اجـة ماسـة إىل املقـاييس أييس تقـيس شـ  اصة يتطلر بنـاء مقـاالعربية عامة والعراق خ
بنـاء مقيـاس  مهيـةأت. ويف هـذا اإلطـار أتيت ظروف حاضر على ما يعاني  من مشكالال  تقيس ش  جوانر شخصية الرايضي وأت ي  قافت  و 

كليــــة الرتبيــــة الرايضــــية جامعــــة املوصــــل ليفــــد املكتبــــة أبداة علميــــة لعلهــــا تفيــــد البــــاحثني ب الســــنة الدراســــية الرابعــــة يف  الســــلوك التــــوافقي لطــــال
  ال يوجـد إياة مجيع األفـراد ومـنهم الرايضـي مهم من ح ءن  جو أقليل التطرق من قبل الباحثني مع . فالسلوك التوافقي الواملتخصصني  ذا اجمل

، حيـث لكـل فـرد حاجـة ماسـة للتوافـق يف جمـاالت احليـاة كافــة بيـة الرايضـية جامعـة املوصــلة الرت مقيـاس يقـيس مسـتوى السـلوك التـوافقي يف كليـ
 ه. وهذا ما سوف نتطرق إلي  يف هذه الدراسة إن شاء

 أهداف البحث 9-6
 .ب السنة الدراسية الرابعة يف كلية الرتبية الرايضية جامعة املوصلبناء مقياس السلوك التوافقي لطال  2-7-2
 ضع مستوايت معيارية لطالب السنة الدراسية الرابعة يف كلية الرتبية الرايضية جامعة املوصل مبقياس السلوك التوافقي.و  1-3-2
 جماالت البحث 9-4
 اجملال البشري/ طالب السنة الدراسية الرابعة يف كلية الرتبية الرايضية جامعة املوصل. 2-2-2
 .17/2/1127ولغاية  21/2/1127اجملال الومين/ ابتداء من  2-2-1
 اجملال املكاين/ قاعات كلية الرتبية الرايضية جامعة املوصل. 2-2-7
 حتديد املصطلحات 9-5
 السلوك التوافقي 2-5-2
حميطــة حمــددة، أو  النفســي أو الســلوكي ليســتجير لشــروط( أنــ  مجمموعــة ردود الفعــل الــذي يعــدل  ــا الفــرد بنــاءه 2802عرفــة الرفــاعي ) -

 (.12، 2802رفاعي، خربة جديدةم )ال

 (.80، 2802( أبن  مكل أشكال النشاط الذ يبذل  الفرد من أجل إشباك دافعيت  وبلوغ أهداف م. )عوض ، 2802عرف  عوض ) -

 (.282، 1111مدى انسجام الفرد مع عامل  احمليط ب م )الطحان، ( هو م1111عرف  الطحان ) -
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ضــية ايدراســية الرابعــة كلبــة الرتبيــة الر الطالــر يف الســنة ال (هــا ) املســتجير يصــل علحيالــ   ةيــة الكلالدرجــ: أمــا تعريــ  البــاحثون إجرائيــا  أبنــ 
 .هم لفقرات مقباس السلوك التوافقي املعد هلذا الغرضتجامعة املوصل يف ضوء استجاب

 اإلطار النظري والدراسات املتعلقة بالبحث -2
 اإلطار النظري 3-9
 تهمفهوم السلوك التوافقي وأمهي 3-9-9

ثـر قـدرة كأيفـة  علـ  م يف الوظأن احلـي سـواء أكـان يف البنـاء ئي يف الكـاغـط بعلـم احليـاة يـدل علـى تتبن التوافـق مصـطل  مـر أتشي املفاهيم إىل 
 هيـي سـلوك الفـرد لكـي يتفـق مـع غـي غاالجتمـاعي ليشـي إىل ت س  واستخدم املصطل  يف علـم الـنفسبناء جنأو على أعلى احملافظة على حيات  

يات غـليشـي إىل الت سالـنف ، مث انتقل مفهوم التوافـق مـن علـم احليـاة إىل علـملتوامات االجتماعيةك لالاصة أبتباك التقاليد واخلضو خمن األفراد و 
 خدامفيهــا وعــادة مــا يفضــل البــاحثون اســت شيــة الــ  يعــيئكثــر مواءمــة مــع الظــروف البيأســان وجتعلــ  نســلوكية الــ  تصــدر عــن اإلليــة أو ائالبنا

املفـــاهيم  ويعــد مفهــوم التوافــق مــن (72، 1118ة ) انصــر ،ئيــاعيــة للتعبــي عــن التوافــق مــع البيية واالجتمســمصــطل  التوافــق يف اجملــاالت النف
اويـة التوافـق أبنـ  العلـم الـذي يهـتم بدراسـة مـدى قـدرة   مـن  س  يعرفون علم الـنفئ، األمر الذي جعل بعو علماعامة ساألساسية يف علم النف

 .وظروف  االجتماعية ت بيئالفرد على التوافق مع متطلبات 
تجير هلذه سن يأية واجتماعية خمتلفة وعلي  ئسان بطبع  يتعرض لظروف بين. واإلبش  فروع  سفإن التوافق من املفاهيم احملورية يف علم الن

واالجتماعي ،  سياطة عملية التوافق النفسق عليها بباالجتماعية هي ما نطلية و ئا وهذه االستجابة مع الظروف البيالظروف ويتفاعل معه
افق وحتمل تبعاهتا و ل  م ، فعلي  القيام بعمليات التو ئكن الداسة إىل احلياة الريفية للة البداو ئلى  ل  عندما ينتقل البدوي من بيع مثاال  

دين ولغة وعادات وتقاليد  د مبا يتضمن  منق ل  الكل املع مف الثقافة الريفية عن  قافت  البدوية ونعين ابلثقافة ما يعني  اتيلورسبر اختال
فق الباحثون فيما بينهم ( ويكاد يت1118،22) انصر،م خالقيات وفنون وآداب ورايضة وكل ما مييو اجملتمع عن غي من اجملتمعاتأوقيم و 

ت  مبا هلا من ئمن حاجات وبني بي هتشعر سوما يالفرد مبا لدي  من إمكاانت ن التوافق عملية تفاعل بني أف توجهاهتم على على اختال
لية تفاعل متبادلة بني ( فالتوافق هو نتاج عم12، 1117)اهلابط، ، مما ميكن الفرد من إشباك حاجات  وحتقيق متطلبات ص ومتطلباتئخصا

ت ية نتيجة قيام  ابالستجاابسمن حالة نفىل ما يصل إلي  الفرد ت  املادية واالجتماعية وميكن استخدام مفهوم التوافق ليشي إئالفرد وبي
 ا  سيئ مصدر لية ، بينما يكون التوافق اسنان والراحة النفئالتوافق اجليد يصب  مصدرا لالطم ي املوق ، لذا فأنغالتوافقية املختلفة ردا على ت

  (. 27، 1118) انصر ، ضطراب والصراك والقلقلال
 خصائص التوافق 1-2-1

سبية، مبعىن ان  قـد يكـون الفـرد متوافـق نتمرة ابستمرار احلياة وان  عملية ستان مها، ان  عملية مئيسيالتوافق ل  خاصيتان ر أن  سيرى علماء النف
ن أخــر ويضــي  العلمــاء آالت احليــاة وغــي متوافــق يف جمــال خــرى وقــد يكــون متوافــق يف جمــال مــن جمــاأة مــن حياتــ  وغــي متوافــق يف فــرتة يف فــرت 

 :سمات ما أييتلهم هذه اأق التوافق بدوهنا و ن  يتعذر على الفرد حتقيأ ا  ي ميكدو لتوافق السال  تدل على الشخصية سمات الهناك بعو ا
 اجتاهات سوية حنو الذات -

 
 
 إدراك الواقع بشكل واقعي )أي بعيدا  عن اجلنوح اخليايل(. -

 قادرا  على مواجهة مشكالت احلياة. أن يتوفر لدى الفرد كفاءات جسمية وعقلية واجتماعية وانفعالية جتعل الفرد -
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 االستقاللية والثقة يف الذات وحتمل املسئولية. -

 (.112، 1111حتقيق الذات مبعىن أن يسعى الفرد إىل تنمية إمكاانت  إىل أقصى حد )الطحان،  -

 أساليب التوافق 3-9-6
ية واالجتماعيــة والبيئيــة الــ  يتعــرف هلــا وقــد ســوط النفغالطرائــق واألســالير يف مواجهــة الضــلتحقيــق التوافــق يقــوم الفــرد ابنتهــاج جمموعــة 

 :ا الفرد لتحقيق التوافق على النحو اآليتسهن أمناط هذه األسالير ال  ميار صن  كاميو 
 .سيطرة على املوق  والوصول إىل حللا -

 جتنر املوق  -

 تطويع املوق  أو املراوغة -

 و جتافل أاهلروب من املوق   -

 ة من املوق عور ابلتهديد واملعاانشال -

ة ( ر شــو غــي مباأبديلــة )  تخدم يف عمليــة التوافــق كعــادات ســتوين حــددا جمموعــة مــن اآلليــات الــ  شــايفر و شــف ن كــالأويضــي  الطحــان 
 :راد العاديني وهيفمهية لألأي من األفراد  ات ثينتجها ك

 .األسالير الدفاعية / يطلق عليها التحرك ضد اآلخرين -

 .عن الناس ا  يتحرك الفرد بعيد ثإىل العولة حيل  تتجنر املوق  وتيدي يف الغالر األسالير اهلروبية / ا -

  .ل املخاوف املرضيةثعور ابلتهديد، مشم ابخلوف والقلق والسافة ال  تتاألسلوب اخلرايف / أبشكال  ك -

 ميةسض اجلمن بعو األمرا ا  طبي ا  و األفراد الذين ال حيققون توافقيشتكي بع االدعاءات املرضية / حي -

يعـرب عـن التوافـق  األسـلوب ال وين أن هـذا شـايفر و شـتقـد كـل مـن عور ابلقلـق ويعشـ مـن األفـراد غـي املتـوافقني اليثـحالة القلـق / يبـدي ك -
 (  115 -117، سابقلوال ييدي إىل خفو توتر القلق ) املصدر ا

 أبعاد التوافق 3-9-4

مل شـني يوسـع هـاربر أبعـاد التوافـق لي، يف حـو الـذايت والتوافـق االجتمـاعيأالتوافق الشخصـي يف بعدين مها :  بعاد التوافقأني ثيعد بعو الباح
 ئيسة هي:بعاد ر أربعة أبعاد التوافق يف ألتوافق األسري يف حني يصن  فهمي التوافق التعليمي والتوافق االجتماعي والتوافق الشخصي وا

 التوافق االجتماعي 3-9-4-9
. وتعرف عملية سعادة والراحة املهنيةلوااللتوام بقوانني اجملتمع وقيم  والتفاعل االجتماعي السري والعمل للخي وا سعادة مع اآلخرينلمل اشي

ر العالقات االجتماعية ال  االجتماعي ابسم عملية التطبيع االجتماعي ويتم هذا التطبيع داخل إطا سافق االجتماعي يف جمال علم النفالتو 
اجملتمع الكبي بصفة عامة  وأصدقائ  أمع  وأم الكلية أسرت  آم اجلامعة أكانت هذه العالقات يف   ء  فاعل معها سوافيها الطالر ويت شيعي

اب الطابع سصي واالجتماعي للرايضي يبدأ ابكتيف هذه الناحية  و طبيعة تكوينية الن الكيان الشخ لع االجتماعي الذي حيدوالتطبي
 سائدة وتقبل لبعو املعتقدات ولنواحي االهتمام لاب اللغة والعادات والتقاليد اسكتسائد يف اجملتمع من ا لاالجتماعي ا

 
 

يط بنا من عوامل حية املادية هو كل ما ئابلبي واملقصود .جتماعيةاالو املادية  اخلارجية  ئتبيعين توافق الرايضي مع ي. وهذا  جمتمع يكدها يال  
ة فنعين  ا  يماعتة االجئواملالعر والتجهيوات، أما البي ت واألجهوة واآلالتل املواصالئألبنية ووساوالبحار واألهنار وا واجلبال قسمادية كالط
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 .وأمال وأهداف ميةيوتعلوسياسية  اقتصاديةة ونظم يماعتد ودين وعالقات اجيالتقيم وعادات و قمع من تد اجملو سيكل ما 
عرض  تفرد الرايضي التفكي واملواجهة و لوم من التستت ي مشكالثي بغن هذا الت ة، يفيماعتاج ية مادية كانت أوتغة مئوملا كانت هذه البي

