
 جامعة املنصورة

 كلية الرتبية الرايضية

  يواالجتماع يبناء مقياس للتوافق النفس
 براعم كرة القدم ىلد

 

 إعداد
 فادي فتوح عبده سدره

 جامعة املنصورة– األوليمبيةة يابلقر  يضاير  يأخصائ

 

 إشراف

 أ. د/ حممد إبراهيم أمحد سامل  
 أستاذ بقسم مناهج وطرق تدريس   

 كلية الرتبية الرايضية   -الرتبية الرايضية 
 جامعة املنصورة  

 ن أمحد بدرانسأ. م. د./ عمرو ح
 أستاذ مساعد بقسم علم النفس الرايضي    

 جامعة املنصورة-كلية الرتبية الرايضية 

 

 جامعة املنصورة –جملة كلية الرتبية الرايضية 
 م1122سبتمرب  –العدد السابع عشر 
 )أ(–ثاين اجمللد ال

بناء مقياس للتوافق النفسي و اإلجتماعي لدى براعم كرة القدمالعنوان:

المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضة - مصرالمصدر:

سدره، فادي فتوح عبدهالمؤلف الرئيسي:

سالم، محمد إبراهيم أحمد، بدران، عمرو حسن أحمد(مشرف)مؤلفين آخرين:

ع17المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2011التاريخ الميالدي:

سبتمبرالشهر:

220 - 186الصفحات:

:MD 717064رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

كرة القدم ، الالعبون البراعم ، التوافق النفسي ، البرامج التدريبيةمواضيع:

http://search.mandumah.com/Record/717064رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/717064


 جامعة املنصورة

 كلية الرتبية الرايضية

  يواالجتماع يبناء مقياس للتوافق النفس
 براعم كرة القدم ىلد

 

 إعداد
 فادي فتوح عبده سدره

 جامعة املنصورة– األوليمبيةة يابلقر  يضاير  يأخصائ

 

 إشراف

 أ. د/ حممد إبراهيم أمحد سامل  
 أستاذ بقسم مناهج وطرق تدريس   

 كلية الرتبية الرايضية   -الرتبية الرايضية 
 جامعة املنصورة  

 ن أمحد بدرانسأ. م. د./ عمرو ح
 أستاذ مساعد بقسم علم النفس الرايضي    

 جامعة املنصورة-كلية الرتبية الرايضية 

 

 جامعة املنصورة –جملة كلية الرتبية الرايضية 
 م1122سبتمرب  –العدد السابع عشر 
 )أ(–ثاين اجمللد ال



 جملة كلية الرتبية الرايضية

187  

 براعم كرة القدم ىلد يواالجتماع يبناء مقياس للتوافق النفس
  () فادي فتوح عبده سدره 

 البحث ومشكلة مقدمة
ة جها البهيمماس ى عل يتضف يهو   ي ا الكثهدهشايا و هاس مية ية شعبيكرة القدم لعبة مجاع

ذه ها تثماس  التعاو  يف يدوم ىاس هامل ء لدأاانيإتقا  الالعب ا يفهر متعتهرح،  تظوالسروس واملتعة والف
دو ، وجند أ  كثرة ها املشاهرتقبي داف اليتهإحراز األ يهو  ية املثليق الغايخدمة اجلماعة لتحق اسات يفهامل
على  قبلو يع  الغغاس والكباس جيا الالعبو   واء اب تخدام الكرة أو بدوهن اهيؤاي ة اليتياسات الفنهامل

الدول   م يمكا ؛ مما ا ع كث يأ وقت ويف يأ ا يفاس وهنميم هعلجي مما يغف كبالقدم بش مماس ة كرة
ا؛ هيعتمد َعلي سة اليتيالرئ ا القاعدةهة ابعتباس يأ س علمعلى  وٍا مستمرة إلعداا براعم كرة القدمهلبذل ج
 (.  ١٠: ٢) اس اللعبةهلنمو وازا

قدمنا لغغاسان  ما نزسع  إذا ما جنين ذا الغدا أبنناه م(، يف٢٠١٠) م محاايهإبرا  مفيتيشيو 
الثماس  أكفاء  إننا  وف جنين نية م  خالل مدسبياأل س العلمعلى  تعتمد هخربات منظمة متنوعة مقنن

اس أو خلربات م   بقوان ياج أو ملعهاالعتباس ملن قنا او ية طر ي؛ أما إذا كانت العشوائتعايل هللابة إبذ  يالط
 (.  ٧: ١٢) صفرا  وف جنين إننا بال شكة  يدا ع  األ س العلميبع

اللعبة، وأصبح أااء  ذههل الفين ية حنو تطوس املستو ية واخلربات العمليوا العلمه قد تعانقت ك  اجل
م هة م  التفاياسجة عالعلى  يمجاع  شك  عم ا يفهمت إجناز  يز ابلقوة والسرعة معا و يتمياسات هامل

 واإلتقا .  

ده هوذلك ما نشا ،يالعامل ياملستو على  ةضة كرة القدمايس  ائال يفها ث تطوس يد العغر احلدهشي 
 يني الدولني أو الشبا  أو الالعبنيالناشئ يمستو على  ة  واء كا  ذلكيمبية واألوليالبطوالت العامل يف

ة ي ااخ  األندنيتمام بقطاع الرباعم والناشئهاال ةضروسة إىلذا األمر ه ي(؛ وقد أاالدسجة األويل-)الكباس 
 ة.    ياملغر 

                                              

() جامعة املنغوسة.  – األوليمبيةئي سايةضي ابلقرية أخغا 



 جملة كلية الرتبية الرايضية

188  

ةضة كرة ايجمال س  د م  الدسا ات واألحباث يفي إبجراء العديني املغر ني م  الباحثيولقد قام كث
ة مرحلإىل  ياث مل تتطرق بشك  كبواألحب ذه الدسا اتهر اللعبة، إال أ  يس ع وتطو  م يفهاما منهالقدم إ 

 ة يفيم للفرق واملنتخبات القومه وإعداانيب الالعبيوتدس  دااة إلعيد النواه األ ا عت الرباعم واليت
 املستقب .  

د م  الربامج ياملالحظة للعد قيةضة كرة القدم، وع  طر ايجمال س  ة يفيدانيامل هالباحث م  خالل خربات هوتنب
 أصبحت منتشرة يف ات كرة القدم اليتيميوأكاا ة ومداسسيا ااخ  األندهذيتم تنفي ة اليتيبية والتدس يميالتعل
تتم مع الكباس او  مراعاة خغائص النمو  بنفس الطرق اليت ب الرباعميم وتدس يتم تعلي هم، أنايذه األه

 ية تقع علي مالحظة وجوا اسجة صعوبة كبإىل  ؤالء الرباعم؛ ابإلةضا ةة هليواالجتماع ةية النفسيوالناح
 يتلق املتبعة، واليت ةيبيتدس ة واليميامج التعل  ا تخدام الرب اسات كرة القدم يف ظهم مهاء تعلمالرباعم أثن
 الرباعم.   على  بيهس  يبعبء نفس

والتوا ق  يس التوا ق النفنيغ  بأ  الفإىل  م(،١٩٩٧) يس  عالو ا حممد حضي أيشيو 
 (.   ٢٩: ٩) هب تأثرياآلخر و  ما يفهؤثر ك  منيث يعد تعسفا؛ حي يةضاياجملال الر  يف ياالجتماع

 دفا هتهعياأللعا  مجأ  إىل  اجلَمال، نقال ع  عبد النيب م(٢٠٠٧) وتؤكد سشا عبد الرمح  وايل
اللعب أو  ة النا عة  واء كا  يفياسات االجتماعهواملالقدسات  يةضايالنشاط الر   يفنيإكسا  املشاسكإىل 
كالتعاو    يالتفاع  االجتماععلى  قدسة الفرا هيتنمعلى  األلعا  ذههث تعم  ياة العامة؛ حياحل يف

 (.  ٤: ٣) الذات وإنكاس يومساعدة الغ

للكشف  هحماول يف ياس( للتوا ق النفس اجتماعيد الباحث بناء بطاقة )مقير يذا املنطلق هوم  
 كرة القدم.    لرباعم ي التوا ق النفس اجتماعيأتث يع  مد

 :  إليه واحلاجة البحث أهمية
 تكمن أمهية البحث والتطبيقية يف أنه يعد:

 القدم. كرة ة  ةضايوخاصة س  يةضايدم اجملال الر خت يتالة ياحملاوالت العلم ىدإح 

 ةضة كرة القدم. ايس  م الرباعم يفيتعل يطرق االستقاء مبستو  إحدى 

 لرباعم كرة القدم.  ياعالتوا ق النفس اجتمة يمهكرة القدم أبة  ةضايس  ى علنياس القائمأنظ هيتوج 
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 :  البحث هدف
 دم.  لرباعم كرة الق ياس للتوا ق النفس اجتماعيبناء مق 

 :  البحث فرض
 لرباعم كرة القدم.   ياس املوةضوع التوا ق النفس اجتماعيس املقيقي 

 :  البحث مصطلحات
 Psychological Adjustment : التوافق النفسي

ا دف هبهي ة املستمرة اليتيكينامية الديتلك العمل يها: م(، أبهن١٩٧٩) يمه  يا مغطفهعر ي
 ههئة م  جي البني، وبههج م  ه نفسنيوب هنيدث عالقة أكثر توا قا بحيل ه م   لوكيغيأ  إىل  الربعم
 (.  ٢٣: ١١) يأخر 

 Social  Adjustmen:التوافق االجتماعي 

 دفهياجملتمع  نشأ يفي ييلك  تغ يعيو سا  ع  طبها: م(، أبهن١٩٧٩) يمه  يا مغطفهعر ي 
 (١١: ٢٠، ٢١)    الربعم واجلماعة  نيام بنوع م  املوائمة بيالقإىل 

 Football Juniors: ()براعم كرة القدم 

(  نوات؛ ١٠- ٦) نيب ة ماياملرحلة السن ةضة كرة القدم يفاياس و  س مي  ي الذنيجمموعة املبتدئ يه
ظ   ذه املرحلة متاسس كرة القدم يفه ؛ وإ يحد كبإىل  اهنيما بي  هة تتشابيا احلركهث إ  خغائغيح

- يمقاس املرم-عدا الرباعم -ث: مساحة امللعب يح الكباس م مواصفات خاصة ختتلف ع  مرحلة 
ق املرح ياسات كرة القدم، وحتقهتعلم م رتكز يفيس لتلك املرحلة يدف الرئاهل زم  اللعب، وإ -مقاس الكرة 

 س الفوز ابملنا سات.  ي، وليدف  رعهك واملتعة

                                              

( )  .تعريف إجرائي 
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 الدراسات املرجعية
 ( الدراسات املرجعية2جدول )

 عنوان البحث اسم الباحث م
الدرجة 
 العلمية

 أهداف البحث
 العينة

 أهم النتائج املنهج
 نوعها قوامها طريقة اختيارها

1 

سشا عبد 
الرمح  حممد 

 –وايل 
م( 7002)

(3) 

أتثي برانمج لدألعا  
اجلماعية التمهيدية 

على التوا ق النفسي 
واالجتماعي لتالميذ 
 املرحلة اإلعدااية

 ماجستي

لدألعا  مج تغميم بران -
التمهيدية اجلماعية والتعرف 

على التوا ق النفسي 
واالجتماعي لتالميذ املرحلة 

 اإلعدااية

الطريقة الطبقية 
 العشوائية

27 

تالميذ الغف 
األول 

اإلعدااي: 
مبدس ة آجا 
اإلعدااية 
للبنني، يف 

 حما ظة الدقهلية

ا تخدام املنهج 
التجرييب بتغميم 
جمموعتني إحدامها 

واألخرى جتريبية 
 ةضابطة

تغميم برانمج األلعا   -
التمهيدية اجلماعية أ هم يف 
حتسني التوا ق النفسي 
واالجتماعي للعينة قيد 

 البحث

7 

كاميليا زي  
العابدي  عبد 
الرمح . 

