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بناء وتقنٌن مقٌاس التوافق النفسً لالعبً الضرب الساحق بالكرة الطائرة 
 لمنطقتً الفرات االوسط والجنوبٌة 

 
 م .م . أوراس نعمة حسن                            حسان                                 عبد الكاظم جلٌل. أ.د   
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                                                         كلٌة التربٌة الرٌاضٌة                    
 جامعة المثنى                                                            بصرةجامعة ال         

 
 المستخلص

عن الجوانب النفسٌة  ان اغلب المدربٌن العراقٌٌن ٌركزون على الجانب البدنً والمهاري والخططً
فً تدرٌب هذه اللعبة ،لذا فان مشكلة البحث تتجلى فً قلة االهتمام بالجوانب النفسٌة وخصوصاً سمة 
التوافق لدى الرٌاضٌٌن وعدم وجود أداة لقٌاس هذه الظاهرة ،لذا أرتاى دراسة هذا الموضوع للوصول 

نٌن مقٌاس التوافق النفسً لبلعبً الضرب الى وضع الحلول لذلك رسم الباحثان أهداف تتضمن بناء وتق
الساحق بالكرة الطائرة لمنطقتً الفرات األوسط والجنوبٌة ،وقد أستخدم الباحثان المجال البشري وهم 
العبو الضرب الساحق بالكرة الطائرة لمنطقتً الفرات االوسط والجنوبٌة ،وقد تطرقا الى مفهوم التوافق 

شباع العام ولٌس إشباعا معٌباً إشباعا آنٌا وعلى حساب دوافع أخرى وقد النفسً الذي هو االعتدال فً اإل
تحدد نوع االتجاه بعد ان ُعرضت عدد من االتجاهات على عدد من الخبراء والمختصٌن وهواالتجاه 

 الذاتً واالتجاه االجتماعً واالتجاه البٌئً.

ٌة ألنه األسلوب األكثر مبلئمة وقد أستخدم المنهج الوصفً باألسلوب المسحً والعبلقات االرتباط
( العباً لعٌنة البناء 51( العباً واختار الباحثان عٌنة )571لطبٌعة المشكلة ، وقد تكون مجتمع البحث من )

( العباً لعٌنة التقنٌن من أندٌة الدرجة الممتازة ، وبعدها قام الباحثان بأعداد استمارة مقٌاس التوافق 71و)
ول صبلحٌة فقرات المقٌاس وبعد جمع البٌانات واستخدام اختبار )مربع كاي( النفسً بصورته األولٌة ح

( فقرة تمثل المجاالت التً تنتمً 77للتعرف على الفقرات الصالحة من غٌرها أظهرت النتائج صبلحٌة )
( فقرة لمجال البٌئة 51( فقرة لمجال المجتمع )25( فقرة لمجال الذات و)21ألٌها وقد شملت المجاالت )

( فً استخراج نتائج البحث  spssوقد أستخدم الباحثان حزمة البرامج اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة )،
 الحالً.

 وبعد عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها أستنتج الباحثان 

 تم بناء وتقنٌٌن مقٌاس التوافق النفسً لبلعبً الضرب الساحق بالكرة الطائرة  -

 اس التوافق النفسً لبلعبً الضرب الساحق أٌجاد مستوٌات معٌارٌة لمقٌ -

فً حٌن توصل الباحثان الى ضرورة استخدام هذا المقٌاس من قبل المدربٌن والمختصٌن بالكرة الطائرة 
 أضافه الى أمكانٌة استخدام هذا المقٌاس فً فعالٌات أخرى.  

 التعرٌف بالبحث :-

 مقدمة البحث وأهمٌته:-1-1

لٌا فً المجال الرٌاضً بتنمٌة وتطوٌر مختلف القدرات والمهارات تهتم البحوث والدراسات الع
والسمات والمعارف الخاصة التً ٌحتاجها كل نوع من أنواع النشاطات الرٌاضٌة المختلفة لتحقٌق أقصى 

 مستوى رٌاضً .