يات غاومة هذه التقمل تقويتهاية املختلفة و س  النفئ ، هلذا كان البد من تعاون الوظاتلق ونتطلر من  تعديل بعو سلوكياقنفعاالت واللال
 .والتوافق معها

ادر قسة للحاالت املرضية والرايضي الييكون نتيجة  ل  وقوع  فر سرايضي عن التوافق معها ، فعجو الديدة و شيات غأما أ ا كانت هذه الت
 مع .ت  وجملسية بكون مصدر سعادة لنفتغة املئوافق مع هذه البييتعلى أن 

يت  ل  أيية وال سة النفرطان أساسيان للصحشماعي ت والتوافق االجيت  وأن التوافق الذائتة بني الرايضي وبي يقة الو قوض  العاليوهذا  
 ا  مع  راضيتنير الضمي كما جتعل جمل وأتقعن مراجعة الع ا  بعيد س عن نف ا  روعة ال  جتعل  راضيشسبل امللالتوافق إال أ ا سل  الرايضي ا

 .(72 -1117،72ب  ) اهلابط ، ا  عن  سعيد
 التوافق االنفعايل )الشخصي( 3-9-4-3

  وميواج  طوال ي  الشخصي و ل  الن الطالر قاعد الطالر يف توافيسأوىل مهام  أن ن أية فقطبيدة تئمن فا سإ ا كان لعلم النف
ب  أن أفعال الطالمثاالستعمال وغي  ل  من األمور،  ساءةإلكات و ترير ممختل العداء والتحدي و ثم انفعاليةغة يات  ات صيبفعال

 استخدام ر أوتر هذا التو سبعاد عن األمور ال  تاملوضوك أو االبغال عن شن  من تصري  من خالل العمل واالر البد لتسبر تو يوهياجهم 
وسيء التوافق أن الطالر  ا  عاطفي صب  سريع التهيج مضطراب  ي اي  سو  ا  تصريف هر تصرف تو ير. فالطالر الذي ال تية تعا ج التو حيترو  لوسائ

   أكباش الفداء ) الضحية ( وئالمن جبعل من     اآلخريئالم  وعن   سيق الضغط عن نفقل أخرى لتحئل يف الوصول إىل وساشالذي ف
 (.72، 2888)ملكوش،   سخف  عن نفيهم غضب  ليعل يصر
 التوافق األسري 3-9-4-6

بادل تن املة على املودة واحملبة والتعاو قائمن تكون العالقات أسرة كافة األب وأالم واألوالد و د الوفاق بني الووجني أوبني أفراد األو سيهو أن 
يكون هنال  غابة  والسيما عندما ال األسرة أفرادده التعاون والتفاهم بني و سيحينما  ا  ماسكتكون ميبني مجيع أفراد األسرة. فالتوافق األسري 

ات يولي سامل يتحملو  بواجبات من خالل التوام كل فرد من أفراد األسرة  األسرةمهما كان نوع  فنلحظ التفاهم بني  األسرةر على  ي يهدف  أو
ام  وكيان  الذي هو قتفظ مبحي ل  ، فكل فرد من أفراد األسرة اآلخرين إال ا ا طلر من   ون، وعدم التدخل مع شي  تقع على عاقال  ت

 .أساس التماس  األسري
 التوافق الصحي 3-9-4-4

 وإصاابتن مل الربو املو ثنة ميمع ا  مراضعانون أيب الطال ، فبعووضع  حتصيلهم ا  ب دراسيخر الطالأتهو أحد األسباب ال  تيدي إىل 
عر تما أن اضطراابت النمو واإلصابة ب( ، ك1111،727دية ) مجعة،سسمع والنطق أو ح  عاهات جليف النظر وا كررة وعيواب  تصحية م

ر الدم وسواه ، قء التغذية وفوما بنجم عنها من سو ر قفحاالت البيس املادي وال ص النوم أوقن الغدد أو  ، أو االختالل يف إفرافيويولوجي
 و التعايش معها للسيطرة على احلالة الصحيةأالر وحتتاج إىل توافق مع احلالة اجلسدية ال  تي ر يف الوضع الدراسي للط هي من االضطراابت

 (.00 -02، 1117ه،  لط )والنفسية للطالر 
ب ليس لديهم القدرة الكافية من الناحية اجلسمية حلركة، فبعو الطالعن عدم القدرة على العمل وان هناك بعو العوامل الناجتة أكما 

إىل التأخر من الناحية  ، مما ييديدرة على اإلمساك ابلقلم، فأصابع  تكون غي قاالواجبات الدراسية املطلوبة من  إلجنا واالستعداد الكايف 
اهلوات  سم والتشنجات العصبية بسبر الضرابت على الرأس أون بعو حاالت النوي  الداخلي يف اجلمجمة و رقة اجلأالدراسية. كما 
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ن وجود بعو األمراض مثل أعلى الطالر، كما وي نحتتاج إىل توافق ومعاجلة احلالة ألهنا تيدي إىل أت ي نفسي مع غس والدما أالشديدة للر 
ام للطالر وكل هذه األمور إىل ضع  ع ا  يضأا ييدي جل واحلياء واالنفعال مم، يسبر املتاعر واإلحساس ابخلا  و شديدأكان   ا  خفيف كالصر 

حظتها والتوصل إىل عالج هلا يصاحب  التوافق الصحي مع هذه األمراض ، فكل مرض حيتاج إىل توافق خاص ب  وهنا يظهر التوافق  ر مال
 (.228، 2880،لقائمي )أالصحي أبمهيت  القصوى للطالر 

 التوافق األكادميي )الدراسي( 3-9-4-5
ل ضع  ثت الدراسية مل املشكالحوكذل  التحصيل املناسر و  ا  جتماعياو  ا  ات التعليمية والنمو السوي معرفيجناح الفرد يف امليسس هو

 .التحصيل الدراسي
على صحة الطالر ما يكون لذل  عواقر وخيمة  ا  جلهد اجلسدي والكرب النفسي وغالبترتافق العملية الرتبوية عادة مع قدر كبي من ا

، فضال عن وعدم التوافق مع اجملتمع الدراسيف التجاوب الفردي ختالات كثية منها املنافسة و نفسية واجلسدية. ويتعرض الطالر ملشكالال
ببة للنجاح أو ، فنحن ندرس العوامل املسهم االجتاهات يف التوافقأمن  ا  صعوابت التعلم  ات املنشأ النفسي. والتوافق الدراسي يعد واحد

 :من التوافق . ومن هذه العوامل هي كهذا النو  الفشل يف
 .(اللغة األم ، وا دواجية اللغة)أت ي الثقافة على املسارات اللغوية  -

 .ملفاتي  املراحل يف احلياة الدراسية تاوالتدر أت ي الثقافة يف السياقات اإلدراكية  -

( ضطراب اللغة الشفهية والكتابيةامانع ما، و  وأواج، وعقبة بدين، وكبت وتقلر امل اضطراب)ضي لصعوابت التوافق الدراسي تعي عر  -
 .وتوضع هذه األعراض يف عالقة مع الديناميكية النفسية

 (.11، 1112، انصر)ك الفشل الدراسي . جل تدار ايف توافق الطالر يف الدراسة من  (املرشد النفسي)دور عامل النفس  -

ت لصحي  مع مشكالبرامج التدرير الفعالة لتهيئت  للتعامل ا لو األستا ، من خالأهم عوامل النجاح الرتكيو على دور املعلم أومن 
 (2، 1117، األنصاري)للصحة النفسية يف الدراسة  اإل ابيةات سة ويتم  ل  من خل  تعويو املمار ب النفسية يف مراحلها املبكر الطال
 التوافق والصحة النفسية 3-9-5

  تسوء صحت  النفسية ، فإ ا مل يتمكن الفرد من حتقيق توافق مع شروط وظروف بيئتالة على الصحة النفسيةيشرات الدهم املأيعد التوافق من 
ن علم الصحة النفسية هو علم التوافق الذي يهدف إىل أنفسية هي نتاج عملية توافق انجحة. لذا يرى فهمي . فالصحة الوالعكس صحي 

( 80، 2885، فهمي)قبل اآلخرين ل   يث يرتتر على  ل  كل  الشعور ابلراحة النفسية متاس  الشخصية ووجدهتا وتقبل الفرد لذات  وت
ة جناح  يف التوافق خلي بني دوافع  ونوا ع  املختلفة، فضال عن درجة جناح الفرد يف التوافق الدايربط مغاريوس الصحة النفسية بدرجو 

ن  كلما  ادت أميكن القول  ا  وعموم ( 22 ،2808مغاريوس ، )شخاص أضوعات و   احمليطة مبا فيها من مو تئات  ببيقي مبا تتضمن عالاخلارج
ت  وحميط  االجتماعي يوص  أبن  ئاجات  ومتطلبات بيحن الشخص الذي يوا ن بني دوافع  و أالفرد  اد مستوى الصحة النفسية و ة توافق درج

 . أن  يتمتع بصحة نفسية عاليةينمتوافق وإن  ل  يع
 افقنظرايت التو  3-9-3

اإلنسانية ويف القرن العشرين ظهرت ات قىل اإلنسان واحلياة وطبيعة العالف املدارس النفسية ونظرة كل منها إخيتل  تفسي التوافق ابختال
ة السلوكية سمدارس نفسية وهي مدرسة التحليل النفسي واملدر ل لتوافق اإلنساين و ل  من خالل  الست ايسة در ئل نظرايت ر  ال

 :نسانية و ل  على النحو اآليتسة اإلواملدر 
 التوافق من منظور مدرسة التحليل النفسي 3-9-3-9

 وأللحاجات إشباك صراعات يعقبها و ودوافع وان احلياة عبارة عن سلسلة من الئبغرا ا  أن الفرد يولد موود( ةسميسس هذه املدر )يرى فرويد 
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  فال يتم خرى وعليأجهة واملطالر االجتماعية من جهة ال يقبلها اجملتمع من  بني دوافع  الشخصية ال  كحباطات وعلي  فان الفرد يف صرا إ
 ( األان األعلى)وحتذيرات  (هلو)أعلى حتقيق التوا ن بني متطلبات  الواقع أال  تعمل على وفق مبد( األان)ت عالتوافق إال أ ا استطا
 األعلى. هلو واالانأبني  كي حل الصرا أومقتضيات الواقع ، 

 التوافق من منظور املدرسة السلوكية 3-9-3-3
يات حسية واستجاابت جسمية وعقلية وانفعالية واجتماعية وينظر إىل غبني مت رتباطاتاالسلوكي ملفهوم التوافق من خالل ينظر االجتاه 

يف النظرية  ا  أساسي ا  م العادة مركو توافقية وميثل مفهو ية واستجاابت غوافو متحية و ئآلة  اتية احلركة توجهها ضغوط بيشخصية الفرد وكأهنا 
ية بعادات ستبدال العادات غي التوافقاعادات متعلمة ومكتسبة هلذا ميكن  عن رابطة بني مثي واستجابة ومبا أن الربالسلوكية بوصف  يع

 .تتالءم مع طبيعة البحث احلايل ألهنا. وسوف يتبىن الباحثون النظرية السلوكية توافقي 
 ق من منظور املدرسة اإلنسانيةالتواف 3-9-3-6
نفسية والتوافق النفسي بعرب عن صحت  ال اإل ايبيف بناء الشخصية وكذا يف التوافق النفسي ومفهوم الذات  اي  حمور  ا  عد مفهوم الذات مفهومي
عرب ي حني أن مفهوم الذات السليبيق التوافق يف قيف حت ا  ساسيأل الذات عامال تقبعد يل وقبول األخرين و تقببط موجبا بتر يالذات  تقبلن أو 

فق والصحة النفسية يدي إىل التواية لدى الفرد يلثاة مع مفهوم الذات امليعقعن عدم التوافق لدى الفرد، كما أن تطابق مفهوم الذات الوا
 (.51 -22، 1112، لق والتوتر وسوء التوافق النفسي ) انصرقيدي إىل اليوعدم التطابق 