م( 7003)
(6) 

برانمج تروحيي أتثي 
على التوا ق النفسي 

 لدى املسنني
 ماجستي

التعرف على أتثي برانمج  -
وا ق النفسي تروحيي على الت

 لدى املسنني

الطريقة الطبقية 
 العشوائية

31 

مس  م  اوس 
املسنني مبدينة 
طنطا مبحا ظة 

 الغربية

ا تخدام املنهج 
 التجرييب

يوثر الربانمج الرتوحيي إجيابيا  -
على مستوى التوا ق النفسي 

 لدى املسنني

حممد السيد  3
حممد صديق. 

مدى  اعلية برانمج 
لنفسي لإلسشاا ا

التعرف على الطال   - اكتوساه
املوهوبني ومشكالهتم 

ا تخدام املنهج  طالب 13 لعمديةالطريقة ا
 التجرييب

الربانمج اإلسشااي املستخدم  -
وهو مجاعات املواجهة، كا  
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م( 1992)
(8) 

اجلماعي يف حتقيق 
التوا ق النفسي 
 للطال  املوهوبني
ابلتعليم الثانوي: 
 اسا ة كلينيكية

 النفسية واالجتماعية.

حماولة تغميم برانمج  -
لإلسشاا النفسي م  أج  
س ع مستوى الغحة النفسية 
 وحتقيق التوا ق النفسي هلم

له  اعلية واةضحة يف حتقيق 
 التوا ق أببعااه املختلفة

4 

حممد إبراهيم 
عبد احلميد. 

م( 1996)
(2) 

العالقة بني مماس ة 
بعض األنشطة وتنمية 

 التوا ق النفسي
 واالجتماعي

 ماجستي

 ة أثر مماس ة بعض معر  -
على األنشطة الرايةضية 

التوا ق النفسي واالجتماعي 
لدى األطفال املتخلفني 

 عقليا

 طف  وطفلة 30 الطريقة العمدية

ا تخدام املنهج 
التجرييب بتغميم 
جمموعتني إحدامها 
جتريبية واألخرى 

 ةضابطة

وجوا  روق االة إحغائية بني  -
اسجيت عينة الدسا ة على 

لوك نشاط مقياس الس
لغاحل العينة التكيفي 

التجريبية قب  وبعد مماس ة 
 النشاط احلركي

7 

مدحية حس  
 ريد. 

م( 1993)
(10) 

أتثي برانمج مقرتح 
لبعض األنشطة 
الرايةضية والرتوحيية 

على التكيف النفسي 
واالجتماعي وبعض 
املتغيات الفسيولوجية 
والبدنية للمرةضى 

 النفسيني

 اكتوساه

مج التعرف على أثر بران -
مقرتح لبعض األنشطة 
الرايةضية والرتوحيية على 
التكيف النفسي 
واالجتماعي وبعض 
املتغيات الفسيولوجية 
 والبدنية للمرةضى النفسيني

 11 الطريقة العمدية

ومريضة  مريض
م  نزالء 

مستشفى ااس 
 املقطم ابلقاهرة

ا تخدام املنهج 
 التجرييب

الربانمج الرايةضي قد أثر  -
ملتغيات إجيابيا على بعض ا

الفسيولوجية على املرةضى 
 النفسيني

ربانمج زي أتثي إجيايب على لا -
بعض عناصر اللياقة البدنية 

 املختاسة للبحث
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  :املرجعية الدراساتعلى  التعليق
تناولت  اليت الباحث للدسا ات والبحوث السابقة املرتبطة، هقام ب يالذ يم  خالل املسح العلم

 ة:  يالنتائج التالإىل  ؛ توص  الباحثيواالجتماع يا التوا ق النفسهجممل يف

 املرجعية الدراساتعلى  التعليق(: ٢) جدول

 م  حمتوي الدراسة  تعليق الدراسة 
 ١  ج املستخدم هاملن . يبيج التجر ه... املن (١٠) (،٨) (،٧) (،٦) (،٣) ا تخدمت الدسا ات:

 ا؛يهاحلغول علأ تطاع الباحث  نات الدسا ات اليتياختلفت أعداا ع
حس   هحياسا ة مد كما يفيض  مر  ١١نات م  يتراوحت أعداا الع ثيح
 (. ٣) حممد وايل اسا ة سشا عبد الرمح  ب كما يفطال ٧٥إىل  (١٠د)ي ر 

 ا هعدا

حث
ة الب

عين
 

 ٢ 

 : نات خمتلفة احنغرت يفيا تخدمت الدسا ات ع

 (. ٧) اسا ة أطفال: كما يف- 

 (. ٨(، )٣)  ةاسا ذ وطال : كما يفيتالم- 

 (. ٦) اسا ات مس : كما يف -

 لدسا ة.  كهدا ة وأيعع لطبيرجك (، وذل١٠اسا ات) يض: كما يفر م -

 ا هنوع

 :  يف نة، ولك  احنغرتياس العيقة اختيطر  ة يفياختلفت الدسا ات املرجع

 (. ١٠) (،٨) (،٧اسا ات) ة: كما يفيقة العمديالطر - 

 (. ٦) (،٣اسا ات) كما يف  ة:ية العشوائيقة العمديالطر - 

قة يطر 
 ا هاس ياخت

 وها هد ها  ... ك (١٠) (،٨) (،٧) (،٦) (،٣ات:)لدسا ا تخدمت ا
عة ك  يلطب ذا الربانمج؛ وذلك تبعاهة ياس  اعليبرانمج مقرتح، وق ميتغم

 اسا ة. 

 ٣  دف اهل

 ،ايبجياملقرتح إالربانمج  ... (١٠) (،٨) (،٧) (،٦) (،٣الدسا ات: )
للمجموعة  س ية أ ض  م  نسبة التحبيالتجر ة س  للمجموعبة التحونس

على  ك  اسا ة  املتبع يف ة م  الربانمجيابجيالضابطة، والربانمج املقرتح أكثر إ
 . يحد

 ٤  م النتائج هأ
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 :  املرجعية الدراسات من االستفادة أوجه
ات ي داف ومتغهإطاس أ يفة م  نقاط اتفاق واختالف يالدسا ات املرجع هيما أشاست إلةضوء  يف

ة يجهة واملنيالباحث األ س العلم ا تخلص ذه الدسا اتهعلى  ق الباحثيةضوء تعل تلك الدسا ات، ويف
 ة:  يالنقاط التال ة يفيالبحث

 نة البحث.  ياس عية اختيفيك 

 داف تلك الدسا ة.  هات وأي عة ومتغيلطب هملنا بت يج الوصفها تخدام املن 

 ذا البحث.  ه داف و روضهات وأي عة ومتغية املنا بة لطبيات اإلحغائاملعاجلعلى  الوقوف 

 ة.  يمناقشة وعرض نتائج الدسا ة احلال نتائج تلك الدسا ات تساعد الباحث يف 

    البحث وإجراءات طرق
 :  البحث منهج

 ملنا بته لطبيعة وهدف الدسا ة.   يا تخدم الباحث املنهج الوصف

 :  البحث وعينة جمتمع

برعم م   ٢٠٠اهة قوامينة ا تطالعيععلى  د البحث،يق يق بطاقة التوا ق النفس اجتماعيتطبمت 
 ية انايميوأكاا-العر  ابملنغوسة  اولو املق ية انايميوأكاا-ابملنغوسة  يلهاأل يااة النيميبراعم أكاا

 ةيالقر ومدس ة - يةضاياملنغوسة الر  يومدس ة انا-ابملنغوسة  ايقية ماما أ ر يميوأكاا-الزمالك ابملنغوسة 
 ةينة ا تطالعية للبحث؛ كعينة األ ا ي، وخاسج العياملنغوسة؛ وم  نفس اجملتمع األصل ة جامعةيمبياألول

 .  ي  العامليإلجراء التحل

  EGYPTION TEAMةيميم  براعم أكااة يقة العمدينة البحث ابلطر ياس عي اختمت
 ة.  ينة أ ا يم؛ كع٢٠١٠/٢٠١١ات و نو  كرة القدم وذلك للمو م يأل ا 
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 البحث عينة( ٣) جدول

 عينة البحث جمموعة البحث  عدد الرباعم
 ة ياأل ا  برعما  ٥٠

 (  نوات ١٠- ٨) م 
 ة ينة اال تطالعيالع برعما  ٢٠٠

 اجملموع  برعم  ٢٥٠

 :  يواالجتماع يالنفس التوافق مقياس بناء خطوات
خرباء علم   م يخب١٢ة وا تطالع آساء عدا يملرجعة والدسا ات ايم  خالل القراءات النظر  

 لرباعم كرة القدم.   ي؛ صمم الباحث بطاقتا للتوا ق النفس اجتماعيةضايالنفس، وعلم النفس الر 

  االعتماا-ة يمة الذاتياإلحساس ابلق-ة ياسات الشخغه: امليهو  ( بعدا١٢)ى ذه البطاقة علهاحتوت 
-ة ياحلالة الغح-ة( يللرباعم)االنطوائ االنسحايب نفراا والسلوكاالإىل   يم  امل التحرس-النفس على 

دسة الق-ة ي  واملشاسكة االجتماعيالتعام  مع اآلخر  اقة يفيالل-( االنفعاالتةضبط ) الضبط االنفعايل
م يطة والتوا ق مع قياحمل ئةيالب العالقات يف-املدس ة  يف العالقات-األ رة  العالقات يف-ااة يالق ىعل

 (.  ٣) مر ق –ة( ياالنفعال نةي)الطمأن يالنفساألم  -ع اجملتم

 منا بة األبعاا لبطاقة التوا ق  د م اخلرباء للتأك على املقرتحةة ألبعاا البطاقة يرض الغوسة األولمت ع
اإلحساس -ة ياسات الشخغه: امليهو ( أبعاا، ٨) إىل لرباعم كرة القدم، ومت التوص  يالنفس اجتماع

 التعام  مع اقة يفيالل-)ةضبط االنفعاالت(  الضبط االنفعايل-النفس  ىعل االعتماا–ة يمة الذاتيابلق
 املدس ة.  العالقات يف األ رة العالقات يف-ااة يالقعلى  القدسة-ة ي  واملشاسكة االجتماعياآلخر 

 بة اخلرباء للتأكد م  مناى ( عباسة عل١٢٢) ع عدايلدأبعاا املستخلغة مت توز  ةضوء الوز  النسيب يف 
إىل  ومت التوص ا، ة هلياغة اللغو يالقدم وم  الغ لرباعم كرة يالعباسات لبطاقة التوا ق النفس اجتماع

 (. ٤) مر ق–اخلرباء ى ا عله( عباسة بعد عرةض٥٨)

 ذات   العباسات متث دف التوص  ألق  عدا م  األبعاا املستخلغة اليتهب ي  العامليمت ا تخدام التحل
 (.  ٦) مر ق–ا تعكس خغائص مشرتكة فرتض أهني اليتاالستباطات املرتفعة 
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 :  البحث قيد يواالجتماع يالنفس التوافق ملقياس يالعامل التحليل خطوات

ث ياملستخلغة؛ ح دف التوص  ألق  عدا ممك  م  األبعااهب ي  العامليالباحث التحل يأجر 
ا فرتض أهني االستباطات املرتفعة واليت جمموعات م  العباسات ذاتعلى  ة تطلقيذه األبعاا أمساء وصفهتَعد 

 تعكس خغائص مشرتكة.  