 

 
 
 
521 

 2152المجلد الثانً / العدد الثانً/                                           مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة                              
 

  ..............وتقنٌن مقٌاس التوافق النفسً بناء                            م .م . أوراس نعمة و أ.د. عبد الكاظم جلٌل

ولعبة الكرة الطائرة من األلعاب الفرقٌة والمشوقة والمحببة لدى عدد كبٌر من محبً الرٌاضة فً 
لعالم وان مثل هذا االهتمام جعل المختصٌن ٌسعون دائما"الى تطوٌر اللعبة من خبلل رفع مستوٌات ا

البلعبٌن ومن جمٌع النواحً التً تتطلبها اللعبة بذلك أخذت باالنتشار فً جمٌع أنحاء العالم وزاد اإلقبال 
 الجماهٌري على ممارستها نتٌجة لتمٌزها بالسرعة واإلثارة والتشوٌق 

أكدت العدٌد من البحوث والدراسات النفسٌة الحدٌثة ان كثٌر من اإلخفاقات الرٌاضٌة وعدم آذ 
الحصول على نتائج رٌاضٌة جٌدة ترجع الى عوامل وأسباب نفسٌة كثٌرة قد تكون شخصٌة )انفعالٌة(أو 

مة لدى البلعبٌن أسرٌة أو اجتماعٌة أو صحٌة أو رٌاضٌة ، والتوافق النفسً واحد من المفاهٌم النفسٌة المه
والذي لم تعطً له أهمٌة كبرى فً التدرٌب والمنافسات فً األلعاب الفرقٌة فً العراق بالرغم من دورة 
المهم والفاعل فً التقلٌل من حدوث التأثٌرات السلبٌة النفسٌة التً تحدثها ظروف العمل الرٌاضً نتٌجة 

 لون علٌها .لضغوط التدرٌب والمنافسات والنتائج السلبٌة التً ٌحص

وٌؤثر التوافق فً مدى استمرار الرٌاضً فً التدرٌب والمنافسة وٌساهم فً تطوٌر أمكانٌة 
البلعب البدنٌة والمهارٌة والخططٌة ونوعٌة الجهد الذي ٌبذله فً التدرٌب والمنافسات ،األمر الذي ٌؤدي 

 الى تحسٌن العملٌة التدرٌبٌة وتطوٌر مستوى االنجاز الرٌاضً.

ا نبلحظ فً المجال الرٌاضً هبوط مستوى أداء بعض البلعبٌن أو عدم استقرار مستوى وكثٌر م
أداء البعض األخر أو اعتزال آخرٌن ،كذلك ظهور بعض البلعبٌن بسلوك مغاٌر لطبٌعتهم وغٌر ذلك من 
ٌه المظاهر السلبٌة التً تؤثر مستوى أدائهم وتحد من تقدمهم ،لذلك ٌجب ان نوجه لهؤالء خدمات التوج

واإلرشاد من خبلل األخصائً النفسً الرٌاضً لمساعدتهم على تشخٌص حاالتهم وإرشادهم الى أفضل 
الطرق للتغلب على المشكبلت التً ٌعانون منها،ولقد ظهرت أهمٌة التوجٌه واإلرشاد فً المجال الرٌاضً 

عبٌن على رسم خططهم ففً قطاع التدرٌب ٌلعب التوجٌه واإلرشاد دورا" هاما" حٌث ٌهتم بمساعدة البل
المستقبلٌة فً ضوء قدراتهم ونتائجهم الحالٌة ،وأٌضا" تشخٌص المشكبلت التً ٌعانون منها وكٌفٌة 

 مواجهة تلك المشكبلت .

لذا ارتأى الباحث فً تصمٌم وبناء مقٌاس التوافق النفسً لبلعبً الكرة الطائرة ، وبالتالً ٌساعد  
 بالتوافق النفسً الجٌد . على انتقاء البلعبٌن الذٌن ٌتمتعون

 مشكلة البحث-1-2

من خبلل تجربة الباحث وخبرته وممارسته لكونه العب بالكرة الطائرة  لسنوات طوٌلة الحظ أن 
أغلب المدربٌن العراقٌٌن ٌركزون على الجانب البدنً والمهاري والخططً متناسٌن ما للجوانب النفسٌة 