 الدراسات السابقة 1-6
 (9194دراسة بيكر وسرييك ) 3-3-9

 "قياس درجة التوافق لدى طالب السنة األوىل اجلامعية"
دالة بني  ارتباطيةة قعية وتوصلت الدراسة إىل وجود عالسنة الدراسية األوىل اجلاملب االتوافق لدى طال هدفت الدراسة إىل قياس درجة

ب سنة الدراسية األوىل اجلامعية. كما توصلت الدراسة إىل أن الطاللب اعدل العام لطالاألكادميي وبني املالدرجة الكلية على اختبار التوافق 
قني الذين يتم اختبارهم يف مستوى السنتني الدراستني الثالثة والرابعة فو املت الن يكونوا من ضمن الطلبة احتماالر ثهم األك ا  ر توافقثاألك

 (.12، 2882)الصاحل،  ليكونوا أعضاء يف مجعية خاصة للطلبة املتفوقني
 (3111دراسة الديب ) 3-3-3

"اإلقامة ابألقسام الداخلية وعالقتها ابلتوافق الشخصي واالجتماعي واإلجناز االكادميي للطالب يف الكليات املتوسطة للمعلمني يف 
 سلطنة عمان"

ب يف األكادميي للطال واإلجنا الشخصي واالجتماعي ة بني اإلقامة ابألقسام الداخلية وكال من التوافق قهدفت الدراسة إىل معرفة العال
األكادميي  واإلجنا بعاد التوافق النفسي والتوافق األسري أاط بني تبر ات ن هناك معامالأالكليات املتوسطة للمعلمني. وتوصلت الدراسة إىل 

 (.2، 1115( واالقتصادية لربامج حمو األمية )السنبل، 2، 1112، الدير)يف مواد التخصص 
 مناقشة الدراسات السابقة 3-3-6

وهذه الدراسة ال  نقوم  ا أحد ن مجيع الدراسات هلا عالقة ابلتوافق الدراسي أحظة على الدراسات السابقة ميكن مالك االطال لمن خال
كان   ا  ب األكثر توافقالطال نأة وهذه الدراسة فضال عن تفاق بني الدراسات السابقاألكادميي الدراسي إ ن كان هنال  بعادها هو التوافق اأ

ي أيع الدراسات ومل يلحظ الباحثون ها يف مجفنة الختاليلدراسات السابقة على العومل يتم التطرق يف ا ا  هلم احلظ األوفر يف التفوق دراسي
 .ية لذكر هذه األمور يف الدراسات السابقةأمه
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 إجراءات البحث -3
 منهج البحث 6-9

 .متها وطبيعة الدراسةئألسلوب املسحي ملالنهج الوصفي ابمت استخدام امل
 جمتمع البحث 6-3

ستبعاد اومت ( 1121 -1122) ضية جامعة املوصل للعام الدراسيب السنة الدراسية الرابعة كلية الرتبية الراياشتمل جمتمع البحث على طال
 .طالبات السنة الدراسية الرابعة

 عينة البحث األساسية 6-6
اد عينت  يكون ختيار الباحث ألفر ان أإىل  (طشطوش) يشيفيها عمدي  االختيار إ   واعتمد ا  طالب ( 222)ى شتملت عينة البحث علا

 الحقا . وسيد تفاصيل هذه العملية( 72، 1112 طشطوش،)لتحقيق هدف معني  ا  حسر ما يراه مناسب
 عينة البناء 6-6-9

ابستثناء  (عينة التمييو) (للفقرات اإلحصائيالتحليل ) إلجراء صدق البناء ( %01) ميثلون نسبة  طالبا ( 211)عينة البناء على  اشتملت
 البناء. ب للثبات مت استبعادهم من عينةطال( 21) و حستبيان املفتو ب لالطال (21)
 عينة التطبيق 6-6-3

 حيقرت ملة جملتمع البحت ، إ  ثلنسبة مم، ابعتبار أن تل  اث،( من عينة البح%11لون نسبة )ثمي ا  ( طالب12عينة التطبيق على ) اشتملت
، 1111)ملحم ، بيا  ي نسغفراد جمتمع صمن أ( %11ة )بعدد من املنظرين أن يكون عدد أفراد العينة الدراسية يف الدراسات الوصفية بنس

271.) 
 وسائل مجع البياانت 6-4

أبفضل صوره جلأ الباحثون إىل استخدام جمموعة من الوسائل  لغرض احلصول على البياانت واملعلومات العلمية الدقيقة لغرض تنفيذ العمل
 البحثية وكما أييت:

 ياسبتاء أداة املق -                املقابلة        -االستبيان                                     -
 البحث أداة 6-5

ضية جامعة املوصل، ارتئ الباحثون بناء هذا املقياس ليكون أداة نظرا  لعدم وجود مقياس يقيس السلوك التوافقي لطالب كلية الرتبية الراي
، أو لقياس هذ السلوك، فالباحثون عادة ما يقومون بعملية البناء لالختبارات واملقاييس عندما يكون املوجود منها غي مناسر للبيئة املعنية

إىل أن عملية البناء متر ( Allen& Y en(، إ  يشي )222، 1112عندما تكون هناك حاجة إىل تطوير ما موجود حتت أيدينا )رضوان، 
 أبربعة مراحل رئيسة هي:

 التخطيط للمقياس و ل  بتحديد احملاور )األبعاد( والفقرات. -

 صياغة فقرات كل حمور )بعد(. -

 تطبيق الفقرات املبنية على عينة البحث. -

 .(Allen& Yen. 1979. 118-119إجراء التحليل اإلحصائي لفقرات املقياس ) -

 حتديد أبعاد املقياس وفقراته وصياغتها 3-6
 كة واملشا ة اخلاصة مبوضو قواألطر النظرية والدراسات الساب لكان البد من مراجعة أدبيات البحو ة حتديد األبعاد  ييام بعملقلغريو ال
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  يساعد  ل   ات  إ كة يف املوضو صادر العلميوامل لفضال عن مراجعة البحو ( 1111( و )الدير، 2802، بيكر وسيي ) ةاسر البحث د
ومت حتديد ( 22، 1112 النبهان،)ة يدر ممكن من الوضوح والشمولق الوقوف على أكرب مثناء األبعاد بشكل أعم وأمشل ومن ن وبييف تكو 

 :سة هيئيأبعاد ر ( 5)
التوافق األسري )العائلي(                -(      التوافق الدراسي )األكادميي -التوفق االنفعايل )الشخصي(        -التوافق االجتماعي     -
 التوافق الصحي -

واالختصاص ات اخلاصة بكل بعد على السادة من  وي اخلربة قر ط لكل منها بشكل استبيان مع الف  بسييإ  مت عرض هذه األبعاد مع تعر 
حية األبعاد حول مدى صال أراءهم ل  ومت طلر  (2)امللحق وببني  ميو قياس والتقالضية و اية والنفسية والعلوم الر ييف جمال العلوم الرتبو 

 ا  ات  مطروحقر بعاده وفأبياس قامل (1)البحث و ببني امللحق  ملوضوك مناسبارون  يعلى ما  والتعديلاحلذف  عملية وإجراءرات وصياغتها قوالف
فاق االختبار ومفردات  مع املادة العلمية فضال عن ات ل الكنر واملناهج لغرضية حتلين عملأإىل  ( 2805، الغرير)أمام املختصني وتشي 

ة ييام بعملقوبعد ال ( 212، 2805، الغرير)ها تحير واحلكم على صالتالرأي حول ما ك استشارة املختصني واخلرباء حول االختبار إلبداء
على الصياغة لتصب   تبعو التعديال رات مع إجراءقعلى األبعاد والف( %211 -%05)الرأي مت حصول االتفاق بنسبة  وإبداءض العر 
من عينة البحث ومت استبعادهم من العنة وببني امللحق ( طالب 21)لـ ح مفتو  استبيانجب  مة لطبيعة البحث، فضال عن  ل  مت تو ئر مالثأك
وم ق يمثة املستهدفة ئفلة على الئستعني بطري  أسيكن أن ميياس قن مطور أو ابين أداة الأإىل ( 1112، النبهان)شي ي، إ   ل  (7)
يف هذا اجملال مت  خيةأوكخطوة  ( 21، 1112، النبهان)ياس  قسة للمكون املراد ئيالر  األبعاد قيشت مثلها ومن يصني  اإلجاابت وحتلتب

اد وقد روعي يف ن األبعففرات لكل بعد م (21) ع قمو عة على األبعاد املذكورة وبوارة قف (51)فضال عن  نفا  أأبعاد مذكورة  (5)حتديد 
 :يتأيرات ما قصياغة الف

 أن ال تكون الفقرة طويلة تيدي إىل امللل. -

 (.82، 2881أحد األبعاد التابعة للمقاييس ومرتبطة مع  )كاظم،  الفقرة يسأن تق -

 األسس العلمية للمقياس 7-6
يق ول  القدرة قاس ديكون مقي  تيهل  ألن ي مع كل اخلطوات الماشتكون هذا االستخدام ميشكل هنائي و اس بيم استخدام املقيح  ب
 يت:أيما  اللألسس العلمية ل  وقد مت  ل  من خها فان  كان البد من استخراج ايلتوصل إلياس املكوانت والفقرات ال  مت اقعلى 
 صدق املقياس 6-7-9
 ك هي:اس وهذه األنوا يقامل تللوقوف على صدق الفقرات ال  كونالصدق  كون ابستخدام جمموعة من أنوا ثام الباحق
 الصدق الظاهري للمقياس 6-7-9-9

م الرتبوية والنفسية والعلوم رات  على السادة املختصني يف جمال العلو قياس مت عرض  أببعاده وفقاحلصول على الصدق الظاهري للملغرض 
عد يكن أن ممي( إىل ان  2888ي )عوس، شيياس و قتعد من طرائق التأكد من صدق امل ةيقومي، إ  إن هذه الطر قياس والتقضية والايالر 

السلوك الذي  سيقير اخلرباء أن االختبار قالختبار فإ ا أايس  يقختصني واخلرباء يف اجملال الذي ض  على عدد من املبعد عر  قا  داالختبار صا
إن هذا النوك من الصدق بعد ( Fergous( ويشي )55، 2888س،يي اخلرباء وحكمهم )عو أماد على ر تاالع ثكن للباحميياس  قوضع ل

 (.Fergous, 1981, 104)  قماد حكم احملكمني يف صدتكن اعميإ   اي  ظاهر  قا  صد
( %25ياس من خالل االتفاق الذي مت بني السادة املختصني على نسبة )ق  يف بناءان هلذا املياحلصول عل ك من الصدق متإن هذا النو 

ة ولكن مت تعديل بعو منها قر ف أيم حذف يتمل  ا  ها. علميت ال  أشاروا إليالألخذ ابلتعدرات مع اقحيات األبعاد والفر حول صالثفأك
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 امرمل تكن موج  على شكل  وأخرىة يلغوية ومطبع أخطاءنتيجة 
 صدق احملتوى 6-7-9-3
ياس قدق احملتوى للم( إىل أن ص1112 احلكيم )شيرات ويقالوضوح لكل بعد من األبعاد والف لالق هذا النوك من الصدق من خقحيت
 يال  ثمتيسها يق  واجلوانر ال  قللموا متثيل ياس حملتوايت عناصر وكذل  مدى قل االختبار أو املمتثيصورة أساسية على مدى إمكانية مد بتعي

 (1112،17)احلكيم، ا  جانستوم قا  صاد
 التحليل اإلحصائي أبسلوب اجملموعات املتطرفة 6-7-9-6
 وإمناحظتها كن مالمية سيكولوجية أو خاصية ال ( إىل أن البناء  ة أو صف1111شي ملحم )ين الفرضي إ  سمى أيضا بصدق التكويي

األفراد   على التمييو بني تدر قياس اجليد هو ق( وأن من مواصفات امل1111،122طة  ا )ملحم،تبها من خالل السلوكيات املر يل علنستد
الصفة  عون بدرجة منخفضة ابلسمة نفسها أوتمتي  الذين ئدرة من انحية وبني أولقالصفة أو ال ة من السمة أويعون بدرجة عالتميتالذين 