 Hotteling Princpal وتلنجة هليقة املكوانت األ ا يوقد ا تخدم الباحث طر 

Components ا ع  هز يقة لتميالطر  ذههاس يات البحث، وقد مت اختي ة ملتغي  املغفو ة العامليحتل يف
 ا تسمح ابحلغولة، كما أهنياالستباط   للمغفو ةيتبا ي ص أقغا تخال يف ي  العامليللتحل ىاألخر الطرق 
قب  يذا احملك هد عدا األبعاا، و يلتحد  Kaisserزسيكا ا حملكهة؛  ضال ع  تقبلياملكوانت األ ا على 

د يز يات ي ذا احملك مع عدا متغهح، وعند ا تخدام يالواحد الغح ا الكام  ع هد جذس يز ي األبعاا اليت
ذا احملك ذلك أ  هب م  خالل قبول جيذه احلالة ا تخال ص أبعاا أكثر مما ه يف ملتوقع،  انيع  اخلمس

 ح يفيالغح دالواحإىل  غ يك  أ  مية العدا ي مة ولك  كبيلة القيالكام  لبع ا مكو  م  بواقة قل اجلذس
 Screeة يابلقائمة الركام ىواملسم  Cattellة، لذا ا تخدم الباحث حمك كات ي حالة املغفو ات الكب

Test يقسم املح وس الرأ ي  و يالتحل اا يفاألبع عدا ياحملوس األ قعلى  هوةضح بي ينايم  خالل س م ب 
مت ا تخال ص األبعاا م   ياا املختلفة، و امل  تخلص م  األبع مة اجلذس الكام ي  قة متثيلوحدات متساو 

ط، مث خنتاس األبعاا بعد حسا  نقطة توقف تناقص وا تواء اخلعلى  التعرف   خاللم اينيشك  البال
 ({.  ٢٤٦، ٢٤٥: ٤(،)١زس})يقة كــايا بطر هل اجلذس الكام 

 Cattell ، وحمك كات  Kaisserزسية أبعاا تبعا لشروط حمك كايوقد ا تخلص الباحث مثان
 .  Scree Plot Testة يابلقائمة الركام ىواملسم
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  بطاقة عباراتل ياملعيار  واالحنراف احلسايب املتوسط(: ٤) جدول
 (٢٠٠= ن) ياجتماع النفس التوافق

 م  العبارة  س  ع ±

 ١  األنشطة املختلفة.  شاسك أصدقاءه يفيب أ  حي ٢٫٧٤  ٠٫٤٢ 

 ٢  ا. يما واقعها  همهفيو  هتقب  ذاتي ٢٫٥٠  ٠٫٥٨ 

 ٣  . يةالذات همتيلشعوسه بق ه أاائنيع حتسيستطي ٢٫٧٨  ٠٫٤٨١ 

 ٤  ة. يالشخغ هاجاتيإشباع احت يف هنفسعلى  عتمدي ٢٫٥٠  ٠٫٥٨ 

 ٥  . هطلب املساعدة م  زمالئي  أ  هم  الس ٢٫١٥  ٠٫٧٤ 

 ٦  ااخ  امللعب.  هانفعاالت ع التحكم يفيستطي ٢٫٣٥  ٠٫٧١ 

 ٧  ق وإعطاء اوس لك  العب. يااة الفر يق هكنمي ٢٫٣٨  ٠٫٧٧ 

 ٨  . هختغ همنا ب يحلضوس أ هقوم بدعوة أقاسبي ٢٫٦٥  ٠٫٦١ 

 ٩  ابملدس ة.  هيرتم معلمحيب و حي ٢٫٩٢  ٠٫٣٣ 

 ١٠   . ير واحرتام م  اآلخر يموةضع تقد هشعر أني ٢٫٧٥  ٠٫٥٢ 
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 م  العبارة  س  ع ±

 ١١  ق كرة القدم. ية أمام أعضاء  ر يحبر  ه ع  آسائيع التعبيستطي ٢٫٦١  ٠٫٥٩ 

 ١٢  . يميداف ك  مرحلة م  مراح  املو م التعلهق أيلتزم بتحقي ٢٫٧٩  ٠٫٤٤ 

 ١٣  . هبنفس هتاس مالبسخي ٢٫٦٢  ٠٫٥٧ 

 ١٤  عام  زمالءه معاملة حسنة. ي هشعر أبني ٢٫٨٤  ٠٫٤١ 

 ١٥  . عنده ثبات انفعايل ٢٫٣٠  ٠٫٦٦ 

 ١٦  تتطلب ذلك.  املواقف اليت يف هدا ع ع  زمالئي ٢٫٧٠  ٠٫٥٣ 

 ١٧  م. هابحلب والتفا هأبخوات هتتسم عالقت ٢٫٧٥  ٠٫٥٠ 

 ١٨  م. م وأحزاهنهأ راح   يفيمشاسكة اآلخر على  ر صحي ٢٫٧٦  ٠٫٤٧ 

 ١٩  د. يبشك  ج هالفسحة مع زمالئ يقضي ٢٫٨٠  ٠٫٤٦ 

 ٢٠  . هقدسات ويف هنفس ثق يفي ٢٫٨٣  ٠٫٤٢ 

 ٢١  كرة القدم.   ة يفيت التنا ساياملباس  يف يب التحدحي ٢٫٨٤  ٠٫٤٥ 

 ٢٢  تث  إلسشااات ونغائح املدس . مي ٢٫٨٧  ٠٫٤٠ 

 ٢٣  ة. ياس هة وامليالبدن هتنا ب مع قدساتيمبا  هدا هضع أي ٢٫٥٧  ٠٫٦٠ 

 ٢٤  ة. ية العاليةضاياسات الر هامل يستثاس بسرعة م  قب  األ راا ذو ي ٢٫٢٧  ٠٫٧٧ 

 ٢٥  ق. يأعضاء الفر  ية وخدمة ابقيالتضحعلى  القدسة هيلد ٢٫٧٠  ٠٫٥٤ 

 ٢٦  . هقائ أصدنية بية اجتماعيتمتع بشعبي ٢٫٨٧  ٠٫٤٠ 

 ٢٧  ة. يمهاملمتلكات العامة أمر ابلغ األعلى  شعر أب  احملا ظةي ٢٫٧١  ٠٫٥٠ 
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 م  العبارة  س  ع ±

 ٢٨  تبع آاا  الدخول واخلروج م  امللعب. ي ٢٫٨٦  ٠٫٣٩ 

 ٢٩  . يةضايالر  هق طموحيع حتقيستطي هشعر أني ٢٫٨٣  ٠٫٤٤ 

 ٣٠  . هسات مع أصدقائايتباال الز ي ٢٫٤٣  ٠٫٦٨ 

 ٣١   ت كرة القدم. ايأثناء مباس  هتنا ب ع اختاذ القراسات اليتيتطسي ٢٫٥١  ٠٫٦٥ 

 ٣٢  ق. ية م  أج  أعضاء الفر يتطوع لتحم  املسئولي ٢٫٥٥  ٠٫٦٦ 

 ٣٣  . همساعدتإىل  حجرة املعلم إذا احتاجإىل  بهذي ٢٫٥٥  ٠٫٦٧ 

 ٣٤  . هام بعمليس  القحي  عندما يالثناء املالئم م  اآلخر على  غ حي ٢٫٧٨  ٠٫٤٥ 

 ٣٥  متقلب املزاج.  ٢٫٠٥  ٠٫٧٨ 

 ٣٦  ده. يمواع ملتزم يف ٢٫٧٥  ٠٫٥٥ 

 ٣٧   واء ااخ  أو خاسج امللعب.  ههتواج حل  املشكالت اليت يسعي ٢٫٥١  ٠٫٦٤ 

 ٣٨  ق. يتعام  بلباقة مع أعضاء الفر ي ٢٫٦٩  ٠٫٥٨ 

 ٣٩  . هيع لوالديمط ٢٫٧٧  ٠٫٤٨ 

 ٤٠  ة ااخ  امللعب. ي مواقف كث يف هعرب ع  نفسي ٢٫٦٢  ٠٫٥٩ 

 ٤١  ة. يم  واجبات حرك هقوم بيتحدث ع  ما ي ٢٫٦٤  ٠٫٦١ 

 ٤٢   . يتمام اآلخر هاب يآساؤه حتظ ٢٫٥٤  ٠٫٥٣ 

 ٤٣  ملعب كرة القدم.  األاوات املستخدمة يفعلى  ا  حي ٢٫٨٧  ٠٫٣٧ 

 ٤٤  م. هدا هق أيق حنو حتقيأعضاء الفر  هيتوجعلى  قااس ٢٫٥٢  ٠٫٦٣ 
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 م  العبارة  س  ع ±

 ٤٥  او  تذمر.  هطلب منينفذ ما ي ٢٫٥٨  ٠٫٦٢ 

 ٤٦  دة. ي  صداقات جديتكو على  ة القدسةيلد ٢٫٨٣  ٠٫٤٣ 

 ٤٧  لة. يمدة طو  همكان اجللوس  اكنا يف هيم  الغعب عل هد أنجي ٢٫٤٥  ٠٫٧٥ 

 ٤٨  ة. يللواجبات احلرك هعند أاائ هشعر ابلرةضا لنفسي ٢٫٨٥  ٠٫٣٩ 

 ٤٩  كقائد.   هقدسات ويف هثقو  بيق يشعر أ  أعضاء الفر ي ٢٫٤٩  ٠٫٦٤ 

 ٥٠  . همتعاو  مع زمالئ ٢٫٨٧  ٠٫٣٨ 

 ٥١  شعر ابخلوف م  املنا س وعدم الثقة ابلنفس. ي ١٫٦٥  ٠٫٧٩ 

 ٥٢  مبفراه.  هشعر ابلرةضا عند شراء حاجاتي ٢٫٦٧  ٠٫٥٨ 

 ٥٣  . هقراءة ما كتب هي  علهسي ٢٫٨١  ٠٫٤٧ 

 ٥٤  تمتع حبس  التغرف. ي ٢٫٥٩  ٠٫٥٥ 

 ٥٥  قب  أ  تبدأ.  همع أخوات همشكالت يهتنت ٢٫٣٤  ٠٫٧١ 

 ٥٦  . هثيللمعلم أثناء حد ههانتبا هوجي ٢٫٧٣  ٠٫٥٤ 

 ٥٧    ابحرتام. يعام  اآلخر ي ٢٫٨٦  ٠٫٣٦ 

 ٥٨  . همل  حول ينتمي هشعر أبني ٢٫٨٠  ٠٫٤٨ 
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 البطاقة لعبارات املتعامد التدوير قبل األبعاد ارتباط مصفوفة(: ٦)جدول