هذا االختٌار ، إذ ٌمكن االستفادة كثٌراً من البلعب الذي وخصوصا سمة التوافق من أهمٌة كبٌرة فً 
ٌمتلك الصفات البدنٌة والمهارٌة العالٌة وٌستطٌع التقلٌل من حدوث التأثٌرات السلبٌة التً تحدثها ظروف 
العمل الرٌاضً التدرٌبٌة والمنافسات الجماعٌة والفردٌة وعلٌه له القدرة فً حل المشكبلت التً تواجهه 

ها الحركٌة واالجتماعٌة واالنفعالٌة وغٌرها وان ٌوظف هذه الصفات فً األدٌم أثناء  المسابقات . سواء من
ة الختبارات التوافق النفسً مما ٌسهَّل عمل المدربٌن فً عملٌة اختٌار البلعبٌن . لذا فأن  فهناك حاجة ماسَّ

التوافق لدى الرٌاضٌٌن ، وعدم مشكلة البحث تتجلى فً قلة االهتمام بالجوانب النفسٌة وخصوصاً سمة 
وجود أداة لقٌاس هذه الظاهرة . وهً مشكلة تستحق البحث . لذا ارتأى الباحث دراسة هذا الموضوع 

 للوصول إلى وضع الحلول والمعالجات التً ٌمكن ان ٌستفٌد منها العاملٌن فً المٌدان الرٌاضً .  

 أهداف البحث-1-3

سً لبلعبً الضرب الساحق بالكرة الطائرة لمنطقتً الفرات االوسط بناء وتقنٌن مقٌاس للتوافق النف-5
 والجنوبٌة  .
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 مجاالت البحث-1-5

 المجال البشري :العبو الضرب الساحق بالكرة الطائرة لمنطقتً الفرات األوسط والجنوبٌة -5

  2155/  2/  21ولغاٌة    2155/  2/  52المجال ألزمانً:-2

 المجال المكانً: األندٌة والقاعات الرٌاضٌة ألندٌة منطقتً الفرات االوسط والجنوبٌة .  -5

 -الدراسات النظرٌة :-2

 مفهوم التوافق النفسً 2-1

ٌعد مفهوم التوافق النفسً من المفاهٌم المركزٌة فً علم النفس العام نتٌجة انتشاره فً الدراسات 
ض العلماء ٌعرفون علم النفس بأسره بأنه العلم الذي  ٌهتم بعملٌات السٌكولوجٌة الى الحد الذي جعل بع

التوافق العام للكائن الحً فً البٌئة ،أي ان علم النفس بكل فروعه هو علم دراسة توافق الفرد بما تقتضٌه 
 . (5)موقف حٌاته كما تملٌها الطبٌعة كاإلنسان فً استجاباته لمواقف الحٌاة

والطبٌعً لؤلسنان هو االعتدال فً اإلشباع العام ولٌس إشباعا" معٌبا"  وعلٌه فأن التوافق السوي
 . (2)إشباعا" آنٌا"وشدٌدا" على حساب دوافع أخرى

وٌمثل التوافق النفسً لنا قدرة اإلنسان على مواجه مختلف ظروف الحٌاة التً تسهم فً إشباع حاجاته      
 .ذه البٌئة المجبر على التعامل معها بصورة كاملةوغرائزه لخلق حالة من التوازن بٌنه وبٌن أفراد ه

 (5)ٌمكن تحدٌد اتجاهات التوافق النفسً كما ٌلً :اتجاهات التوافق النفسً  -2-2

 األتجاة الفردي :-1

الذي ٌرى ان التوافق هو إشباع الحاجات الفردٌة وٌركز أصحاب هذا االتجاه على ضرورة إشباع 
حاجات الفرد التً تثٌر دوافعه سواء كانت حاجات بٌولوجٌة أو نفسٌة فالتوافق وفقا" لهذا االتجاه هو عملٌة 

ٌؤدي الى تخفٌف التوتر إشباع حاجات الفرد التً تثٌر دوافعه بما ٌحقق الرضا عن النفوس ، واإلشباع 
الناشئ عن الشعور بالحاجة وٌمكن مبلحظة ان أنصار هذا االتجاه حٌثما ٌركزون على اشباع الحاجات 

 التً تثٌرها الدوافع فأنهم لم ٌسقطوا من حسابهم عوامل البٌئة الطبٌعٌة او النفسٌه أو االجتماعٌة .  