( 211ة هو)ينبار أن عدد العاعت( لكل جمموعة على %12ماد نسبة )ت( وقد مت اع122، 1112اخلاصية من انحية أخرى )رضوان، أو
ي )الووبعي وأخرون( إىل أن  مبكن يشرات للتمييو بني األفراد، إ  قدرة الفقى لة بني اجملموعتني للتعرف علقيمة )ت( املستق إ اد مثطالر 

سبة هذه النسبة ابلن استخداميف حالة  استقرارا  ر ثوأك ا  كون حساسيرة قالف وييمتبار أن معامل تعا( من كل جمموعة على %12) استخدام
 راتقوة التمييوية للفق( ال2م )قول ر ( ويبني اجلد01 -22، 2802، ات الكبية ) الووبعي وأخرونينللع

 (9جدول رقم )
 نتائج االختبار التائي حلساب التمييز لفقرات مقياس السلوك التوافقي

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييو

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييو

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييو

داللة 
 الفروق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييو

ة دالل
 الفروق

 معنوي 74712 21 معنوي 74152 12 غي معنوي 14022 22 معنوي 14227 2
 معنوي 14527 22 غي معنوي 1482 10 غي معنوي 1402 25 معنوي 14217 1
 غي معنوي 24122 21 معنوي 14118 18 معنوي 7472 22 معنوي 14121 7
 غي معنوي 14000 27 معنوي 24828 71 معنوي 14222 22 معنوي 14211 2
 غي معنوي 21525 22 معنوي 24111 72 معنوي 24822 20 غي معنوي 24282 5
 معنوي 74122 25 غي معنوي 24127 71 غي معنوي 24527 28 معنوي 74280 2
 غي معنوي 24777 22 غي معنوي 24227 77 غي معنوي 242 11 غي معنوي 14202 2
 معنوي 24808 22 معنوي 14222 72 غي معنوي 24155 12 معنوي 74222 0
 معنوي 142 20 غي معنوي 14152 75 غي معنوي 24282 11 معنوي 14812 8
 معنوي 14157 28 معنوي 74182 72 غي معنوي 14522 17 معنوي 14205 21
 معنوي 7422 51 معنوي 2427 72 معنوي 14212 12 غي معنوي 2422 22
    غي معنوي 24712 70 معنوي 14022 15 معنوي 24212 21
    معنوي 74122 78 معنوي 74528 12 معنوي 148 27

 (252، 1111( )الراوي، 24222(، قيمة )ت( اجلدولية تساوى )51( أمام درجة )14115) ≥ معنوي عند مستوي معنوية* 
 الصدق أبسلوب االتساق الداخلي: 6-7-9-4

 إن هذا النوك من الصدق يعين:
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 بعضها البعو. مدى ارتباط الفقرات مع -

 مدى ارتباط كل فقرة مع املقياس ككل. -

 (.272، 1112التحقق من مدى االتساق بني الفقرات لكون االتساق يتأ ر خبطأ حمتوى الفقرات وخطأ عدم التجانس هلا )رضوان،  -

، 77، 71، 10، 17، 11، 12، 11، 28، 25، 22، 22، 2، 5( فقرة وهي )28)مل متيو بني األفراد أن مت استبعاد الفقرات ال  فبعد 
( فقرة إىل االتساق الداخلي إ ا يتم إجراء القياس من 72(، مت إدخال ما تبقى من الفقرات وعددها )22، 22، 27، 21، 70، 75

( 120، 1112( طالر )فرحات، 211لعينة التمييو نفسها البالغة )خالل إ اد االرتباط لدرجة كل فقرة من الدرجة الكلية للمقياس 
 ( فقرات االتساق الداخلي وقيمها.1بني اجلدول رقم )وي

 (3جدول رقم )
 معامل االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية ملقياس السلوك التوافقي

االحنراف  الوسط احلسايب رقم الفقرة
 املعياري

رقم  االرتباط قيمة ت
 الفقرة

االحنراف  الوسط احلسايب
 املعياري

 االرتباط قيمة ت 

2 24021 14782 14502 11181 12 24152 24218 24728 14207 
1 24111 14202 22411 14257 18 74827 24127 24101 14515 
7 74002 14002 14111 14271 71 24210 141025 24115 14217 
2 24112 14812 24021 14212 72 24210 24120 74271 14222 
2 24152 14822 24227 14222 72 24275 24102 74508 14227 
0 74250 24170 24521 14222 72 24720 14010 74512 14227 
8 74225 24120 74277 14722 72 24111 24152 14828 14278 

21 24152 14880 74220 14211 78 74827 24175 24125 14222 
21 24752 14208 74282 14221 21 24221 14852 24111 14252 
27 74082 24728 24001 14221 22 24112 14812 24821 14201 
22 74250 24188 14255 14180 25 74827 14825 24871 14228 
22 74021 24251 14102 14127 22 24112 24222 14221 14772 
20 24752 14828 24222 14202 20 74072 24717 74112 14705 
12 24111 24215 14018 14728 28 74072 24127 14872 11721 
15 74827 24208 24252 14212 51 24210 14825 24500 14201 
12 74827 24127 14128 14721       

 (252، 1111( )الراوي، 14285(، قيمت )ر( اجلدولية تساوي )88( أمام درجة )14115) ≥ معنوية * معنوي عند مستوى
 

،  0،  8،  2،  7،  1( فقرات هي )  0اق الداخلي ) ساالت أبسلوبن الفقرات ال  مت حذفها أ(  1اجلدول رقم )  خالليتبني من 
ت( ) ( فقرة . تقرتب قيمة 17بقي )  اإلجراء و ذااق الداخلي سالتمييو واالت أبسلويب( فقرة  12)  ( ، لذل  مت حذف 72،  15، 27

 .(14217 -14212( وتقرتب قيمة ) ر( بني )24115 -14828بني )
 التحليل اإلحصائي أبسلوب الصدق العاملي 6-7-9-5
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ل العاملي للحصول على الصدق العاملي لفقرات املقياس املتبقية بعد ون أسلوب التحليث( أستخدم الباح1112، نقال عن ) قاسم وأخران
على أساس إ بات صدق الفقرات من خالل التحليل اق الداخلي للفقرات وهو أسلوب إحصائي متقدم يقوم سالقوة التميوية واالت استخدام

 ( طالر.211و والبالغة )( وللحصول على الصدق العاملي لعينة التميي272، 1112اإلحصائي للفقرات )فرحات، 
 احتساب مصفوفة االرتباط 6-7-9-5-9

 ( يوض   ل .2( ارتباط إ ايب وامللحق )122( ارتباط سليب و )72( فقرة منها )17مت التوصل إىل مصفوفة االرتباط املكونة من )
 القيم العينية ونسب التباين املتجمع 6-7-9-5-3

( مإ  2يم العينية )اجلذر الكامن( ونسبة التباين والتباين املتجمع ملتغيات مصفوفة االرتباط )امللحق بعد حتليل مصفوفة االرتباط مت إ اد الق
ميشرات إحصائية مهمة تيكد دقة األداة ومشروعية استخدامها، إ  أن عدد العوامل املستخدمة يقوم على أساس عدد تعد هذه املسميات 

 (  ل .7( ويبني اجلدول رقم )122، 2801احد الصحي  لكل عاملم. )فرج، اجلذور الكامنة املساوية أو األكرب من الو 
 (6جدول رقم )

 املتجمع لفقرات مقياس السلوك التوافقي والتباين يبني القيم العينية ونسبة التباين
  

 فقرات املقياس التباين املتجمع نسبة التباين القيمة العينية رقم املتغي
 همل مشاكلون مع أصدقائي يف حأتعا 284722 284722 24252 2
 أصدقائيتوداد  ق  بنفسي عندما أكون مع  184225 84208 14152 2
 ادعي املرض البتعد عن املشاركة أبمر ما 724212 04278 24822 0
 أفرج عند جناح  مالئي ح  إ ا كنت راسبا   254158 24255 24222 8

 باط عند الفشل يف أمر مااشعر ابلتوتر واإلح 514788 24221 24221 22
 أحون عندما يتوىف احد أقاريب 504711 54811 24752 21
 عند حصول مشكلة يف منطق  أتضايق 274711 54111 24255 27
 أخجل عند التحدل مع  مالئي 224508 24128 14801 22
 أفرح بوواج  ميلي 224511 74871 14812 22
 أصدقائي حاجة مينأتنمر عند طلر  224807 74222 14282 22
 أتضايق إ ا حتدل احد عن  ميلي 204182 74727 14221 20
 أخفي مشاعري عن  مالئي 024518 74127 14278 28
 أخذ حقي ابلقوة مهما كلفين  ل  024182 14202 14222 11
 أركو انتباهي ومجيع حواسي حنو الدرس 024820 14202 14222 12
  مالئي داخل الص  أحتدل مع 084225 14202 14521 11

 فقرات املقياس التباين املتجمع نسبة التباين القيمة العينية رقم املتغي
 أحضر إىل الدرس يف الوقت احملدد ل  824572 14120 14222 12
 وفكراي  لإلجابة عن أي سيال مهيأ  أكون  874281 24850 14251 15

 
 
 

 حاانتأعتمد على  مالئي يف االمت 854220 24212 14722 12
 أختذ موق  املتلقي السليب داخل الص  824225 24180 14180 12
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 اتعاجر عن إحضار الكتر واللوا م الدراسية 824227 24110 14172 10
 اهتم ابلدراسة بشكل كبي لصلتها مبستقبلي يف احلياة 804702 14822 14122 18
 متساحما  أشعر برهية من املدرس ح  وإن كان  884121 14000 14112 71
 بكل احرتام وحر إخويتأتعامل مع  2114111 14210 14222 72

 عرض العوامل قبل التدوير 6-7-9-5-6
 (  ل .2العوامل ويبني اجلدول رقم )( عوامل بعد التحليل العاملي تشبعت عليها الفقرات ومت قبوهلا ألهنا استوفت شروط قبول 2مت ظهور )

 (4جدول رقم )
 العوامل بعد التحليل العاملي تشبعات الفقرات على

 (2العامل ) (5العامل ) (2العامل ) (7العامل ) (1العامل ) (2العامل ) رقم املتغي
2       
2  14221     
0 14221 -14202     
8 14202 -14255     
22  14271 14222 14210   
21    14225   
27 14252   14285   
22 14212      
22      14527 
22 14208    -14228  
20 14512      
28 14257      
12 14510     -14527 
12 14512      

 (2العامل ) (5العامل ) (2العامل ) (7العامل ) (1العامل ) (2العامل ) رقم املتغي
11 14511  -14228    
12  14282     
15 14210  14521 -14212   
12 14525      
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12 14521      
10 14212      
18  14211     
71 14217 14518   -14278  
72 14522      

ر املتعامــد مــن أجــل الوصــول إىل البــاحثون إجــراء عمليــة التــدوي ارتــئيــة لتشــبعات العوامــل ولــذل  ؤ عــدم وضــوج الر  (2يتبــني مــن جــدول رقــم ) 
فقـرة وعلـى العامـل  (2)يها ابلطريقـة الصـحيحة، فمـثال تشـبع علـى العامـل األول عوامـل وتفسـية واضحة واختا  اإلجـراءات الال مـة لقبـول الؤ ر 

 .فقرة وهذا السبر يف عدم وضوج تسمية العامل (2)الثاين تشبع 
 إجراء التدوير املتعامد للعوامل 6-7-9-5-4

 س(االعتمــاد علــى أســلوب )فارميــاك وقـد مت ( 122، 2801يف البحــول الشخصــية واالجتاهــات )فــرج، شـيوعا  د واألكثــر ئهـو األســلوب الســا
لبســيط والــذي يعــين الــتخلص مــن التشــبعات الســالبة قــدر الرتكيــر اص ئدي إىل احللــول الــ  تســتويف خصــاي أفضــل أســلوب يــموهــو  ()كايورلـــ

يـد هويـة العامـل ولتحد س(سـلوب )الفارميـاكأب . وبعـد تـدوير العوامـل(221، 2881، )كـاظم ماإلمكان و ايدة عدد القيمة القريبة من الصفر
 أكرب روعي يف قبول العوامل الشروط األساسية اآلتية : ا  وضوح النتائج وإلعطاء