قيم 
 الشيوع

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن
 األبعاد      
 العبارة

 ١  ٠٫٠٥  ٠٫٣١  ٠٫١٦  ٠٫٠١  ٠٫١٨  - ٠٫٠٥   ٠٫٢٧  ٠٫٠٩  ٠٫٢٤ 

 ٢  ٠٫٣١  ٠٫١٨  - ٠٫٦٤  ٠٫٠٤  ٠٫٢٠  ٠٫١٠  ٠٫٣٦  ٠٫٠٢  ٠٫٧٢ 

 ٣  ٠٫١٦  - ٠٫٦٤   ٠٫٣٥  ٠٫١٦  ٠٫٢٢  - ٠٫٠٤  - ٠٫١٠  - ٠٫٢٢  ٠٫٦٩ 

 ٤  ٠٫٠١  ٠٫٠٤  - ٠٫١٦  ٠٫٨٨  - ٠٫١٤  ٠٫١٣  - ٠٫٠٥  - ٠٫١١  ٠٫٨٦ 

 ٥  ٠٫١٨  ٠٫٢٠  ٠٫٢٢  - ٠٫١٤  ٠٫٥٤  ٠٫٠٣  ٠٫١٩  - ٠٫٠٠  ٠٫٤٧ 

 ٦  - ٠٫٠٥  ٠٫١٠  - ٠٫٠٤  ٠٫١٣  ٠٫٠٣  ٠٫٩١  - ٠٫١١  ٠٫٢١  ٠٫٩٢ 

 ٧  ٠٫٢٧  ٠٫٣٦  - ٠٫١٠  - ٠٫٠٥  ٠٫١٩  - ٠٫١١   ٠٫٤٧  - ٠٫٢٤  ٠٫٥٤ 

 ٨  ٠٫٠٩  ٠٫٠٢  - ٠٫٢٢  - ٠٫١١   - ٠٫٠٠  ٠٫٢١  - ٠٫٢٤  ٠٫٩٠  ٠٫٩٧ 

 ٩  ٠٫٠٩  - ٠٫٣٥  - ٠٫٠٠  - ٠٫٠٥  - ٠٫١٦  - ٠٫٠١  ٠٫١٨  ٠٫٠٥  ٠٫١٩ 

 ١٠  ٠٫١١  - ٠٫٦٣  - ٠٫٣٧  ٠٫١٨  ٠٫١١  ٠٫٠٤  - ٠٫٧١  ٠٫٠١  ١٫٠٨ 
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قيم 
 الشيوع

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن
 األبعاد      
 العبارة

 ١١  ٠٫١٠  - ٠٫٠٥  ٠٫٣٨  - ٠٫٣٠   - ٠٫١٧  - ٠٫٢٧  - ٠٫٣٢  ٠٫٠٣  ٠٫٤٥ 

 ١٢  ٠٫١٠  ٠٫١١  - ٠٫٢٩  ٠٫٠١  - ٠٫٠٤  ٠٫٠٣  - ٠٫١٠  - ٠٫٠٨  ٠٫١٢ 

 ١٣  ٠٫١٢  ٠٫١٣  ٠٫٤٦  - ٠٫٣٩  ٠٫٢٥  - ٠٫٢٥  ٠٫٠٥  - ٠٫٥٩  ٠٫٨٧ 

 ١٤  ٠٫٠٢  ٠٫١٩  ٠٫٢١  - ٠٫٠٦  - ٠٫١١  - ٠٫٣١  ٠٫٠٥  - ٠٫٠٧  ٠٫٢٠ 

 ١٥  ٠٫٣١  - ٠٫٠٥  ٠٫٤٦  - ٠٫٢٨  ٠٫٢٤  - ٠٫١٧  ٠٫١٥  - ٠٫١٥  ٠٫٥١ 

 ١٦  ٠٫٠٤  - ٠٫٢٥  ٠٫٤٢  - ٠٫٠٦  - ٠٫٠٨  - ٠٫٢٥  ٠٫٠١  - ٠٫٤٣  ٠٫٥١ 

 ١٧  ٠٫٢٧  - ٠٫١٩  ٠٫٠٦  - ٠٫٤١  ٠٫١٧  ٠٫٠٧  - ٠٫١٠  - ٠٫١٥  ٠٫٣٤ 

 ١٨  ٠٫٠٣  ٠٫٠١  - ٠٫١٣  ٠٫٠٣  ٠٫٢٥  ٠٫٠٣  ٠٫١٣  - ٠٫٢٢  ٠٫١٥ 

 ١٩  - ٠٫٠١  - ٠٫٠٩  ٠٫١٣  - ٠٫٠٩  - ٠٫١٣  - ٠٫٠٩  - ٠٫٣٩  ٠٫٣٨  ٠٫٣٥ 

 ٢٠  ٠٫٠٢  - ٠٫١٩  ٠٫٤٠  - ٠٫٣٨  ٠٫٢٧  ٠٫٣٤  - ٠٫٢٦  - ٠٫١٠  ٠٫٦١ 

 ٢١  ٠٫٠٩  ٠٫٢٧  - ٠٫٣٥  - ٠٫٠٢  - ٠٫١٨  ٠٫١٢  - ٠٫٠١  - ٠٫٠٥  ٠٫٢٥ 

 ٢٢  ٠٫١٥  - ٠٫٣٣  ٠٫٣٢  ٠٫٠٦  ٠٫٢٠  - ٠٫١٩  - ٠٫٣٤  ٠٫٢٣  ٠٫٤٩ 

 ٢٣  ٠٫٢٣  - ٠٫١١  - ٠٫١٩  - ٠٫٠١  ٠٫٢٢  - ٠٫٤٠  - ٠٫٣٤  ٠٫٠٧  ٠٫٤٢ 

 ٢٤  - ٠٫٠٣  - ٠٫٢٠  ٠٫٠٢  - ٠٫٠٥  - ٠٫٠٤  ٠٫٠٢  ٠٫٠٢  - ٠٫٢١    ٠٫٠٩ 

 ٢٥  ٠٫٢١  - ٠٫١٢  - ٠٫٥٠  - ٠٫٣٩  - ٠٫١٩  - ٠٫٢٢  - ٠٫٠٣  ٠٫٣١  ٠٫٦٤ 

 ٢٦  ٠٫٠٤  ٠٫٠٢  - ٠٫١٥  ٠٫١٣  - ٠٫٠٧  - ٠٫٠٩  - ٠٫٠٣  ٠٫٠٢  ٠٫٠٥ 

 ٢٧  ٠٫١٦  - ٠٫٢٠  - ٠٫٢٥  ٠٫٠٣  ٠٫٠٦  ٠٫٠٠  ٠٫٣٤  - ٠٫٢٢  ٠٫٣٠ 

 ٢٨  ٠٫٠٥  ٠٫٠٩  - ٠٫١٣  ٠٫٤٢  ٠٫١٩  - ٠٫٠٥  ٠٫٢٩  - ٠٫٢٨  ٠٫٤٠ 

 ٢٩  ٠٫١٢  - ٠٫٠٠  - ٠٫٠٨  ٠٫٠٦  ٠٫١٣  - ٠٫٠٤  - ٠٫٠١  ٠٫٠٥  ٠٫٠٥ 

 ٣٠  ٠٫١٤٨  -٫١٣٠  ٠٫٠٥٢  -٠٫٠٩٠ - ٠٫٢٧  ٠٫١٥  - ٠٫٠٧  - ٠٫٣١  ٠٫٢٥ 

 ٣١  ٠٫٢٧  - ٠٫٠٧  - ٠٫٢٦  ٠٫٣٢  - ٠٫٣٧  - ٠٫٥٥  - ٠٫١٩  - ٠٫١٨  ٠٫٧٥ 
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قيم 
 الشيوع