 االتجاه االجتماعً :-2

عملٌة التوافق تمتد بالرجوع الى النماذج واألنماط والصٌغ والمعاٌٌر ٌرى أصحاب هذا االتجاه أن 
االجتماعٌة السائدة فً المجتمع وهم فً ذلك على النقٌض من أصحاب االتجاه الفردي حٌث ٌرون ان 
الشخص المتوافق هو الذي ٌتفق مع سلوك وأسالٌب الثقافة التً ٌنشأ فٌها وٌتعامل معها مضافا"ألٌها 

معاٌٌر السائدة فً المجتمع وكذلك فان االتجاه االجتماعً ٌرى ان البحث فً عدم التوافق ٌنبغً األنماط وال
ان ٌتوجه الى التركٌبات االجتماعٌة التً لم ٌستطع الفرد التوافق معها او الفشل مساٌرة اآلخرٌن فٌها 

لتواصل من خبللها الى وتصبح المشكبلت الرئٌسٌة التً تواجه المجتمعات المعقدة هً الطرق التً ٌتم ا
ضمان بقاء التكافل االجتماعً واستمرارٌة فٌها ،وقد ٌتوافق الفرد فً مجتمع معٌن وٌتعارض مع مجتمع 

 . (2)( Bill( و بل) Havighurstأخر ومن أصحاب هذا االتجاه هافجرست)

                                                           

 33.ص 1991. مكتبة الفالح .الكويت . 1.ط التوافق النفسي يف الطفولة املبكرة ةسيكولوجي (أمرية عبد العزيز الديب. 1)

(
2 ) Smith.Awittrok.Adjusment.andpwrsonality.Journla of personality psychology.on.1976. p .109 

 33.ص مصدر سبق ذكره(أمريه عبد العزيز الديب . 3)
 85.ص 1984.دار املريخ للنشر .الرياض . 1. ط التوافق املهين(حممد عاطف األحبر . 4)
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 االتجاه األسري: -3

رام المتبادل والشعور هو قدوم الشخص على أقامة عبلقات أسرٌة جٌدة تتصف بالحب واالحت
 باالهتمام األسرة به وتمتعه بدور فعال داخلها بعٌدا" عن المشاكل .

 االتجاه الصحً والجسمً:-4

هو تقبل الشخص لمظهرة الخارجً والتمتع بحالة صحٌة جٌدة خالٌة من األمراض سواء أكانت 
الحركة واالتزان واالستمرار  جسمٌة أو نفسٌة او اجتماعٌة والتً تؤثر على صحته وحٌوٌته وقدرته على

 فً التدرٌب او فً المنافسات دون أجهاد او أضعاف لهمته ونشاطه.  

 دور التوافق النفسً فً المجال الرٌاضً:   -2-3

ان ظاهرة التوافق ظاهرة نسبٌة محكومه بالثقافة التً ٌنشا فٌها البلعب فقد ٌعنً العب ما من 
تراب وحٌث ٌنتقل لمجتمع أخر ٌحس باالنتماء بسرعة وهذا ٌعنً سوء التوافق فً مجتمع ما وٌحس باالغ

 .(5)ان التوافق محكوم بالزمن الذي ٌعٌش فٌه البلعب 

دوافعه كما  فكثٌر ما تصطدم رغبات البلعب مع المجتمع مما ٌؤدي الى خلق عقبات فً سبٌل أرضاء
خفً حاالت الصراع النفسً ، او المشكبلت الخلقٌة فالبلعب من أجل استعادة االنسجام والتوافق مع غٌره 
من البلعبٌن علٌه ان ٌعدل من سلوكه ، أما بأتباع التقالٌد والخضوع لبللتزامات االجتماعٌة ، او ٌغٌر من 

 . (2)عاداته واتجاهاته لٌوائم البلعبٌن معه 

 -منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة :-3

 -منهج البحث :-3-1

استخدم الباحث المنهج الوصفً  باألسلوب المسحً والعبلقات االرتباطٌة ألنه األسلوب األكثر 
 مبلئمة لطبٌعة المشكلة وتحقٌق أهداف الدراسة 

 -مجتمع البحث وعٌنته:-3-2

النخبة بالكرة الطائرة لمنطقتً الفرات االوسط ٌتكون مجتمع البحث الحالً من العبً أندٌة دوري 
 ( العبا .571والبالغ عددهم ) 2155-2152والجنوبٌة للموسم الرٌاضً 

( العبةا لعٌنةة التقنةٌن مةن  71(العبةا لعٌنةة البنةاء و)  51واختار الباحث عٌنةة بحثةه الحةالً مةن) 
لطائرة إذ سحبت تلك العٌنةة وفقةا للطرٌقةة أندٌة الدوري الممتاز لمنطقتً الفرات االوسط والجنوبٌة للكرة ا

 العشوائٌة البسٌطة . 