ف التشـبعات للعوامـل، التفسـيات الـ  هلـا خـتالاالعـاملي والنـواحي الغريبـة ، ال  تتضمن االقتصاد يف الوص   ستون(إتباك تعليمات ) ي  -
 .معىن

ل املستخلصـة يف الدراسـات السـابقة، ، العوامـق اإلكلينيكيـة املعروفـةئالعوامل ال  تتفق مع احلقـاتقبل ال  تتضمن  (إتباك تعليمات )كاتل -
 .، التو يعات العامليةالتوقعات السيكولوجية العامة

 (.272، 2802 ى األقل )حسانني،ل فقرات عليقبل العامل الذي تتشبع علي   ال -

 (1421 ±) علىت ال  تساوي أو تويد ويعتمد تفسي العوامل يف هذه الدراسة على التشبعا
. (52، 2882)اجلــوادي،  ا  تيــر التشــبعات علــى العوامــل تنا ليــج وبعــد تر ئالتــدوير املتعامــد يف تفســي النتــاعتمــاد مصــفوفة العوامــل بعــد ا -

ا بعــد التــدوير ويبــني الــ  مت احلصــول عليهــا قبــل التــدوير حافظــت علــى املســتوى نفســ  هلــ (2)وبعــد التــدوير املتعامــد يتضــ  أن العوامــل 
 (  ل .5) اجلدول رقم

 (5جدول رقم )

 تشبعات الفقرات على العوامل بعد التدوير املتعامد
 (2العامل ) (5العامل ) (2العامل ) (7العامل ) (1العامل ) (2العامل ) رقم املتغي

2    14215   
2    14521   
0 14222      
8 14202      

22      14221 
21     14201  
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27     14522  
22 14221      
22      14522 
22  14512    14227 
20  14221     
28  14202     
11  14212     
12    14221   
11   14571    
12    14282 -14558  
15  14551   -14550  
12 14282      
12 14281      
10  14280     
18   14211    
71   14078    
72   14212    
 تفسري العوامل 6-7-9-5-5

يف كـل عامـل  ا  بعد أن مت ترتير الفقرات تنا ليـ سابقةلروط األساسية لقبوهلا كما أكدهتا الدراسات واألدبيات اشي العوامل على وفق السمت تف
 .(  ل  2. ويبني اجلدول رقم ) (1421 ±)ر من )ثاوي أكسعت بقيمة تشبكما مت اختيار الفقرات ال  ت  ،من العوامل

 (3جدول )
 عدد فقرات مقياس السلوك التوافقي اليت حصلت على اعلى قيم التشبع

 العامل السادس العامل اخلامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاين العامل األول
 التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة التشبع الفقرة

0 11222 22 14522 11 14571 2 14215 21 14201 22 14221 
8 14202 20 14221 18 14211 2 14521 27 14522 22 14522 

22 14221 28 14202 71 14078 12 14221 12 -14558 22 14227 
12 14282 11 14212 72 14212 12 14282 15 -14550   
12 14281 15 14551         
  10 14280         
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 (17)هـا يعل تعوامـل تشـبع (2) تد مشلـقـبـول العامـل قمقبـول علـى وفـق شـروط علـى تشـبع  تأن العوامل ال  حصل (2)م قببني جدول ر 
ات ن الفقــر أ ا  وفقــرة واحــدة للبعــد الرابــع ، علمــ الــثثاين واحــدى عشــر للبعــد الثــاألول وتســع للبعــد ال فقــرة للســلوك التــوافقي اــس منهــا للبعــد

 (.15،  12،  22) هي نياملكررة لعامل
 األول العامل تفسري 6-7-9-5-5-9

هــذه الفقــرات  تلــثبــول العوامــل ومقعلــى تشــبعات علــى وفــق أوة علــى ئواحلــا (2)م قــاألول الفقــرات املوضــحة يف جــدول ر تشــبع علــى العامــل 
 .ضيةاية الرتبية الر يمن السلوك التوافقي للطالر يف كلحالة 

( 12، 12)الـث ثن مـن البعـد الاتوفقـر  (22)اين ثـوفقرة من البعـد ال ( 8، 0)من البعد األول  ا نانعلى هذا العامل  تال  تشبع ن الفقراتأ
ة الرتبيــة ليــب كا   ــا طــالميتــان تــ، فالتفاعــل واالنفعــال صــفتان مهم ةيــتفاعــل مــع الــومالء للطالــر يف الكلتشــي إىل عنصــر التفاعــل الــذايت وال

علــى تشــبع كــان للفقــرة أن أ. ومــن خــالل التشــبعات نلحــظ (التفاعــل مــع الــومالء)ون تســمية هــذا العامــل بعامــل ثى البــاحأتذا ارضــية ، لــايالر 
الدراســة واحليــاة ولــذل  جنــد  ر  ــا الطالــر مــن ضــغوطميــة الــ  يــماعتيــة واالجئة البيبالظــروف الصــع إىلوهــي فقــرة ســلبية وبعــوى  لــ   (12)

كيـو رت و للأاحلاصـل يف الدراسـة داخـل املنـول  واكر التقصـييوس من دون أي مشاركة إما لتلقي الدر  إىلت ميالون ل هذه احلاالثب يف مالطال
 .كايف ملراجعة املنهج الدراسي  تلعدم وجود وق

 تفسري العامل الثاين 6-7-9-5-5-3
هــذه  تلــثومعلــى وفــق شــروط قبــول العوامــل  ( واحلــائوة علــى اعلــى تشــبعات2تســبع علــى العامــل الثــاين الفقــرات املوضــحة يف جــدول رقــم )

، 15)ت اين والفقــراثــمــن البعــد ال( 11، 28، 20، 22)الفقــرات  تضــي إ  مشلــايوك التــوافقي املصــاحبة للطالــر الر الفقــرات حالــة مــن الســل
ى أتضـي . لـذا ارايلطالـر الر ر  ـا اميـجمموعة من األعراض النفسية ال  ة شخصية ودراسية وهي ينفعالاغلبها حاالت أالث ثمن البعد ال (10

 (.الصراح النفسي الداخلي)   بعاملتون تسميثالباح
 تفسري العامل الثالث 6-7-9-5-5-6

هــذا علــى  تابــع . إن أغلــر الفقــرات الــ  تشــبعمــن البعــد الر  (72)الــث والفقــرة ثمــن البعــد ال( 71، 18، 11)تشــبع علــى العامــل الفقــرات 
التعـــاون )ون تســـمية العامــل بعامــل ثى البــاحأتضــي، لــذا ارايوعالقتــ  ابلطالـــر الر  (األســري والدراســي) مـــاعيتالعامــل تشــي إىل اجلانــر االج

ان ميـــة اإليئـــبيعـــة الـــنفس والفطـــرة اإلنســـانية فبة هلـــا آارهـــا البالغـــة علـــى طيـــماعتجة االئـــالبيمن أإىل ( 2888الـــواتري ، )شـــي ي، إ   (الدراســـي
 (.72، 2888الواتري ، ) متعكسها األفكار الصاحلة

 تفسري العامل الرابع 6-7-9-5-5-4
علــى هــذا  تغلـر الفقــرات الــ  تشــبعأالــث ومبــا أن ثمــن البعــد ال( 12، 12)مــن البعـد األول والفقــرات ( 2، 2)تشـبع علــى العامــل الفقــرات 

 (.اءقكيو والتعاون مع األصدرت ال)ون تسمية هذا العامل بعامل ثى الباحأتاء لذا ارقدة التفة مع األصدايلعامل تشي إىل التعاون و  ا
  تفسري العامل اخلامس 6-7-9-5-5-5

علـى  تغلـر الفقـرات الـ  تشـبعأن أالـث ومبـا ثمـن البعـد ال (15،  12)اين والفقـرات الثـمـن البعـد  (27،  21)تشبع على العامل الفقـرات 
 (.التوتر األكادميي)العامل بعامل ون تسمية هذا ثى الباحأتىل التوتر والقلق الدراسي لذا ارهذا العامل تشي إ

 تفسري العامل السادس 6-7-9-5-5-3
شـــي إىل اجلانـــر علـــى هـــذا العامـــل ت تغلـــر الفقـــرات الـــ  تشـــبعأن أاين ومبـــا ثـــمـــن البعـــد ال (22، 22، 22)تشـــبع علـــى العامـــل الفقـــرات 

ضـــية ، ايب الرتبيـــة الر ســـاس لـــدى مجيـــع طـــالأنفعـــال عامـــل ، إ  إن اال(االنفعـــال الـــذايت)ون تســـمية العامـــل بعامـــل ثى البـــاحأتاالنفعـــايل لـــذا ار
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رغـر الوصـول يهدافـ  الـ  أق يـدفع ابلطالـر إىل حتقيـكـون إ ـايب يعيق تقدم  وجناحـ  وقـد ير على الطالر أي  كون سليب مي يد قفاالنفعال 
 ضية .اية الرتبية الر يخي االنفعال خلدمة الطالر يف كلتس كهمنا يف هذا املوضو يها وهذا ما يإل
 وصف املقياس وتصحيحه )الصورة النهائية للمقياس( 6-9
فقرة الث ، و ثاين ، احدى عشر للبعد الث، وتسع منها للبعد ال األول، اس منها للبعد فقرة (17)اس السلوك التوافقي من يكون مقيت

 ،2،  1،  2)اس هي يفقرة ابجتاه املق (27)رات من الفق توتكون (التوافق الصحي)ي فقرة للبعد اخلامس أشبع تواحدة للبعد الرابع ، ومل ت
،  20،  22 ، 25 ،27 ،21، 0 ،5 ،7)فقرات بعكس اجتاه املقباس هي  (21) و (17 ،11 ،12 ،22، 22 ،21 ،22 ،8 ،2 ،2

، الصراح  (12،  12،  22،  8،  0): التفاعل مع الومالء فقرات  بعاد وهيأ (2)على  ملتاشت ل  ( 2)وببني امللحق ( 11، 28
كيو والتعاون مع ، الرت  (72 ،71 ،18 ،11)، التعاون الدراسي فقرات   (10 ،15 ،11، 28 ،20 ،22)النفسي الداخلي فقرات  

ن أ ا  . علم(22 ،22 ،22)، االنفعال الذايت فقرات   (15 ،12 ،27 ،21)، التوتر األكادميي فقرات   (12 ،12 ،2 ،2) اء فقرات قاألصد
 (اين واخلامسثالعامل ال 15العامل الرابع واخلامس ، الفقرة  12، الفقرة اين والسادسثالعامل ال 22الفقرة ) هي نيات املكررة لعاملالفقر 

 ( 1،2 ،7،  2 ،5)ات و ان الدرجأوتعطى  ا (دبأ، ا  ، اندر حياان  أ، ا  ، غالبئما  دا)ل وهي ئبة على الفقرات على وفق اسة بداوتكون اإلجا
 . والعكس ابلنسبة للفقرات السلبية . اإل ابيةى التوايل للفقرات عل
 التطبيق النهائي للمقياس 6-1

طريقـة  شـرحاملقيـاس ومت جابة عن املقياس و ك علـيهم ومن دون حتديد وقت اتبت لإل ا  ( طالب12مت تطبيق املقياس على عينة التطبيق البالغة ) 
ات جابــة عــن مجيــع فقــر ومت التأكيــد علــيهم لإل ا  قــرة وحتــت البــديل الــذي تــراه مناســب( أمــام كــل ف)مــة اإلجابــة عــن املقيــاس و لــ  بوضــع عال

ن و ذا تكون درجة املختـرب علـى املقيـاس ي مت مجع املقياس من املخترب مثاإلجابة تكون على املقياس نفس ، أن  ا  املقياس بكل دقة وأمانة ، علم
 ا .يعك درجات  على فقرات املقياس مجهي جممو 

 ثبات املقياس 91 -6
ب مت تطبيــق املقيــاس علــى عينــة مــن طــالتطبيقــ  إ   وإعــادةون إىل اســتخدام طريقــة االختبــار ثبــات املقيــاس جلــأ البــاح صــول علــى مــن اجــل احل