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن
 األبعاد      
 العبارة

 ٣٢  ٠٫٣٤  - ٠٫٠١  ٠٫٢٩  - ٠٫٠٦  ٠٫٢١  ٠٫٠٦  - ٠٫٢٩  - ٠٫٠٦  ٠٫٣٤ 

 ٣٣  ٠٫١٠  - ٠٫١٠  ٠٫٠٣  ٠٫٣٧  - ٠٫٣٠  - ٠٫٠٨  - ٠٫٠٣  - ٠٫٣٥  ٠٫٣٧ 

 ٣٤  ٠٫٠٥  ٠٫٢١  - ٠٫١٨  ٠٫٠٣  ٠٫٠٩  ٠٫١٠  ٠٫٠٤  ٠٫١٢  ٠٫١٢ 

 ٣٥  - ٠٫٢٦  ٠٫٠٣  ٠٫١٨  ٠٫٠٨  ٠٫٠٣  - ٠٫٠٧  - ٠٫٣٣  - ٠٫١٠  ٠٫٢٣ 

 ٣٦  ٠٫٢٦  ٠٫١٢  - ٠٫١٤  ٠٫٠٨  ٠٫٠٣  ٠٫٢٣  ٠٫٠٥  ٠٫٢٦  ٠٫٢٣ 

 ٣٧  ٠٫١٩  - ٠٫٤٩  - ٠٫٣٢  ٠٫٠٥  ٠٫٠٠  - ٠٫١٤  - ٠٫١٩  ٠٫٢٠  ٠٫٤٨ 

 ٣٨  ٠٫٢٨  - ٠٫٠٠  - ٠٫١٤  ٠٫٢٠  - ٠٫٠٢  ٠٫٠٥  - ٠٫٣٩  - ٠٫٣١  ٠٫٣٩ 

 ٣٩  ٠٫٢٤  ٠٫٢٤  ٠٫٠٩  - ٠٫١١  ٠٫٣١  ٠٫١٨  - ٠٫٠٥  ٠٫٠١  ٠٫٢٧ 

 ٤٠  ٠٫١٢  ٠٫٥٤  - ٠٫٠٨  - ٠٫٣٠  ٠٫٠٣  ٠٫٢٧  ٠٫١٩  ٠٫١٢  ٠٫٥٣ 

 ٤١  - ٠٫٠٠  - ٠٫٠٦  - ٠٫٢٩  ٠٫٠٥  - ٠٫٣٤  - ٠٫٢٠  - ٠٫٠٩  ٠٫٠١  ٠٫٢٥ 

 ٤٢  ٠٫١١  - ٠٫٣٧  - ٠٫٠٣  - ٠٫١٧  - ٠٫٠٠  ٠٫٠٢  - ٠٫٢٥  ٠٫٠٨  ٠٫٢٥ 

 ٤٣  ٠٫٠٦  ٠٫٣٩  ٠٫٠٧  - ٠٫٤٢  ٠٫٠٢  ٠٫٣٤  - ٠٫٠٦  - ٠٫٠٣  ٠٫٤٥ 

 ٤٤  ٠٫٢٤  - ٠٫٢٥  ٠٫٥٦  - ٠٫٢٤  - ٠٫٠٣  - ٠٫١٦  - ٠٫٤٥  ٠٫١٣  ٠٫٧٣ 

 ٤٥  ٠٫٤٠  - ٠٫٢٧  - ٠٫٣٠  ٠٫٢٤  - ٠٫٢٧  - ٠٫٢٤  ٠٫١٢  - ٠٫٠٧  ٠٫٥٢ 

 ٤٦  ٠٫٠٥  ٠٫٤٥  - ٠٫٣٢  - ٠٫٣٦  ٠٫١٨  ٠٫٢٧  ٠٫٦٩  ٠٫١٥  ١٫٠٣ 

 ٤٧  - ٠٫١٢  ٠٫٠٤  - ٠٫١٠  - ٠٫٠٢  - ٠٫٠٢  ٠٫١٦  - ٠٫٠٥  - ٠٫١٣  ٠٫٠٧ 

 ٤٨  ٠٫١٨  ٠٫١٧  - ٠٫١٤  - ٠٫١٩  ٠٫١٢  ٠٫١٠  ٠٫١٨  ٠٫٠٠  ٠٫١٧ 

 ٤٩  ٠٫١٦  ٠٫٤٤  - ٠٫٢٤  ٠٫١٣  - ٠٫٠٢  ٠٫٢٠  ٠٫٣٣  ٠٫١٩  ٠٫٤٧ 

 ٥٠  - ٠٫٠١  - ٠٫٢٧  ٠٫٠٣  - ٠٫٢١  ٠٫٠٢  - ٠٫٢٤  - ٠٫١١  ٠٫١٦  ٠٫٢١ 

 ٥١  ٠٫٠٢  - ٠٫١٠  ٠٫١٠  - ٠٫٣٧  - ٠٫٠٤  ٠٫٢٣  ٠٫٠٥  ٠٫١٤  ٠٫٢٣ 

 ٥٢  ٠٫٠٢  - ٠٫٢٣  - ٠٫٠٧  - ٠٫٠٤  - ٠٫٠٤  - ٠٫٠٢  - ٠٫٢٠  ٠٫٢١  ٠٫١٥ 
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قيم 
 الشيوع

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن
 األبعاد      
 العبارة

 ٥٣  ٠٫١٩  - ٠٫٤٨  ٠٫٣١  - ٠٫٠٥  - ٠٫١٥  - ٠٫٤٨  - ٠٫٤٤  ٠٫١١  ٠٫٨٢ 

 ٥٤  ٠٫٢٥  - ٠٫٣٤  ٠٫٠٦  ٠٫٢٩  - ٠٫٢١  - ٠٫١١  - ٠٫٠١  - ٠٫٢٣  ٠٫٣٨ 

 ٥٥  ٠٫٢٠  ٠٫٢٦  - ٠٫١٩  ٠٫٠٣  ٠٫٠٦  ٠٫١٦  - ٠٫١١  ٠٫٢٢  ٠٫٢٣ 

 ٥٦  ٠٫٢٣  - ٠٫٢٥  - ٠٫٠٩  - ٠٫٢٧  - ٠٫٠٤  ٠٫٠٩  ٠٫٢٨  ٠٫٣١  ٠٫٣٧ 

 ٥٧  ٠٫٢٢  ٠٫٤١  - ٠٫١٣  ٠٫٠٨   - ٠٫١٨  - ٠٫١٣  ٠٫٣٠  - ٠٫٢٤  ٠٫٤٤ 

 ٥٨  ٠٫١٩  - ٠٫٠٤  ٠٫٠٣  ٠٫١٦  - ٠٫٢٥  - ٠٫٠٧  - ٠٫١٩  ٠٫٠٧  ٠٫١٧ 

 ١٫٧٥  ٤٫٠٥  ٣٫٧٣  ٣٫١٦  ١٫٩٢  ٢٫٩٦  ٣٫٧١  ٣٫٠٥  ٢٤٫٣٤ 
 اجلذس 

 الكام  

  
١٢٫٥٤ 

 % 

١٥٫٢٦ 

 % 

١٢٫١٨ 

 % 

٧٫٩١ 

 % 

١٢٫٩٨ 

 % 

١٥٫٣٣ 

 % 

١٦٫٦٤ 

 % 

٧٫١٧ 

 % 
   ينسبة التبا

 نير تبي(: اخلا ص مبغفو ة استباطات األبعاا مع العباسات قب  التدو ٦) جدول  بدسا ة 
البعد  وحيت ا م  البعد األولجي  لك  بعد تدس يالتبا تناقص اجلذس الكام  ونسبةية أبعاا يا تخال ص مثان

الضبط -النفس على  االعتماا-ة يمة الذاتياإلحساس ابلق-ة ياسات الشخغهامل :يهذه األبعاا هالثام ؛ و 
-ااة يالقعلى  القدسة-ة ي  واملشاسكة االجتماعيالتعام  مع  اآلخر  اقة يفيالل-)ةضبط االنفعاالت( االنفعايل

 املدس ة.  العالقات يف-األ رة  العالقات يف

  Orthogonal Rotation:املتعامد التدوير 

املستخلغة؛ مما  االشك  أكثر بساطة وانتظاما لدأبع ولالوصإىل  ر األبعااية تدو يعمل يؤات
ر األبعاا يط، ومت تدو يالبس يأ ض  احللول للبناء العاملعلى   األبعاا واحلغولية تفسي  عملهسي

عتمد يث ي؛ ح Varimux Rotationكسمير الفاس يقة التدو يرا متعامدا اب تخدام طر ياملستخلغة تدو 
ب متام يكو  جيث ي ؛ حبي احملوس نياسجة ب ٩٠ا هة قدس ياالحتفاظ بزاو على  ريذا األ لو  م  التدو ه
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أننا أمام أبعاا  ية، أي  عالقة صفر ي  متعامديبعد ي أنيالعالقة ب  للغفر، لتكو اية القائمة مساو يالزاو 
  متداخلة.  يغ ةيفيمستقلة أو  ئات تغن

 ويهدف التدوير املتعامد إىل:

 ة يمهلتقاس  األ يؤاياألبعاا؛ مما  يابقعلى  َأْ  تتوزَع تشبعا البعد   األبعاا مبعينيم تبايس  قتقا
 موجبة.   هتشبعات الح  أ  معظميو  هتية لدأبعاا وحترس البعد األول م  عموميالنسب

 ات كما ي بعض املتغ ذلك ا تبعااعلى  رتتبياألبعاا؛ مما على  ة والسالبةيم  التشبعات الغفر  اإلقالل
 الغفر.  إىل  ا ابلبعدهبط تشبعهي

  وموحدة.   جة اثبتةيضم  ذلك الوصول لنتيث يط؛ حيب البسيالرتكإىل    منط التشبعاتيحتو 

 البطاقة لعبارات املتعامد التدوير بعد األبعاد ارتباطات مصفوفة(: ٧) جدول

قيم 
 الشيوع

 ولاأل الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن
    األبعاد

 العبارة

 ١  ٠٫١٥  ٠٫٣١  ٠٫١٦  ٠٫٢١  ٠٫١٨  - ٠٫٠٥  ٠٫٢٧  ٠٫٠٩  ٠٫٣٠ 

 ٢  ٠٫٥٣  ٠٫١٨  ٠٫٢١  ٠٫١٤  ٠٫١٢  ٠٫٢٠  ٠٫٢٢  ٠٫١٢  ٠٫٥٠ 

 ٣  ٠٫١٦  ٠٫٥٨  ٠٫٢٣  ٠٫١٦  ٠٫٣٤  ٠٫٢٣  ٠٫٢٥  ٠٫١٤  ٠٫٦٩ 

 ٤  ٠٫٤٥  ٠٫١٤  ٠٫١٦  ٠٫١١  ٠٫٣٤  ٠٫١٥  ٠٫١٧  ٠٫٤١  ٠٫٥٩ 

 ٥  ٠٫١٩  ٠٫٢٨  ٠٫٣٧  ٠٫٣٦  ٠٫٣١  ٠٫٤٥  ٠٫٢٤  - ٠٫٢٤  ٠٫٨٠ 

 ٦  - ٠٫٠٥  ٠٫٢٠  ٠٫٢٣  ٠٫٥٧  ٠٫٤٢  ٠٫٢٢  ٠٫٢٤  ٠٫١٣  ٠٫٧٢ 

 ٧  ٠٫٢٧  ٠٫٢٢  ٠٫٢٥  ٠٫١٧  ٠٫١٠  ٠٫٢٤  ٠٫٢٦  ٠٫١٥  ٠٫٣٧ 

 ٨  ٠٫٠٩  ٠٫١٢  ٠٫١٤  ٠٫٣٥  ٠٫٣٠  ٠٫١٣  ٠٫١٥  ٠٫٣١  ٠٫٣٩ 

 ٩  ٠٫٠٩  ٠٫١٣  ٠٫١٥  ٠٫١١  ٠٫٣٤  ٠٫١٤  ٠٫١٦  ٠٫١٧  ٠٫٢٥ 

 ١٠  ٠٫١١  ٠٫٢١  ٠٫٢٤  ٠٫١٦  ٠٫٦٠  ٠٫٢٣  ٠٫٢٥  ٠٫١٤  ٠٫٦٣ 

 ١١  ٠٫٥٦  ٠٫٢٠  ٠٫٢٢  ٠٫١٥  ٠٫٤٢  ٠٫٢١  ٠٫٢٣  ٠٫١٣  ٠٫٧٢ 
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قيم 
 الشيوع