 أدوات البحث واألجهزة المستخدمة -3-3

  (5)ٌقصد بها الوسٌلة التً ٌستطٌع الباحث بواسطتها حل المشكلة مهما كانت تلك األدوات او البٌانات    

 

 

                                                           

 55. ص 1994لعلمية . جامعة بابل . . كلية الرتبية للشؤؤن ا الشخصية والصحة النفسية(صاحل حسن ألدىري وناظم ىاشم ألعبيدي .  1)

 385.  1971. بريوت .  3. دار النهضة العربية . ط النمو النفسي(عبد املنعم املليجي وحلمي املليجي .  2)

  163.ص 2112. دار الطباعة والنشر .بغداد.  ومناىجو(وجية حمجوب . البحث العلمي  3)
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 أدوات البحث  3-3-1

  المصادر العربٌة واألجنبٌة 
 صٌة المقاببلت الشخ 
  استمارة لجمع البٌانات 
  استمارة لتفرٌغ البٌانات 
  (الحاسبة الشخصٌة االلكترونٌة نوعSONY ) 
 ( شبكة المعلومات الدولٌةINTERNET) 
  الحاسبة االلكترونٌة 

 -إجراءات بناء المقٌاس: 3-4

 لتحقٌق الهدف من البحث وهو بناء مقٌاس للتوافق النفسً فقد سار الباحث بخطوات محددة .

 -الهدف من المقٌاس :-3-4-1

ان الهدف مةن المقٌةاس هةو لقٌةاس التوافةق النفسةً لبلعبةً الضةرب السةاحق بةالكرة الطةائرة لمنطقتةً  
 .  2155 – 2152الفرات االوسط والجنوبٌة لدوري النخبة للموسم 

 تحدٌد مكونات المقٌاس  -3-4-2

ب الساحق بالكرة الطائرة قام لغرض تحدٌد مكونات مقٌاس التوافق النفسً لدى العبً الضر
(  Adjustmentالباحث بمراجعة األدبٌات والمراجع السابقة ذات العبلقة بموضوع )التوافق النفسً  

( ،ومقٌاس  2115( ، ومقٌاس التوافق النفسً  ) لفهد   Bell 1930كاختبار التوافق النفسً ل)بل 
لدراسات السابقة التً درست التوافق النفسً ذات ( ، فضبل" عن األدبٌات وا2115التوافق النفسً )لشقٌر 

( مجاالت للمقٌاس بصورته األولٌة مع وضع تعرٌف لكل منها 1العبلقة )المذكورة ( وحدد الباحث ستة )
التوافق -التوافق االنفعالً –التوافق مع البٌئة –التوافق مع المجتمع  -والمجاالت هً)التوافق مع الذات

 زمبلء والجمهور (.التوافق مع ال –الشخصً 

تتضمن التعرٌف  ()ولغرض التأكد من صبلحٌة هذه المكونات وتعرٌفاتها أُعدت استمارة استبٌان
النظري للتوافق النفسً الذي أعدة الباحث فضبل" عن المجاالت الستة التً اعتمدها مع تعرٌفاتها ، وقد 

فً مجال علم النفس العام وعلم النفس      ()ُعرض االستبٌان على مجموعة من الخبراء والمتخصصٌن 
 الرٌاضً أضافه الى الخبراء فً الكرة الطائرة لبٌان رأٌهم فً مدى صبلحٌة هذه المجاالت .

وفً ضوء آراء الخبراء والمتخصصٌن خلص الباحث الى ثبلث مجاالت وهً المجال الذاتً ، 
 والمجال المجتمع ، ومجال البٌئة الرٌاضٌة .