م هب ، مت اسـتبعاد( طـال21م )هوالبـالغ عـدد 1121 -1122ضية يف جامعة املوصـل للسـنة الدراسـية ايدراسية الرابعة كلية الرتبية الر سنة اللا
. ب نفســهمنيــة علــى الطــالاع املقيــاس مــرة يــع املقيــاس للمــرة األوىل أعيــد تو  ( أايم منــذ اتريــز تو يــ21مــن التحليــل اإلحصــائي وبعــد مــرور )

(5_25/2/1127.) 
مــل الثبــات وخباصــة جمــال وهنــا تشــي )فرحــات( إىل أن م طريقــة إعــادة االختبــار تعــد مــن أكثــر الطرائــق اإلحصــائية اســتخداما  يف حســاب معا

(. وبعـــد مجـــع االســـتمارات لالختبـــارين مت معاجلتهـــا إحصـــائيا  ابســـتخدام معامـــل االرتبـــاط 255 -252، 1112الرتبيـــة الرايضـــية )فرحـــات، 
ا يعــين ( وعنـد مقارنتهـا بقيمــة )ر( اجلدوليـة أسـتدل مـن  لـ  وجــود عالقـة معنويـة هـذ1402البسـيط لــ )بيسـون( فظهـرت قيمــة )ر( احملتسـبة )

  بات املقياس.
 الوسائل اإلحصائية 99 -6
 (  772، 1112الدرجة املعيارية     )النبهان،  -االحنراف املعياري        -الوسط احلسايب     -
 معامل االرتباط البسيط لـ )بيسون(. -معادلة معامل االلتواء لـ )كارل بيسون(     -
 (.782 -212، 2888( )التكري  والعبيدي، T-testاختبار ) -
 (.221، 1112براون( )رضوان،  -معادلة )سيربمان -
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 (.81 -00، 1112قانون النسبة املئوية )عمر وآخرون،  -
 .spssالتحليل العاملي ابستخدام احلاسوب اآليل بنظام  -
 عرض النتائج -4

ضــية جامعــة املوصــل ومت ايراســية الرابعــة كلبــة الرتبيــة الر دب الســنة الطــالون مــن خــالل هــذه الدراســة ببنــاء مقبــاس الســلوك التــوافقي لثفــام البــاح
 اس وبذل  حتقق اهلدف األول من البحث يمن خالل إجراءات خاصة ببناء املق ل  
 قي فواتال كاس السلو قيحث ملبال عينة نتائج عرض 4-9

نـــة ياس لعيـــمـــة املقئحـــث، مت التأكـــد مـــن مالبيقـــ  علـــى عينـــة الب، الـــذي مت تطاس الســـلوك التـــوافقييـــحية مقون مـــن صـــالثن أتكـــد البـــاحأبعـــد 
 .   ل  (2)م قبني اجلدول ر يو ون( كارل بيسلـ )، عن طريق معادلة معامل االلتواء البحث

 (7) مقجدول ر 
 واملنوال ومعامل االلتواء إلجاابت عينة البحث يف مقياس السلوك التوافقي توس  احلسا ي واالرحراف املعيارييبني امل
 يةاملعامل اإلحصائ

 املقياس
املتوسط  وحدة القياس العينة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 النتيجة معامل االلتواء املنوال

 طبيعي* 1410- 82 840 82417 درجة 12 السلوك التوافقي
 

 (112 -112، 2801)االطرقجي،  (1±* يعد االلتواء طبيعيا  واالختبارات مالئمة للعينة إ ا وقع معامل االلتواء بني )
 عرض املستوايت املعيارية لنتائج عينة البحث يف مقياس السلوك التوافقي 3-4

إ  متوايت معياريـة لعينـة البحـث ، سـدرجات اخلـام قـام البـاحثون بوضـع مألهداف البحث ونتيجة لعدم وضوج التقومي من خالل الـ استكماال  
م ة ممــا  علهــا أكثــر موضــوعية يف أ نــاء اســتخدامها يف عمليــة التقــوميي الــدرجات اخلــام وتعطيهــا معــىن لــ  داللــســتوايت يف تفســاعد هــذه املســت

 (.0( وكما مبني يف جدول رقم )211، 2882)اجلوادي، 
 (9جدول رقم )

 يبني املستوايت املعيارية وعدد الطلبة والنسبة املئوية لعينة البحث يف مقياس السلوك التوافقي
 لنسبة املئويةا عدد الطلبة املستوى املعياري الدرجة اخلام

 %2421 1 جيد جدا   فأكثر 227
 %22402 2 جيد 221 -212
 %15487 2 متوسط 217 -85
 %15487 2 مقبول 82 -05
 %11411 2 ضعي  02 -25
 %7422 2 ضعي  جدا   فأقل 22

 %211 12 840ك= ± 82417ّس= 
فقــد  (جيــد)مــا املســتوى أ، (%2421)ة مقــدارها يــو ئســبة متكــرار وبن (1)علــى  (  اجيــد جــد)حصــل املســتوى ( مــا أييت: 0يبــني جــدول رقــم )



 بناء مقياس السلوك التوافقي لطالب السنة الدراسية الرابعة يف....

033 

 )    ة مقــــدارها يــــو ئتكــــرار وبنســــبة م (2)علــــى  (وســــطتم)صــــل املســــتوى حو  (%22402)ة مقــــدارها يــــو ئم تكــــرار وبنســــبة (2)حصــــل علــــى 
تكــرار  (2) علــى ( يضــع)صــل املســتوى حو  (% 15،87 )ة يــو ئتكــرار وبنســبة م (2)، بينمــا حصــل املســتوى مقبــول علــى (15،87%
و لـ  (% 7،22)ة مقـدارها يـو ئتكـرار وبنسـبة م (2)علـى  (جـدا    يضـع)حصـل املسـتوى  وأخـيا   ( % 11،  11)مقـدارها  ئويـةوبنسـبة م
 (.%211)ضية جامعة املوصل اية الرتبية الر ييف السنة الدراسية الرابعة كل ا  طالب (12)كونة من نة امليالع كمن جممو 

 صياتوالتو االستنتاجات -5
 االستنتاجات 5-9

 مت التوصل إىل بناء مقياس السلوك التوافقي لطالب السنة الدراسية الرابعة كلية الرتبية الرايضية جامعة املوصل. 5-2-2

 اس السلوك التوافقيينة البحث مبقيارية لعيالوصول إىل مستوايت مع 5-2-1

التفاعـــل مـــع الـــومالء ، والصـــراح النفســـي الـــداخلي ، )ها توامـــل مت تســـميســـتة ع إىلل العـــاملي مت التوصـــل يـــلة التحيـــعمل لمـــن خـــال 5-2-7

 (.، والتوتر االكادميي ، واالنفعال الذايت اءاألصدقسي ، والرتكيو والتعاون مع والتعاون الدرا

 .داء عينة البحثأ الءم ومستوىتلة تتدإن مستوى درجة السلوك التوافقي املع 5-2-2

 التوصيات 5-3

 واملهـــارىإىل جنـــر مـــع األعـــداد البـــدين  ا  ة التدريســـية والتدريبيـــة جنبـــيـــب يف غضـــون العملابإلعـــداد النفســـي العـــام للطـــال مـــامتااله 5-1-2

 .والعقلي

  نـــاءأب يف ة اإلعـــداد النفســـي للطـــاليـــعنـــد عمل(عـــة ، والســـرورتاإلارة ، وامل) اإل ابيـــةة النفســـية قـــر مصـــادر الطايالعمـــل علـــى تطـــو  5-1-2

 .ة والتدريبيةدات التدريسيحالو 

ضــية اية الرتبيــة الر يــب الســنوات الدراســية األخــرى يف كلعلــق ابلســلوك التــوافقي علــى طــالتتوالدراســات فيمــا  لام إبجــراء البحــو يــالق 5-1-7

 .ات األخرىيوالكل

 املصادر
أقسام الرتبية الرايضية يف جامعة ضا عن العمل ألعضاء اهليئات التدريسية يف كلية و إعداد مقياس الر  .(1110امحد حا م وآخران) ،امحد -2

 .جامعة املوصل، كلية الرتبية األساسية ( 2لعدد)( ا2) اجمللد ،كلية الرتبية األساسية  أ المنشور يف جملة  ث ، وصلامل

 .، بيوتدار الطليعة للطباعة والنشر ،2ط ،ق اإلحصائيةر . الوسائل التطبيقية يف الط(2801حممد علي ) ، االطرقجي -1

 :   1117/ 2ك/ 27 : ت النفسية للطلبة، اتريز الدخولعن حل املشكال أيضا  بن سعد األنصاري، صاحل: املعلمون مسيولون  -7
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available at   www.sfh.med.sa 
ضية ، دار الكتر ايالرتبية الر  ليف  و  ت اإلحصائية( . التطبيقا 2888التكري  ، وديع ايسني والعبيدي ، حسن حممد عبد )  -2

 .، جامعة املوصلللطباعة والنشر

الة دكتوراه غي منشورة، كلية الرتبية، سي لدى الطلبة الذكور، ر سدير الذات والتوافق املدر (. تق2807ل، موسى عبد اخلالق ) يجرب  -5

 .جامعة دمشق، سورية

 .، بيوت 2لنفسية لفرد متوا ن وأسرة متكاملة، دار املعرفة، ط(. مهارات يف الرتبية ا1111مجعة، عبلة بساط ) -2

ضية، جامعة املوصل ، ايب كلية الرتبية الر الاملهارات اهلجومية بكرة اليد لط ( . بناء بطارية اختبار2882اجلوادي ، عبد الكرمي قاسم )  -2

 .أطروحة دكتوراه )غي منشورة( ، كلية الرتبية الرايضية ، جامعة املوصل

 .، دار الفكر العريب، القاهرة 1يف الرتبية البدنية، ط  سناء وتقنني االختبارات واملقايي(.ب2802حممد صبحي)  حسانني، -0

العلمي ،  ثضي ، و ارة التعليم العايل والبحايواإلحصاء يف اجملال الر ( . االختبارات والقياس  1112احلكيم ، علي سلوم جواد )  -8

 .دار الطي  للطباعة ، العراقجامعة القادسية ، 

 .، بيوت2ضية، دار الكتاب اللبناين، ط ايلنفسي واالجتماعي يف املدارس الر (. فلسفة التوافق ا1111حامد) الدير، -21

 .. املدخل إىل اإلحصاء ، مديرية مطبعة اجلامعة ، جامعة املوصل( 1111الراوي ، خاشع حممود )  -22

 .، مركو الكتاب للنشر ، مصر ، القاهرة2ضية ، ط ايالقياس يف الرتبية البدنية والر  ( . املدخل إىل1112ن )رضوان ، حممد نصر الدي -21

 ، سورية2(. الصحة النفسية، دراسة يف سيكولوجي  التوافق، منشورات جامعة دمشق، ط  2802الرفاعي، نعيم )  -27

 .النفسية ، دار الكتر للطباعة والنشر ، جامعة املوصل سختبارات واملقايي(. اال 2802، عبد اجلليل إبراهيم وأخرون ) الووبعي -22

وتعليم الكبار يف مدينة ني يف مراكو حمو األمية سنني مقياس مدى التوافق لدى الدار تق (. 1115)  عبد العويو بن عبد ه السنبل، -25

 .(، اإلمارات 11العدد)  السنة العشرون، املتحدة،جامعة اإلمارات العربية  جملة كلية الرتبية، منشور، ث  ض،ايالر 

 .(. التوافق االجتماعي والتحصيل الدراسي، دار الفيصل التفافية، الرايض2882الصاحل، مصل  أمحد ) -22

ة، جملد) (.احلاجات اإلرشادية لدى طلبة اجلامعة اهلامشية، جملة دراسات العلوم الرتبوي1111الطحان، حممد و أبو عطية، سهام ) -22

 .العلمي، اجلامعة األردنية، األردن ث(، عمادة البح2) (،العدد18
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 .( .أساسيات املعاينة اإلحصائية ، دار الشروق للنشر ، عمان1112شطوش ، سليمان حممد )ط -20

 .انعم ،2(. مدخل إىل الصحة النفسية، دار الفكر للطباعة والنشر والتو يع، ط1112)، حممد قاسم عبد ه -28