 ولاأل الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن
    األبعاد

 العبارة

 ١٢  ٠٫١٠  ٠٫٥٦  ٠٫٢٢  ٠٫١٥  ٠٫١٨  ٠٫٢١  ٠٫٢٣  ٠٫١٣  ٠٫٥٤ 

 ١٣  ٠٫١٢  ٠٫١٤  ٠٫١٥  ٠٫١٠  ٠٫٣٧  ٠٫١٥  ٠٫١٦  ٠٫٤١  ٠٫٤٢ 

 ١٤  ٠٫٠٢  ٠٫١٨  ٠٫٢٠  ٠٫١٤  ٠٫٥٢  ٠٫٢٠  ٠٫٢٢  ٠٫١٢  ٠٫٤٦ 

 ١٥  ٠٫٣١  ٠٫١٦  ٠٫١٨  ٠٫٥٨  ٠٫٢٤  ٠٫١٨  ٠٫٢٠  ٠٫١١  ٠٫٦٣ 

 ١٦  ٠٫٠٤  ٠٫١١  ٠٫١٢  ٠٫٢٢  ٠٫١٠  ٠٫١٢  ٠٫١٣  ٠٫٣١  ٠٫٢١ 

 ١٧  ٠٫٢٧  ٠٫١٨  ٠٫٢١  ٠٫١٤  ٠٫٢٣  ٠٫٢٠  ٠٫٥٣  ٠٫١٢  ٠٫٥٥ 

 ١٨  ٠٫١٣  ٠٫١٤  ٠٫١٦  ٠٫١١  ٠٫٤٢  ٠٫١٦  ٠٫١٧  ٠٫٢١  ٠٫٣٥ 

 ١٩  - ٠٫٤١  ٠٫١٣  ٠٫١٥  ٠٫٣١  ٠٫١٦  ٠٫١٤  ٠٫١٦  ٠٫٤١  ٠٫٥٤ 

 ٢٠  ٠٫٥٧  ٠٫٢٠  ٠٫٢٣  ٠٫١٥  ٠٫٠٩  ٠٫٢٢  ٠٫٢٤  ٠٫١٣  ٠٫٥٧ 

 ٢١  ٠٫٠٩  ٠٫٥٨  ٠٫١٨  ٠٫١٢  ٠٫١٦  ٠٫١٨  ٠٫١٩  ٠٫١١  ٠٫٤٩ 

 ٢٢  ٠٫١٥  ٠٫١٧  ٠٫٢٠  ٠٫١٣  ٠٫٣٤  ٠٫١٩  ٠٫٢١  ٠٫١٢  ٠٫٣٢ 

 ٢٣  ٠٫٢٣  ٠٫٢٣  ٠٫٥٣  ٠٫١٧  ٠٫٠٤  ٠٫٢٥  ٠٫٢٧  ٠٫١٥  ٠٫٥٧ 

 ٢٤  - ٠٫٣٥  ٠٫٢٥  ٠٫١٣  ٠٫٣١  ٠٫٣٢  ٠٫٣٥  ٠٫٣٥  ٠٫١٥  ٠٫٦٦ 

 ٢٥  ٠٫٢١  ٠٫٢٢  ٠٫٢٥  ٠٫١٧  ٠٫٤٠  ٠٫٥٢  ٠٫٢٧  ٠٫١٥  ٠٫٧١ 

 ٢٦  ٠٫٠٤  ٠٫١٥  ٠٫١٧  ٠٫١٢  ٠٫٣٥  ٠٫١٧  ٠٫١٨  ٠٫١٠  ٠٫٢٦ 

 ٢٧  ٠٫١٦  ٠٫١٧  ٠٫١٩  ٠٫١٣  ٠٫٢٩  ٠٫١٨  ٠٫٢٠  ٠٫٥٩  ٠٫٦٢ 

 ٢٨  ٠٫٠٥  ٠٫١٨  ٠٫٢١  ٠٫١٤  ٠٫١٧  ٠٫٢٠  ٠٫٢٢  ٠٫١٢  ٠٫٢٣ 

 ٢٩  ٠٫١٢  ٠٫٥٥  ٠٫٢٢  ٠٫١٥  ٠٫٣٢  ٠٫٢١  ٠٫٢٣  ٠٫١٣  ٠٫٦٠ 

 ٣٠  ٠٫١٥  ٠٫١٥  ٠٫١٧  ٠٫١٢  ٠٫١٨  ٠٫١٦  ٠٫١٨  ٠٫٢١  ٠٫٢٢ 

      

١٫٠٧ 
 ٣١  ٠٫٢٧  ٠٫٣١  ٠٫٧٣  ٠٫٢٤  ٠٫١٠  ٠٫٣٤  ٠٫٣٨  ٠٫٢١ 



 جملة كلية الرتبية الرايضية

206  

قيم 
 الشيوع

 ولاأل الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن
    األبعاد

 العبارة

 ٣٢  ٠٫٣٤  ٠٫٢٥  ٠٫٢٩  ٠٫١٩  ٠٫٣٩  ٠٫٥٩  ٠٫٣٠  ٠٫١٧  ٠٫٩٢ 

 ٣٣  ٠٫١٠  ٠٫١٧  ٠٫١٩  ٠٫١٣  ٠٫٢٤  ٠٫١٩  ٠٫٢١  ٠٫٥٠  ٠٫٤٨ 

 ٣٤  ٠٫٢٥  ٠٫٢٠  ٠٫١٣  ٠٫٣٢  ٠٫٢٥  ٠٫٣٥  ٠٫١٣  ٠٫٤٢  ٠٫٦٠ 

 ٣٥  - ٠٫٢٦  - ٠٫١٦  - ٠٫١٨  ٠٫٥٦  ٠٫٢٤  - ٠٫١٧  - ٠٫١٩  - ٠٫١٠  ٠٫٥٧ 

 ٠٫٢٥  ٠٫٢٨  ٠٫١٦  ٠٫٧١ 
 ٠٫٣١ 

- 
 ٣٦  ٠٫٥٤  ٠٫٢٣  ٠٫٢٦  ٠٫١٨ 

 ٣٧  ٠٫١٩  ٠٫٢٧  ٠٫٦٢  ٠٫٢٠  ٠٫٤٥  ٠٫٢٩  ٠٫٣٢  ٠٫١٨  ٠٫٩٥ 

 ٣٨  ٠٫٢٨  ٠٫٢٩  ٠٫٣٣  ٠٫٢٢  ٠٫٦٧  ٠٫٣١  ٠٫٣٥  ٠٫١٩  ١٫٠٢ 

 ٣٩  ٠٫٢٤  ٠٫٢١  ٠٫٢٣  ٠٫١٦  ٠٫١٢  ٠٫٢٢  ٠٫٥٨  ٠٫١٤  ٠٫٦٠ 

 ٤٠  ٠٫١٢  ٠٫٦٠  ٠٫١٩  ٠٫١٣  ٠٫٤٢  ٠٫١٩  ٠٫٢٠  ٠٫١١  ٠٫٦٩ 

 ٠٫٢٢  ٠٫٢٢  ٠٫٣٢  ٠٫٥٦ 
 ٠٫٣٢ 

- 
 ٤١  - ٠٫٣٢  ٠٫١٢  ٠٫١٣  ٠٫٣٥ 

 ٤٢  ٠٫١١  ٠٫١٥  ٠٫١٧  ٠٫١١  ٠٫٢١  ٠٫١٦  ٠٫١٨  ٠٫٣١  ٠٫٢٧ 

 ٤٣  ٠٫٥٢  ٠٫٢٢  ٠٫٢٥  ٠٫١٧  ٠٫٠٧  ٠٫٢٤  ٠٫٢٧  ٠٫١٥  ٠٫٥٧ 

 ٠٫٦٨  ٠٫٣٥  ٠٫١٩  ١٫٠٣ 
 ٠٫٣٤ 

- 
 ٤٤  ٠٫٢٤  ٠٫٢٩  ٠٫٣٣  ٠٫٢٢ 

 ٠٫٢٧  ٠٫٣٠  ٠٫٥٨  ٠٫٩٤ 
 ٠٫٣٢ 

- 
 ٤٥  ٠٫٤٠  ٠٫٢٥  ٠٫٢٨  ٠٫١٩ 

 ٠٫١٥  ٠٫١٧  ٠٫١٧  ٠٫١٧ 
 ٠٫١٨ 

- 
 ٤٦  ٠٫٠٦  ٠٫١٤  ٠٫١٦  ٠٫١١ 

 ٤٧  - ٠٫١٢  - ٠٫١٩  - ٠٫٢٤  - ٠٫٤٠  ٠٫٤٥  - ٠٫٣٦  - ٠٫٤٢  - ٠٫١٧  ٠٫٨١ 

 ٠٫١٥  ٠٫١٦  ٠٫٢١  ٠٫٢٠ 
 ٠٫١٦ 

- 
 ٤٨  ٠٫١٨  ٠٫١٤  ٠٫١٥  ٠٫١٠ 
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قيم 
 الشيوع

 ولاأل الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن
    األبعاد

 العبارة

 ٠٫٥٦  ٠٫٢٩  ٠٫١٦  ٠٫٧٣ 
 ٠٫٣٤ 

- 
 ٤٩  ٠٫١٦  ٠٫٢٤  ٠٫٢٧  ٠٫١٨ 

 ٥٠  - ٠٫٣٢  ٠٫١٥  ٠٫١٧  ٠٫١٢  ٠٫٢٩  ٠٫١٦  ٠٫١٨  ٠٫١١  ٠٫٣٢ 

 ٥١  ٠٫٠٢  - ٠٫١١  - ٠٫١٣  - ٠٫١٤  ٠٫٣٢  - ٠٫١٢  - ٠٫١٣  - ٠٫٢٢  ٠٫٢٣ 

 ٠٫٢٣  ٠٫١٣  ٠٫٢٤  ٠٫٤٩ 
 ٠٫٣٢ 

- 
 ٥٢  ٠٫١٢  ٠٫٣٣  ٠٫٢٢  ٠٫٣١ 

 ٠٫١٥  ٠٫١٧  ٠٫٤٩  ٠٫٤٠ 
 ٠٫١٣ 

- 
 ٥٣  ٠٫١٩  ٠٫١٤  ٠٫١٦  ٠٫١١ 

 ٥٤  ٠٫٢٥  ٠٫٢٧  ٠٫٣٠  ٠٫٢٠  ٠٫٦٢  ٠٫٢٩  ٠٫٣٢  ٠٫١٨  ٠٫٨٦ 

 ٠٫٢٧  ٠٫٥٧  ٠٫١٦  ٠٫٧٦ 
 ٠٫٣٤ 

- 
 ٥٥  ٠٫٢٠  ٠٫٢٥  ٠٫٢٨  ٠٫١٩ 

 ٠٫٢٥  ٠٫٢٨  ٠٫٥٤  ٠٫٦٩ 
 ٠٫٢٤ 

- 
 ٥٦  ٠٫٢٣  ٠٫٢٣  ٠٫٢٦  ٠٫١٨ 

 ٠٫٦٠  ٠٫٣١  ٠٫١٧  ٠٫٧٣ 
 ٠٫١٣ 

- 
 ٥٧  ٠٫٢٢  ٠٫٢٦  ٠٫٢٩  ٠٫٢٠ 

 ٥٨  ٠٫١٩  ٠٫١٨  ٠٫٢١  ٠٫١٤  ٠٫٥٢  ٠٫٢٠  ٠٫٢٢  ٠٫١٢  ٠٫٥١ 

 ٣٫٨٦  ٣٫٨٨  ٣٫٧٥  ٣٫٠٨  ٦٫٠٧  ٤٫٣٩  ٤٫٠٩  ٣٫٦٦  ٣٢٫٧٧ 
 اجلذس 

   الكام

  
١١٫١٥ 

 % 

١٢٫٤٩ 

 % 

١٣٫٣٨ 

 % 

١٨٫٥٣ 

 % 
 %٩٫٣٩ 

١١٫٤٤ 

 % 

١١٫٨٣ 

 % 

١١٫٧٨ 

 % 
   ينسبة التبا

ث يكس؛ حميالفاس  قةيدا بطر را متعاميا تدو هر يدو  استباط األبعاا بعد تني(: تب٧) دولجة بدسا 
ذا ه(، و ٦) لابجلدو  هيكانت عل ت عماي األبعاا املستخلغة قد تغعلى  م تشبعات العباساتيتضح أ  قي
 ة لدأبعاا.  يالتجمعات الطائف ث تتضحية للتشبعات؛ حبيم الرقميع القيإعااة توز على  دلي
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 :  بعد كل عبارات وحتديد األبعاد تفسري