 أعداد فقرات المقٌاس    -3-4-3

ان أعداد فقرات المقٌاس من أهم الخطوات فً االختبارات النفسٌة ولغرض الحصول على فقرات          
مقاس التوافق النفسً ومجاالته الثبلثة قام الباحث بعدة خطوات وهً االطبلع على المصادر ذات العبلقة 

ستبٌان االستطبلعً مفتوح ومن ثم االطبلع على مقاٌٌس نفسٌة متعددة بعدها شرع الباحث الى تطبٌق اال
( العبا" من خبلل استخدام الطرائق 57للحصول على اكبر عدد ممكن من الفقرات على عٌنة بلغت )

المذكورة آنفاً لجمع فقرات المقٌاس وبعد دراسة هذه الفقرات وتحلٌلها تم استبعاد الفقرات المتشابهة مع 
قرات المتبقٌة لكً تتماشى مع الجانب الرٌاضً فقرات أخرى والفقرات غٌر الواضحة وإعادة صٌاغة الف

( فقرة موزعة على مجاالت التوافق النفسً الثبلثة للمقٌاس ،إذ بلغ  51لٌكون عدد الفقرات بعد ذلك ) 
                                                           

(  ( ينظر ملحق )1  . ) 
(  ( ينظر ملحق )2 . ) 
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  ..............وتقنٌن مقٌاس التوافق النفسً بناء                            م .م . أوراس نعمة و أ.د. عبد الكاظم جلٌل

(فقرة لمجال البٌئة توزعت هذه الفقرات  57(فقرة لمجال المجتمع و)  25( فقرة  و) 27مجال الذات )
 عبارات إٌجابٌة وأخرى سلبٌة . على المجاالت الثبلثة على شكل

 -صالحٌة فقرات المقٌاس :– 3-4-4

ٌتطلب هذا األجراء الحصول على توافق آراء مجموعة من الخبراء حول صبلحٌة فقرات هذا المقٌاس  
.وتحدٌد فقرات كل مجال من ()، لذلك قام الباحث بأعداد استمارة مقٌاس التوافق النفسً بصورته  األولٌة 

توافق النفسً لبلعبً الضرب الساحق بالكرة الطائرة وإعطاء تعرٌف لكل مجال من المجاالت مجاالت ال
 ( فقرة . 51الثبلثة لمكون المقٌاس إذ اشتملت االستمارة على )

وبعد أجراء التعدٌبلت اللغوٌة تم عرضها على مجموعة من الخبراء والمختصٌن فً العلوم التربوٌة  
. وبعد أن ()ضً واالختبار والقٌاس فضبل عن المختصٌن بالكرة الطائرة والنفسٌة وعلم النفس الرٌا

استرجعت استمارات االستبانة المتعلقة بمقٌاس التوافق النفسً من السادة الخبراء والمختصٌن قام الباحث 
،  ( للتعرف على الفقرات الصالحة من غٌرها 2بجمع البٌانات وتفرٌغها حٌث تم استخدام اختبار     ) كا

 ( فقرة لتمثل مجاالت التً تنتمً إلٌها . 78وقد أظهرت النتائج صبلحٌة ) 
 -خالصة اجراءات بناء مقٌاس التوافق النفسً : – 3-4-5

بعد ان تم استبعاد الفقرات غٌر المقبولة من قبل السادة الخبراء والمختصٌن أعٌد توزٌع الفقرات على  
( فقرة بمعدل  77رة جدٌدة  إذ أن المقٌاس اصبح مكون من ) استمارة المقٌاس بصورة عشوائٌة فً استما

 ( فقرة لمجال البٌئة .   51( فقرة لمجال المجتمع و ) 25( فقرة لمجال الذات و ) 21) 
 
 -أعداد تعلٌمات مقٌاس التوافق النفسً : – 3-4-6

التً من خبللها  قبل تطبٌق مقٌاس التوافق النفسً على عٌنة البحث ٌجب أعداد تعلٌمات االختبار 
تعطً البلعبٌن صورة واضحة عن االختبار وكٌفٌة اإلجابة عن فقرات المقٌاس . وتتم هذه العملٌة من 
خبلل كتابة التعلٌمات مع مبلحظة ان تتسم التعلٌمات بشرائط تنفٌذ االختبار بالسهولة والوضوح 