 .، القاهرة، دار الفكر العريب1ضية ، ط ايلتعليمي يف الرتبية البدنية والر . اإلحصاء ا( 1112، وأخران )عمر -11

 .القاهرة ،دار املعرفة اجلامعية ،ةالعام ، اإلسكندري س(.علم النف2802، عباس حممود )عوض -12

 .، القاهرةار الفكر العريب للطباعة والنشرد، العلمي ث(. دليل البح2888عوس ، خي الدين علي امحد ) -11

 ، القاهرة.مكتبة األجنلو املصرية ،لتقومي والقياس النفسي والرتبوي( . ا2805الغرير ، رموية ) -17

 لواألجنة : حممد نبيل نوفل وآخرون ، مكتبة ، ترمج 2الرتبية وعلم النفس ، ط يف  ث. مناهج البح(2887)فان دالني ، ديويولد . ب   -2

 .القاهرة املصرية،

 .، القاهرةالنفسي ، دار الفكر العريب للنشر. القياس (2801)فرج ، صفوت  -15

 .، القاهرة، مركو الكتاب للنشر2. القياس املعريف الرايضي ، ط(1112)، ليلى السيد اتحفر   -12

 .القاهرة ،اخلاجني مكتبة -كولوجية التوافق دراسات يف سي/. الصحة النفسية (2885)، مصطفى فهمي  -12

 .وأطفال املدارس، لبنان، دار النبالء، بيوت األسرة. (2880)القائمي، علي   -10

كلية   (منشورة غي) رسالة ماجستي بناء مقياس مقنن ملفهوم الذات لدى طلبة املرجلة اإلعدادية، .(2881) علي مهدي كاظم،   -18

 .جامعة بغداد ،األوىلالرتبية 

املكتر التنفيذي لنقابة املعلمني،  (22) ، العدداألجيالمبناة م. التأخر الدراسي أسباب  عالج ، جملة (1117)عفاف  ،لط  ه  -71

 .سورية

 .، لبنان(1ج ). معجم الصحاح يف اللغة والعلوم، دار احلضارة العربية، بيوت، (بال اتريز ) مرعشلي، ندمي و مرعشلي، أسامة -72

 .، سورية، دار املسية للطباعة والنشر والتو يع(2ط). القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس ،(1111)ملحم ، سامي حممد  -71

 .، عماناملسية للنشر والتو يع والطباعة، دار (8، )ط  يف الرتبية وعلم النفس ث(. مناهج البح 1121ملحم ، سامي حممد )  -77

منشور ، اجمللة  ث،   يةاألردندراسة ميدانية عن طلبة اجلامعة لدى طلبة اجلامعات  دمييألكا(. التوافق ا2888ض )ايملكوش، ر  -72

 ألردن.، اول، ينايراألر، العدد شاخلامس ع
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 .(، سورية2) ط ة، منشورات جامعة دمشق،ثلتقومي يف الرتبية احلدي(. القياس وا2882ميخائيل، مغاريوس ) -75

حصيل الدراسي يف   ابلتقتسية وعالنأخرين حتصيال يف مادة اللغة الفر سي عند املتفوقني واملتاملدر (. التوافق 1118، أماين حممد )انصر -72

 .ايدمشق، سور  ، جامعةالة ماجستي غي منشورة، كلية الرتبيةسهذه املادة. ر 

 .ع ، عمان يروق للنشر والتو  شياس والتقومي يف العلوم السلوكية، دار ال. أساسيات الق(1112، موسى )النبهان -72

 .اإلسكندرية ، مصر ،2، ط ث، املكتر اجلامعي احلدي(. التوافق والصحة النفسية1117، حممد السيد )اهلابط -70

،  2مية العدد ين، جملة صدام للعلوم اإلسالآالقر  املنظور النفسي للمجتمع وفقاد شاإلر  (.2888) عبد ه أمين توفيق الواتري، -78
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (9امللحق رقم )

 أمساء السادة اخلرباء واملختصني
 الفقرات األبعاد اجلامعة الكلية االختصاص االسم ت
 X X جامعة املوصل الرتبية الرايضية القياس والتقومي أ. د هاشم أمحد سليمان 2
 X X جامعة املوصل الرتبية الرايضية علم النفس الرايضي أ. د انظم شاكر الواتر 1

علم النفس الرتبوي/  أ. د أسامة حامد حممد 7
 قياس وتقومي

 X X جامعة املوصل بيةالرت 

  X جامعة املوصل الرتبية الرايضية القياس والتقومي أ. د ضرغام جاسم حممد 2
  X جامعة املوصل الرتبية الرايضية القياس والتقومي أ. م. د سبهان حممود الوهيي 5
 X X اجلامعة املستنصرية الرتبية علم النفس الرتبوي أ. م. د كامل عبد احلميد عباس 2

 X X جامعة املوصل الرتبية علم النفس الرتبوي أ. م. د أمحد وعد ه محد ه الطراي 2

إرشاد نفسي وتوجي   أ. م. د على عريج خضر أجلميلي 0
 تربوي

 X  جامعة املوصل الرتبية

 X X جامعة املوصل الرتبية الرايضية علم النفس الرايضي أ. م. د عصام حممد عبد الرضا 8

  X جامعة املوصل الرتبية علم النفس الرايضي د صبيحة ايسر أ. م. 21
 X X جامعة املوصل الرتبية الرايضية علم النفس الرايضي أ. م. د  هي حيي املعاضيدي 22

 X X جامعة املوصل الرتبية الرايضية علم النفس الرايضي أ. م. د مييد عبد الرا ق حسو 21

 X X جامعة املوصل الرتبية الرايضية النفس الرايضي علم أ. م. د نغم حممود ألعبيدي 27

 X X جامعة املوصل الرتبية علم النفس الرتبوي ندى فتاح م. 22
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 (3امللحق رقم )

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية

 السلوك التوافقياستبيان آراء السادة اخلرباء و وي االختصاص حول صالحية أبعاد وفقرات مقياس 
 األستا  الفاضل الدكتور........................... احملرتم

 حتية طيبة:
 م.ب السنة الرابعة كلية الرتبية الرايضية جامعة املوصلالالتوافقي لطك السلو بناء مقياس ميروم الباحثون إجراء البحث املوسوم 

ــــــة أداء علــــــية )مفــــــاهيم ( الــــــ  تر يــــــة واالجتماعيــــــة والتصــــــو ارات العملعــــــة مــــــن املهــــــهــــــو جممو مويقصــــــد ابســــــلوك التــــــوافقي :  م الرايضــــــي كيفي
ـــــة مـــــن خـــــالل تو  ـــــ  اليومي ـــــ  يعـــــيش فيهـــــا و وظـــــائ  حيات ـــــة ال ـــــدنفســـــ  ا ضـــــاءه عـــــنر افقـــــ  مـــــع البيئ ي وتعايشـــــ  مـــــع األســـــرة رجاخلي واخلـــــال

ية ســـــويف جمـــــال العلـــــوم الرتبويـــــة والنف سقـــــاييميـــــة يف بنـــــاء املعلملـــــا تتمتعـــــون بـــــ  مـــــن خـــــربة ودرايـــــة  ونظـــــرا. موتكيفـــــ  مـــــع األمـــــراض املختلفـــــة
، ا  األبعـــــاد والفقــــرات املرفقـــــة طيـــــ حيةم كأحـــــد اخلــــرباء للحكـــــم علــــى مـــــدى صــــال، فقـــــد مت اختيــــاركالرايضـــــية وجمــــال القيـــــاس والتقــــومي والعلــــوم

علــــــى  االطــــــالكلعينــــــة عشــــــوائية خمتــــــارة مــــــن جمتمــــــع البحــــــث ، فضــــــال عــــــن  حليهــــــا مــــــن خــــــالل توجيــــــ  اســــــتبيان مفتــــــو الــــــ  مت احلصــــــول ع
ك قيــــــد البحـــــث ، راجـــــني تفضـــــلكم بقـــــراءة االســــــتبيان ســـــابقة اخلاصـــــة ابملوضـــــو لا سريـــــة والدراســــــات واملقـــــاييظاملصـــــادر العلميـــــة واألطـــــر الن

 :واإلجابة على ما أييت
للفقــــــرة ) تصــــــل  ، ال تصــــــل  ، تصــــــل  بعــــــد التعــــــديل مــــــن  ا  ة ، وحتــــــت البــــــديل الــــــذي تــــــراه مناســــــبكــــــل فقــــــر أمــــــام  ()مــــــة وضــــــع عال -

 (.الل )حذف أو أعادة صياغة أو إضافة عدد من األبعاد والفقراتخ

 .ك البحث والفقرات للبعد الذي وضعت ألجل ئمة األبعاد ملوضو مدى مال -

هلــــــا  ( وتعطـــــى أبـــــدا  ،  اندرا  ،  أحيـــــاان  ،  غالبـــــا  ، دائمـــــا  ( بـــــدائل ) 5حية بـــــدائل اإلجابـــــة لفقـــــرات املقيـــــاس ، علـــــى وفــــــق ) مـــــدى صـــــال -
 .سلبيةلللفقرات ا س، وابلعك اإل ابية( على التوايل للفقرات 2،  1،  7،  2،  5ان )   األو 

   سلم البديل برأيكم ؟ل ا مل حتصل املوافقة فما هو اإو 
 

 ركشاكرين تعاونكم العلمي املبا
 التوقيع:

 اللقر العلمي:
 االختصاص:

 الباحثون                                            اجلامعة والكلية:                                               
 التاريز:

 
 
 

 ال تصل  تصل 
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 أوال : التوافق االجتماعي

ستمرة. ة وبصفة ميماعتة واالجيش فيها جبميع عناصرها املاديعية ال  ئوافق الرايضي مع البييتعملون مع  من الناس ، أي ياشرون  أو يعمع من  قدرة الرايضي على عقد صالت اجتماعية انجحة
 .حنو اجلماعة ال  بعيش فيها الرايضي اإل ابية واالجتاهات االجتماعيةساب املهارات تة واكيماعتضمن القدرة على املشاركة االجيتماعي تفالتوافق االج

 تصل  بعد التعديل ال تصل  تصل  الفقرات ت
    أتعاون مع  مالئي وأصدقائي يف حل مشاكلهم 2
    م بني  مالئيأحر أن أرى هو األه 1
    اشرتك مع  مالئي لفعل اخلي 7
    أشارك  مالئي ابألنشطة الرايضية والسفرات السياحية 2
    أشعر ابلراحة عندما تراتح أصدقائي و مالئي. 5
    أتعامل مع  مالئي بكل احرتام وتقدير 2
    توداد  ق  بنفسي عندما أكون مع  مالئي 2
    مشاركة  مالئي أبمر ما.عد عن أتصنع املرض ألبت 0
    أفرح عند جناح  مالئي ح  إ ا كنت راسبا   8

    أشارك  مالئي أحواهنم أببسط األمور 21
 انيا : التوافق االنفعايل

م حيات  ابخللو من التوترات والصراعات النفسية املقرتنة مبشاعر الذنر أو القلق استعداد الرايضي الن يكون راضيا  عن نفس ، غي كادر هلا أو انفرا  منها أو ساخطا  عليها، أو غي وا ق منها وأن تتس
 والنقص

 تصل  بعد التعديل ال تصل  تصل  الفقرات ت
    واإلحباط عند الفشل يف أمر ما ابلتوتراشعر  2
    اريبقوىف احد أيتاحون عندما  1
    ق عند حصول مشكلة يف منطق يضاتأ 7
    يتالتحدت مع  ميال اخجل عند 2
    يئد عند التعامل مع  مالدر تأ 5
    بوواج  ميلي حأفر  2
    حاجة مين مالئيذمر عند طلر   تأ 2
    احد عن  ميلي لدحتق إ ا يضاتأ 0
    مالئياخفي مشاعري عن    8

    اخذ حقي ابلقوة مهما كلفين  ل  21
 الثا : التوافق الدراسي )االكادميي(

 مراحل الدراسة ف بنيالاالخت علىالسيطرة  وإمكانيةبار من حيت التنافس والتعاون دراسيا مع اجلميع توضعهم يف االعو مام  م ونفهمهم توااله األخريناه مشاعر جتاه نفس  و جتضي ايسية الر حسا
 ش معها والتوافق فيهاياملختلفة والتعا