 ة:  يالشروط التال ىعل ر املتعامد املستخدمةيقة التدو ي األبعاا املستخلغة م  طر يتفس ا تند الباحث يف

 مات ثر تو يإتباع تعلThurstone مع إبراز اجلوانب  يالوصف العامل تتضم  االقتغاا يف ، واليت
 .  ا معينهل األبعاا اليتعلى  زياملتفراة واختالف تشبعات األبعاا مع الرتك

 مات كات يمراعاة تعلCattel املعرو ة واألبعاا  تتفق مع احلقائق تتضم  تقب  األبعاا اليت ، واليت
 . ا معينهل األبعاا اليت يز علياألبعاا مع الرتك املستخلغة  ابقا واختالف تشبعات

 األق .  على  ثالثة عباسات االة هيتشبع علي يتم قبول البعد الذي 

 بعد واحد  قط.  على  ا ومرتفعا إالي أال تتشبع العباسة تشبعا كب 

 (:٨) جدول

  البطاقة لعبارات املتعامد التدوير بعد األبعاد ارتباطات مصفوفة
 تقل اليت عاتالتشب حذف بعد

 ٠.٥ ± عن 

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن
 األبعاد      

 العبارات

                 ١ 

               ٢  ٠٫٥٣ 

             ٣    ٠٫٥٨ 

                 ٤ 

                 ٥ 

         ٦        ٠٫٥٧ 

                 ٧ 
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 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن
 األبعاد      

 العبارات

                 ٨ 

                 ٩ 

       ١٠          ٠٫٦٠ 

               ١١  ٠٫٥٦ 

             ١٢    ٠٫٥٦ 

                 ١٣ 

       ١٤          ٠٫٥٢ 

         ١٥        ٠٫٥٨ 

                 ١٦ 

   ١٧              ٠٫٥٣ 

                 ١٨ 

                 ١٩ 

               ٢٠  ٠٫٥٧ 

             ٢١    ٠٫٥٨ 

                 ٢٢ 

           ٢٣      ٠٫٥٣ 

                 ٢٤ 

     ٢٥            ٠٫٥٢ 

                 ٢٦ 
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 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن
 األبعاد      

 العبارات

 ٢٧                ٠٫٦٠ 

                 ٢٨ 

             ٢٩    ٠٫٥٥ 

                 ٣٠ 

           ٣١      ٠٫٧٣ 

     ٣٢            ٠٫٥٩ 

 ٣٣                ٠٫٥٠ 

                 ٣٤ 

         ٣٥        ٠٫٥٦ 

               ٣٦  ٠٫٥٤ 

           ٣٧      ٠٫٦٢ 

       ٣٨          ٠٫٦٧ 

   ٣٩              ٠٫٥٨ 

             ٤٠    ٠٫٦٠ 

                 ٤١ 

                 ٤٢ 

               ٤٣  ٠٫٥٢ 

     ٤٤            ٠٫٦٨ 

 ٤٥                ٠٫٥٨ 
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 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن
 األبعاد      

 العبارات

                 ٤٦ 

                 ٤٧ 

                 ٤٨ 

     ٤٩            ٠٫٥٦ 

                 ٥٠ 

                 ٥١ 

                 ٥٢ 

                 ٥٣ 

       ٥٤          ٠٫٦٢ 

   ٥٥              ٠٫٥٧ 

 ٥٦                ٠٫٥٤ 

     ٥٧            ٠٫٦٠ 

       ٥٨          ٠٫٥٢ 

 عدا العباسات  ٥  ٥  ٣  ٣  ٥  ٥  ٣  ٤ 

 جمموع  ٣٣ 
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 (:٩) جدول

  املتشبعة والعبارات ٠.٥ عن تقل اليت التشبعات حذف بعد األبعاد مصفوفة
 املتعامد التدوير بعد األبعادعلى 

عدد 
 العبارات

 البعد مسمي األبعاد  العبارات

 األول  ة ياخلغائص الشخغ ٢٠ – ١١ – ٣٦ – ٢ - ٤٣  ٥ 

  الثاين ة يمة الذاتياإلحساس ابلق ٤٠- ٣- ٢١-١٢-٢٩  ٥ 

 الث الث النفس على  االعتماا ٣١ – ٣٧ - ٢٣  ٣ 

 الرابع   الضبط االنفعايل ١٥ - ٦ - ٣٥  ٣ 

 ٣٨ – ٥٤ – ١٠ – ٥٨ -١٤  ٥ 
  يالتعام  مع اآلخر  اقة يفيالل

 ة يواملشاسكة االجتماع
 اخلامس 

 السااس  ااة يالقعلى  القدسة ٤٤ – ٥٧ – ٣٢ – ٤٩ -٢٥  ٥ 

 السابع  األ رة  العالقات يف ٣٩ - ٥٥ - ١٧  ٣ 

 الثام   املدس ة  العالقات يف ٢٧ – ٤٥ – ٥٦ - ٣٣  ٤ 

   يعدا عباسات بطاقة التوا ق النفس اجتماع ٣٣ 

 (.  ١١) جبدول و موةضحهر كما عباسات  ما أكث ٣ا هيشبع علت اا اليتمت قبول األبع :ملحوظة

  ي، ومت إلغاء مخس وعشر عباسة ٣٣ أ  عدا عباسات البطاقة قد بلغت ني(: تب٩) بدسا ة جدول
 76- 74- 77-  –١٣ –١٦ – ١٨ – ١٩ ٩ – ٨ – ٧ – ٥ – ٤ – ١أسقام: ) يهو عباسة  قط، 

-78 -30 -34 -41 -47 -46 -42 -48 -70 -71 -77 -73.) 
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ا هتيتسم تشبعت ع  البعد األول، ومت (: أ  عدا العباسات اليت١١) ضا م  جدوليتضح أيكما 
   (.٤٣ - ٢ – ٣٦ - ١١ – ٢٠) عباسات أسقام ٥ يهة ياخلغائص الشخغ

 ٥ يهة يالذات مةيا اإلحساس ابلقهتي، ومت تسمتشبعت ع  البعد الثاين نما عدا العباسات اليتيب
 (.  ٢٩- ١٢ – ٢١ – ٣ – ٤٠) عباسات أسقام

عباسات  ٣ يهالنفس على  ا االعتمااهتيتشبعت ع  البعد الثالث، ومت تسم وعدا العباسات اليت
 (.  ٢٣- ٣٧ – ٣١) أسقام

 عباسات أسقام ٣ يه ا الضبط االنفعايلهتيتشبعت ع  البعد الرابع، ومت تسم العباسات اليتوعدا 
(٣٥ - ٦ – ١٥  .) 

  ياآلخر  التعام  مع اقة يفيا اللهتيتشبعت ع  البعد اخلامس، ومت تسم وعدا العباسات اليت
 (.  ١٤- ٥٨ – ١٠ – ٥٤ – ٣٨) عباسات أسقام ٥ يهة يواملشاسكة االجتماع

عباسات  ٥ يهااة يالقعلى  ا القدسةهتيتشبعت ع  البعد السااس، ومت تسم وعدا العباسات اليت
 (.  ٢٥ - ٤٩ – ٣٢ – ٥٧ – ٤٤) أسقام

عباسات  ٣ يهاأل رة  ا العالقات يفهتيتشبعت ع  البعد السابع، ومت تسم وعدا العباسات اليت
 (.  ١٧ - ٥٥ – ٣٩) أسقام

عباسات  ٤ يهاملدس ة  ا العالقات يفهتيسمتشبعت ع  البعد الثام ، ومت ت وعدا العباسات اليت
 (.  ٣٣ - ٥٦ – ٤٥ – ٢٧) أسقام

ة أبعاا، ومت يمثان ٨على  عباسة موزعة ٣٣عدا العباسات املقبولة للبطاقة  تضح أ  إمجايليوبذلك 
 (.   ٦) مر ق –ا يعا عشوائيا توز هعيتوز 

 ١) والاسجة(،  ٢ا  )حد م اسجات(، وإيل ٣) ب بنعميجت ح للعباسات اليتيومفتاح التغح 
اسجة، وأق   ٩٩( = ٣×  ٣٣اسجة = )  ياسجات البطاقة(: أعل أ )إمجايلإىل  اسجة(؛ وبذلك نغ 

 اسجة.   ٣٣( = ١×  ٣٣اسجة = )
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 (:١٠) جدول

  االختبار تطبيق إعادة بطريقة ياجتماع النفس التوافق بطاقة ثبات

 (٢٠٠=  ن)

 قيمة ر 
 التطبيق األول  التطبيق الثاين 

 م أسم البعد 
 س ع±  س ع± 

 

*٠٫٨٤ 
 ١  ة ياخلغائص الشخغ ١٣٫٤٨  ١٫٦٢  ١٣٫٧١  ١٫٢٣ 

 

*٠٫٨١ 
 ٢  ة يمة الذاتياإلحساس ابلق ١٣٫٨٠  ١٫٥٠  ١٣٫٨٠  ١٫٥٠ 

 

*٠٫٨٧ 
 ٣  النفس على  االعتماا ٧٫٥٦  ١٫٤٨  ٧٫٥٦  ١٫٤٨ 

 

*٠٫٨٤ 
 ٤   الضبط االنفعايل ٦٫٦٦  ١٫٢٠  ٦٫٦٦  ١٫٢٠ 

 

*٠٫٩٢ 
 ١٤٫٠٠  ١٫١٢  ١٤٫٠٠  ١٫١٢ 

  واملشاسكة يالتعام  مع اآلخر  اقة يفيالل
 ة ياالجتماع

 ٥ 

 

*٠٫٨٦ 
 ٦  ااة يالقعلى  القدسة ١٣٫٠٦  ٢٫٠٥  ١٣٫٠٦  ٢٫٠٥ 

 

*٠٫٩١ 
 ٧  األ رة  العالقات يف ٧٫٨٦  ١٫٢٣  ٧٫٨٦  ١٫٢٣ 

 

*٠٫٨٥ 
 ٨  املدس ة  العالقات يف ١٠٫٤٧  ١٫٦٢  ١٠٫٤٧  ١٫٦٢ 

 

*٠٫٩٤ 
 ٩  اجملموع  ٨٦٫٨٧  ٧٫٨٧  ٨٦٫٨٧  ٧٫٨٧ 

 ا.   ي*اال إحغائ         ٠٫١٩٤=  ٠٫٠٥ ية عند مستو يمة )س( اجلدوليق* 
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ثبات بطاقة التوا ق  ىعل ؤكدي؛ مما ٠٫٠٥ يم االة عند مستو يع القي أ  مجني(: تب١٠) بدسا ة جدول
 د البحث.  يق يالنفس اجتماع

 :  االستطالعية الدراسة
املوا ق  وم اجلمعةية خالل الفرتة م  ينة ا تطالعيععلى  د البحث،ياس قيق املقي تطبمت

 م.  ٢٦/٨/٢٠١٠س املوا ق يوم اخلميإىل  م١٣/٨/٢٠١٠

 :   الربنامج من العام اهلدف
 براعم كرة القدم.   يلد يواالجتماع ياس للتوا ق النفسيبناء مق

 :   الربنامج يحمتو

-ة يغالشخ اساتهة:)املية أبعاا التاليللرباعم م  خالل الثمان يس اجتماعة التوا ق النفيتنم
 اقة يفيالل-االنفعاالت( )ةضبط  ايلالضبط االنفع-النفس  ىاالعتماا عل-ة يالذاتة ميساس ابلقاإلح

 العالقات يف-األ رة  العالقات يف ااةيالقعلى  القدسة-ة ي  واملشاسكة االجتماعيالتعام  مع اآلخر 
 ة(.  املدس 

 :  ياجتماع النفس التوافق حتديد
 :  يليكما   يد التوا ق النفس اجتماعيالباحث مت حتد هقام ب يالذ ياملسح املرجععلى  بناء

 جمال علم النفس  يف ني املتخغغنيجمموعة م  احملكمعلى  يمت عرض أبعاا التوا ق النفس اجتماع
 . – (٢) مر ق–ذه البطاقة ة ألبعاا هليائهإلعداا الغوسة الن

 ( ٣) مر ق–حدة على  تندسج حتت ك  بعد د العباسات اليتيبعد ذلك مت حتد–  . 

 اان= اسجتا  يأح–اسجات  ٣)نعم=  يكرت الثالثيزا  لية للبطاقة و قا مليد الدسجة الكليوقد مت حتد–
  .- (٤) مر ق–ة للبطاقة يال = اسجة واحدة(، مث حسا  الدسجة الكل

 ( ٥مر ق) – يالعامل  ياب تخدام التحل ية لبطاقة التوا ق النفس اجتماعيالعلماا املعامالت جيوقد مت إ
- . 
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 :   للربنامج يالزمن اإلطار

، ١اجلمعة، والسبت املوا ق  يوميد البحث ية قينة األ ا يالععلى  د البحث،يق البطاقة قيمت تطب
 م.  ٢/١٠/٢٠١٠

  :اإلحصائية املعاجلات خطة
 : اآليت ي  اإلحغائيمشلت خطة التحل

 ة. ياملتو طات احلساب 

 ياس ياالحنراف املع  . 

  ة %.  يالنسب املئو 

 ق حمك كات  يمض ة م  خالليقة املكوانت األ ا ير املتعامد بطر ي: اب تخدام التدو يالعامل  يالتحل
Cattell ة يابلقائمة الركام واملسمىScree Test . 

 ية عند مستو يإحغائ االلة يمستو إىل  النتائج يف، وا تند يني عشر ينيكسوس إىل   ب النتائجيوقد مت تقر 
(.  ٥) ٠٫٠٥ 

 .  والتوصيات اإلستخالصات
 :  اإلستخالصات

 :  التوص  إيل املستخدم أمك  يداف البحث واإلجراءات املتبعة واأل لو  اإلحغائهحدوا أ يف

 ة يمثانعلى  موزعةعباسة(  ٣٣)تكو  م   يلرباعم كرة القدم الذ يبناء بطاقة التوا ق النفس اجتماع
 حماوس. 

 يواالجتماع يم النفسهتوا ق يمد  الرباعم يفنيب يتفرق بطاقة التوا ق النفس اجتماع . 

 :  التوصيات

 شبا  ال ة ومراكزياألندعلى –م  إعداا الباحث - يق بطاقة التوا ق النفس اجتماعيتطب
على  م؛ للوقوفهعلميالرباعم و  عتعام  مي  م  ة وكيرة واملداسس االبتدائات ومداسس الكيميواألكاا

 . هومع جمتمع هتوا ق الربعم مع نفس يمد

 ؤالء الرباعم. هل يذه البطاقة مبعلومات ع  التوا ق النفس اجتماعهةضوء  متدان اسجات الرباعم يف 
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 املراجــــع
رة، ااس ه( القا١٢ -، )ط  SPSSاب تخدام برامج ي  اإلحغائيم(: التحل٢٠٠٦) جو  ابالنت .1

 ع.   يوق للنشر والتوز الفاس 

 م.  ٢٠٠٨ رة،ه، القا، ااس الفكر العريبنيحمموا خمتاس: كرة القدم للناشئ يحنف .7

 يالتوا ق النفس على ةية اجلماعيديه برانمج لدألعا  التميم(: أتث٢٠٠٧) سشا عبد الرمح  حممد وايل .3
ة، جامعة يةضاية الر ية الرتبي منشوسة، كلي غية، س الة ماجستيذ املرحلة اإلعداايلتالم يواالجتماع
 املنغوسة.   

 .   العريب رة، ااس الفكرهة، القايالعلوم السلوك يف يعامل  اليم(: التحل١٩٨٠) صفوت أمحد  رج .4

رة، ااس ه، القااألخرى ةية لعلم النفس والعلوم اإلنسانيم(: اجلداول اإلحغائ١٩٨٧د)يالس يه ؤاا الب .7
 .   الفكر العريب

، نياملسن يلد يالنفس قالتوا  ىعل يحيمج ترو  برانيثم(: أت٢٠٠٣) رمح   عبد اليدلعابا  يا ز يليكام .6
 ة. يةضاية الر يالرتب ةي منشوسة، جامعة طنطا، كلي، غيس الة ماجست

 يالتوا ق النفس ةيشطة وتنم مماس ة بعض األننيبة م(: العالق١٩٩٦) دياحلمم عبد يهراحممد إب .2
 ا للطفولة.   يد الدسا ات العلهمشس، مع نينشوسة، جامعة ع مي، غي، س الة ماجستيواالجتماع

ق التوا ق يحتق يف ياجلماع ية برانمج لإلسشاا النفسي اعل يم(: مد١٩٩٧) قيد حممد صديحممد الس .8
رة، ه منشوسة، جامعة القاية، س الة اكتوساه، غيكيني: اسا ة كليم الثانو ي ابلتعلنيوبهللطال  املو  يالنفس
 ة.   يوالبحوث الرتبو  د الدسا اتهمع

 رة.   هالقا (، ااس املعاسف،٦ –، )ط ةيةضايالر م(: مو وعة األلعا  ١٩٩٧) يحممد حس  عالو  .9

ف يالتكعلى  ةيحيوالرتو  ةيةضاي برانمج مقرتح لبعض األنشطة الر يم(: أتث١٩٩٣) ديحس   ر  هحيمد .10
 ي، س الة اكتوساه، غينيفسالن ية للمرةضية والبدنيولوجيالفس اتي وبعض املتغ يواالجتماع يالنفس

 رة.   ية للبنات ابجلز يةضاية الر ية الرتبيجامعة حلوا ، كل منشوسة،

 رة.   هالقا ،، ااس مغر للطباعةيواالجتماع يم(: التوا ق الشخغ١٩٧٩) يمه  يمغطف .11

،  نة( ١٢إىل  ٨م   ةي)املرحلة السن ات كرة القدميميب أكاايم(: برامج تدس ٢٠١٠) م محاايهإبرا مفيت .17
 ة.   يمنشأة املعاسف، اإل كندس 
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 مستخلص البحث

 براعم كرة القدم يلد يواالجتماع يبناء مقياس للتوافق النفس
  () عبده سدره فادي فتوح 

 :  إيل البحث يهدف

 براعم كرة القدم.   يلد يواالجتماع ياس للتوا ق النفسيبناء مق

ق بطاقة التوا ق يومت تطبدف الدسا ة، هعة و يلطب هملنا بت يج الوصفهوقد ا تخدم الباحث املن
 يلهاأل ية الناايميبرعم م  براعم أكاا ٢٠٠ا هة قوامينة ا تطالعيععلى  د البحث،يق يالنفس اجتماع

ة ماما يميوأكاا -الزمالك ابملنغوسة  ية انايميوأكاا-ابملنغوسة  املقاولو  العر  ية انايميوأكاا-ابملنغوسة 
غوسة؛ وم  نفس جامعة املنة يمبية األوليالقر ة ومدس - يةضايامل  صوسة الر  ية اناومدس -ا ابملنغوسة يقيأ ر 

 .  ي  العامليالتحل ة إلجراءينة ا تطالعية للبحث؛ كعينة األ ا ي، وخاسج العياجملتمع األصل

ة يميأكاا   براعمبرعم( م ٥٠) لعداة يالعمدة قية ابلطر يالبحث األ ا ة نياس عي اختومت
EGYPTION TEAM  م.  ٢٠١٠/٢٠١١ مات و نو  كرة القدم وذلك للمو يأل ا 

 :  النتائج أهم

براعم كرة  يلد يواالجتماع يس التوا ق النفسيتق–م  إعداا الباحث - يبطاقة التوا ق النفس اجتماع
 القدم. 

 .  والتوصيات اإلستخالصات
 :  اإلستخالصات

 :  التوص  إيل املستخدم أمك  يإلحغائداف البحث واإلجراءات املتبعة واأل لو  اهحدوا أ يف

 ة يمثانعلى  عباسة( موزعة ٣٣) تكو  م  يلرباعم كرة القدم الذ يبناء بطاقة التوا ق النفس اجتماع
 حماوس. 

 يواالجتماع يم النفسهتوا ق يمد  الرباعم يفنيب يتفرق بطاقة التوا ق النفس اجتماع   . 

                                              

()  جامعة املنغوسة. – األوليمبيةأخغائي سايةضي ابلقرية   
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 :  البحث توصيات

 الشبا   ة ومراكزياألندعلى -م  إعداا الباحث - يفس اجتماعق بطاقة التوا ق النيتطب
على  م؛ للوقوفهعلميالرباعم و  تعام  معية وك  م  يات ومداسس الكرة واملداسس االبتدائيميواألكاا

 . هومع جمتمع هتوا ق الربعم مع نفس يمد

 ؤالء الرباعم. ه يلد يذه البطاقة متدان مبعلومات ع  التوا ق النفس اجتماعهةضوء  اسجات الرباعم يف 

  م  إعداا الباحث -ة يديهة بربانمج األلعا  التميد املداسس واألنديتزو- . 
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Abstract 

Research Objectives: 

The research aims to establish a standard for psycho-socio 

adjustment of football juniors. The researcher has used the experimental 

method as it is relevant to the study nature and objects on a sample of 

200 juniors from Al- Ahly Academy in Mansoura – the Arab Contractors 

Club Academy in Mansoura – Zamalek Club Academy in Mansoura – 

Mama Africa Academy in Mansoura – School of Mansoura Sports Club 

– School of Mansoura University Olympic Village, from the same 

society and from outside the basic sample of the research to be an 

exploratory sample for factor analysis. 

This study was conducted on a sample of 50 juniors from the 

EGYPTIAN TEAM Academy by using the intentional way for the basics 

and techniques of football for the season 2010/2011. 

Research Results: 

A psycho-socio adjustment card prepared by the researcher to 

calculate the psycho-socio adjustment of football juniors. 

Research Conclusions and Recommendations: 

 Conclusions: 

- Setting a psycho-socio adjustment card for football juniors which includes 

33 phrases on 8 axes. 

Recommendations: 

- Applying the psycho-socio adjustment card – prepared by the researcher 

– on the clubs, youth centers, academies and schools of football, and on 

who deals with and teaches juniors to determine the extent of the junior’s 

adjustment with himself and the society. 

- Juniors’ marks can provide us information about the psycho- socio 

adjustment of football juniors. 

- Providing schools and clubs with leading up games program - prepared 

by the researcher. 
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