 تصل  بعد التعديل ال تصل  تصل  الفقرات ت
    اه املدرسجتو انتباهي ومجيع حواسي ابأرك 
    دت مع  مالين داخل الص حتأ 
    احضر إىل الدرس يف الوقت احملدد ل  
    يالس أيةجابة على إلل وفكراي  ن منهينا  هنيا و أك 
    حاانتتمالين يف االممد على   تاع 
    اختا  موق  املتلقي السليب داخل الص  2
    الشغر داخل الص ابدأ إبارة  2
    من إحضار الكتر واللوا م الدراسية اتعاجو 0
    اهتم ابلدراسة بشكل كبي لصلتها مبستقبلي يف احلياة 8

    اشعر برهبة من املدرس ح  وأن كان متساحما   21
 رابعا : التوفق األسري

 ة صحيحة مع أفراد األسرةعالقواالحتفاظ ب يةولئمل املسحت على رةد، مع القليةئت العاالا عن املشكدش يف اجلو األسري بعييضي على التعااية الر ر قد
 تصل  بعد التعديل ال تصل  تصل  الفقرات ت
     بكل احرتام وحريتأنعامل مع إخو  2
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     أين أفضلهميتبت ألسر  ا 1
    يتاشعر أن مكان  كبية بني أسر  7
    ي من الكبي والصغيتأمور حيا طمأن 2
     ح  أ ا حصل ظرف طار يتأويف وعودي ألسر  5
    يتوالقلق عن  حصول مشكلة داخل أسر  رتاشعر ابلتو  2
    يتي إلسعاد أسر دصارى جهقل ذأب 2
    ي يلدق من نصيحة واليأنضا 0
     كال حسر فهم يتعامل مع أسر تأ 8

    يتأفراد أسر  درض أحمي مادعن حأفر  21
 الصحي خامسا : التوفق

شرا ي عطي مي  بشكل طبيعي والتوافق الصحي تة حياسسم  للرايضي ممار ييمات الصحية مبا علوالت األساليرباك تر املصاحر هلا من خالل إتتوافق مع األمراض املختلفة والتو الرايضي على ال قابلية
 ة الصحية ب  عن  سوء هذا التوافقيوجر العنايضي مبا ايعن احلالة الصحية للر 

 تصل  بعد التعديل ال تصل  تصل  الفقرات ت
    وميوميا حسر املناخ لذل  اليسي الي متدار  2
    سوء حال  الصحية دأرفو اللعر عن 1
    نية والصحيةدملي حسر حال  البعأنكي  مع  7
    ةدن حال  الصحية جيتكو ما دأشعر ابلسعادة عن 2
    ال استطيع أن اخفي مرضي 5
    مرضي دعن  مالين عن دتعاب 2
    ض ألكسر عط  اآلخرينأمنار  2
    ويومية ح  أ ا كنت مر يمايل العاستمر أبداء أ 0
    حتدد من أهدايفحال  الصحية  8

    ض والتخلص من رة على مقاومة املر ديل الق 21

 بسم ه الرمحن الرحيم
 (6امللحق )

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية

 يبني استبيان مفتوح للعينة لغرض احلصول على فقرات املقياس
 عويوي الطالر

 حتية طيبة
أجـل التعـرف مـن وجهـة نطـركم علـى ومـن  ضـية جامعـة املوصـل.ايسـنة الرابعـة كليـة الرتبيـة الر لب اون بدراسـة السـلوك التـوافقي لطـالثيقوم البـاح

يـني تلتفضـل ابإلجابـة علـى السـيالني اآل( . يرجـى اثكلية ) أحد أفـراد عينـة البحـلب الدالة على  ل  ، ابعتبارك أحد طالواهر السلوكية اظال
 .مع التقدير

 ها الطالر اجلامعي يف حيات  اليومية كافة؟سلسلوك التوافقي ال   ر أن ميار واهر السلوكية الدالة على اظما هي ال -2
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 تها؟سأن ميتنع الطالر اجلامعي عن ممار افقي وال   ر ما هي الظواهر السلوكية الدالة على ضع  السلوك التو  -1
  

  

  

  
 شاكرين تعاونكم معنا

 الباحثون                                          
 
 (4امللحق )

 مصفوفة االرتباطات البينية
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 بسم ه الرمحن الرحيم
 (5امللحق )

 جامعة املوصل
 كلية الرتبية الرايضية

 فقي بصورت  األوليةمقياس السلوك التوا
 عويوي الطالر احملرتم

 ة طيبةحتي
ـــــدي  مقيـــــاس )الســـــلو  ـــــذي فقواتـــــال كنضـــــع بـــــني ي ـــــاحثون ، يرجـــــى تفضـــــل  ابأي( ، ال ـــــ  و لـــــ  بوضـــــع عالعـــــده الب مـــــة إلجابـــــة علـــــى فقرات

(أ )خدمـــــة للبحـــــث مانـــــة ألـــــى مجيـــــع فقـــــرات املقيـــــاس بكـــــل دقـــــة و مـــــام كـــــل فقـــــرة وحتـــــت البـــــديل الـــــذي تـــــراه مناســـــبا ، يرجـــــى اإلجابـــــة ع
 .ن اإلجابة تكون على كراسة املقياس نفس أ ا  العلمي ، علم

ـــــة واالجتماعيـــــة والتصـــــورية )مفـــــم تـــــوافقي:ال كلســـــلو اب يقصـــــد إ ا ـــــم الرايضـــــي كيفيـــــة هـــــو جمموعـــــة مـــــن املهـــــارات العملي داء أاهيم ( الـــــ  تعل
ـــــة مـــــن خـــــئوظـــــا ـــــ  اليومي ـــــتوافقـــــ  مـــــع البي الل  حيات ـــــ  يعـــــيئ ـــــداخلي واخلـــــارجي وتعايشـــــ  مـــــع األســـــرة ضـــــاءه عـــــن نفيهـــــا ور  شة ال فســـــ  ال

 م.    شاكرين تعاونكموتكيف  مع األمراض املختلفة
 الفعالية ال  ميارسها:

 العمر:
 التاريز:

 أبدا   اندرا   أحياان   غالبا   دائما   الفقرات ت
      أتعاون مع أصدقائي يف حل مشاكلهم 2
      أحر أن يكون رأيي هو األهم بني  مالئي 1
      األخياشرتك مع  مالئي لفعل  7
      أشارك أصدقائي ابألنشطة الرايضية والسفرات 2
      أشعر ابلراحة عندما يراتح أصدقائي 5
      أتعامل مع  مالئي بكل احرتام وتقدير 2
      توداد  ق  بنفسي عندما أكون مع أصدقائي 2
      ادعي املرض البتعد عن املشاركة أبمر ما 0
      أفرح عند جناح  مالئي ح  إ ا كنت راسبا   8

      أشارك أصدقائي أحواهنم أببسط األمور 21
      اشعر ابلتوتر واإلحباط عند الفشل يف أمر ما 22
      أحون عندما يتوىف أحد أقاريب 21
      أتضايق عند حصول مشكلة يف منطق  27
      أخجل عن التحدل مع  مالئي 22
      أتردد عند التعامل مع  مالئي 25
      أفرح بوواج  ميلي 22
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      أتذمر عند طلر أصدقائي حاجة مين 22
      أتضايق إ ا حتدل أحد  مالئي عن  ميلي 20
      أخفي مشاعري عن  مالئي 28
      أخذ حقي ابلقوة مهما كلفين  ل  11
      الدرس أركو انتباهي ومجيع حواسي حنو 12
      أحتدل مع  مالئي داخل الص  11
      أحضر إىل الدرس يف الوقت احملدد ل  17
      أكون مهيئا   هنيا  وفكراي لإلجابة عن أي سيال 12
      أعتمد على  مالئي يف االمتحاانت 15
      أختذ موق  املتلقي السليب داخل الص  12
      لص أبدأ إبارة الشغر داخل ا 12
      اتعاجر عن إحضار الكتر واللوا م الدراسية 10
      اهتم ابلدراسة بشكل كبي لصلتها مبستقبلي يف احلياة 18
      أشعر برهبة مع املدرس ح  وإن كان متساحما   71
      أتعامل مع أخوايت بكل احرتام واجر 72
      أ بت ألسريت أين أفضلهم 71
      ان  كبية بني أسريتأشعر أن مك 77
      أتعلم أمور حيايت من الكبي والصغي 72
      ن حصل ظرف طار أويف وعودي ألسريت ح  وإ 75
      أشعر ابلتوتر والقلق عند حدول مشكلة داخل أسريت 72
      أبذل قصارى جهدي إلسعاد أسريت 72
      أتضايق من نصيحة والدي يل 70
      مع أسريت كل حسر فهم أتعامل  78
      أفرح عندما ميرض أحد أفراد أسريت 21
      ارتدي مالبسي يوميا حسر املناخ لذل  اليوم 22
      أرفو اللعر عند سوء حال  الصحية  21
      أتكي  مع عملي حسر حال  الصحية والبدنية 27
       الة صحية جيدة أكونأشعر ابلسعادة عندما  22
      ال أستطيع أن أخفى مرضي 25
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      أبتعد عن  مالئي عند مرضي 22
      أمتارض ألكسر عط  اآلخرين 22
      أستمر أبداء أعمايل اليومية ح  إ ا كنت مريضا   20
      حال  الصحية حتدد من أهدايف 51
      يل القدرة على مقاومة املرض والتخلص من  52

 
 محن الرحيمبسم ه الر 

 (3امللحق )
 جامعة املوصل

 كلية الرتبية الرايضية
 مقياس السلوك التوافقي بصورت  النهائية

 عويوي الطالر احملرتم
 حتية طيبة

ـــــدي  مقيـــــاس )الســـــلو  ـــــذي فقواتـــــال كنضـــــع بـــــني ي ـــــ  و لـــــ  بوضـــــع عالأي( ، ال ـــــاحثون ، يرجـــــى تفضـــــل  ابإلجابـــــة علـــــى فقرات مـــــة عـــــده الب
(أ )مانـــــة خدمـــــة للبحـــــث ألبـــــديل الـــــذي تـــــراه مناســـــبا ، يرجـــــى اإلجابـــــة علـــــى مجيـــــع فقـــــرات املقيـــــاس بكـــــل دقـــــة و مـــــام كـــــل فقـــــرة وحتـــــت ا

 شاكرين تعاونكم معنا            .ن اإلجابة تكون على كراسة املقياس نفس أ ا  العلمي ، علم
 الفعالية ال  متارسها:

 العمر: 
 الباحثون                                                   التاريز:                                            

 أبدا   اندرا   أحياان   غالبا   دائما   الفقرات ت
      أتعاون مع أصدقائي يف حل مشاكلهم 2
      كون مع أصدقائيتوداد  ق  بنفسي عندما أ 1
      ادعي املرض البتعد عن املشاركة أبمر ما 7
      مالئي ح  إ ا كنت راسبا  افرح عند جناح    2
      اشعر ابلتوتر واإلحباط عند الفشل يف امر ما 5
      أحون عندما يتوىف أحد أقاريب 2
      أتضايق عند حصول مشكلة يف منطق  2
      أخجل عند التحدل مع  مالئي 0
      أفرح بوواج  ميلي 8

      أتذمر عند طلر أصدقائي حاجة مين 21
       ميلي عن أتضايق إ ا حتدل أحد 22
      أخفي مشاعري عن  مالئي 21
      أخذ حقي ابلقوة مهما كلفين  ل  27
      أركو انتباهي ومجيع حواسي حنو الدرس 22
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      أحتدل مع  مالئي داخل الص  25
       هنيا  وفكراي  لإلجابة عن أي سيال مهيئا  أكون  22
      مالئي يف االمتحاانتأعتمد على    22
      أختذ موق  املتلقي السليب داخل الص  20
      أبدأ إبارة الشغر داخل الص  28
      اتعاجر عن إحضار الكتر واللوا م الدراسية 11
      اهتم ابلدراسة بشكل كبي لصلتها مبستقبلي يف احلياة 12
      ا  أشعر برهبة من املدرس ح  وإن كان متساحم 11
      أتعامل مع أخويت بكل احرتام وحر 17
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