ن ٌؤثر على نتائج االختبار ، والموضوعٌة حتى ٌمكن االلتزام بها من دون حدوث أي اختبلل ٌمكن ا
وتمت كتابة هذه التعلٌمات فً صفحة مستقلة من صفحات االختبار ، وتضمنت التعلٌمات على وضوح 
اإلجابة وكذلك شرح أهمٌة التركٌز فً اإلجابة والصدق فٌها وعدم ترك أي فقرة دون إجابة ، كذلك طمأن 

إال ألغراض البحث العلمً فقط . وبعد ذلك تم أعطاء  الباحث أفراد العٌنة بأن إجاباتهم سرٌة وال تستخدم
 .  ()مثال توضٌحً عن كٌفٌة اإلجابة على الفقرات فً تعلٌمات تطبٌق المقٌاس 

 
 -مفاتٌح تصحٌح مقٌاس التوافق النفسً لالعبً الضرب الساحق بالكرة الطائرة : -3-4-7

تعد خطوة حساب الدرجة التً ٌحصل علٌها البلعب على المقٌاس من الخطوات المهمة وتعتمد  
، على بدائل اإلجابة  ()الدرجة على طرٌقة بناء الفقرات وعدد بدائل اإلجابة ، وبعد موافقة السادة الخبراء 
، ابداً ( أعطٌت بدائل والمصاغة على وفق أنموذج لٌكرت وبمدرج رباعً هو) دائماً ، غالباً ، أحٌاناً 

( على  2،  5،  2،  5( على التوالً للفقرات االٌجابٌة والدرجات )  5،  2،  5،  2اإلجابة الدرجات ) 
 التوالً للفقرات السلبٌة . 

 
 
 -التجربة االستطالعً لمقٌاس التوافق النفسً :-3-4-8

                                                           

(  ( ينظر ملحق )3  . ) 
(  ( ينظر ملحق )2  . ) 
(  ( ينظر ملحق )تعليمات املقياس .  3 ، ) 
(  ( ينظر ملحق )2  . ) 
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  ..............وتقنٌن مقٌاس التوافق النفسً بناء                            م .م . أوراس نعمة و أ.د. عبد الكاظم جلٌل

أندٌة وهً ) النصر ،  (العبا"مثلت ثبلثة57أجرى الباحث التجربة على عٌنة عشوائٌة من )
-21الخضر ، المهناوٌة ( وقد تم حساب الوقت المستغرق فً اإلجابة عن المقٌاس وقد تراوح ما بٌن )

 -( دقٌقة . وكان الهدف من التجربة االستطبلعٌة هو :21( دقٌقة وبمتوسط مقداره )51
 التعرف على مدى وضوح فقرات المقٌاس وتعلٌماته . -5
 التعرف على الوقت البلزم لئلجابة . -2
 التعرف على المعوقات التً قد تواجه الباحث فً تطبٌق المقٌاس النهائً . -5
 التعرف على فعالٌة بدائل اإلجابة . -2
 معرفة كفاءة فرٌق العمل المساعد .-1
 

 -التطبٌق الرئٌسً لمقٌاس التوافق النفسً لعٌنة البناء :-3-4-9

بعد ان أصبح مقٌاس التوافق النفسً بتعلٌماته وفقراته جاهز للتطبٌق باشر الباحث مع فرٌق العمل  
( العباً من أندٌة الفرات االوسط والجنوبٌة  77المساعد بتطبٌق المقٌاس على عٌنة البناء والبالغ عددها )  

 .  2155/  5/  25ولغاٌة   2155/  5/   51للفترة من 
من تنفٌذ التجربة الرئٌسة ، جدول الباحث البٌانات الخاصة بأفراد عٌنة البناء بعد جمعها وبعد االنتهاء  

 وترتٌبها تمهٌداً لتحلٌلها إحصائٌا ً . 
 -التحلٌل اإلحصائً لفقرات مقٌاس التوافق النفسً :-3-4-11

بةةالغرض أن عملٌةةة بنةةاء المقٌةةاس تتطلةةب إجةةراء تحلٌةةل فقراتةةه ولكةةً ٌةةتم الحصةةول علةةى فقةةرات تفةةً  
 وتحمل الجودة ٌجب أن تتضمن عملٌة التحلٌل مجموعة من اإلجراءات وهً :

 -مؤشرات التمٌٌز :-3-4-11-1

 لغرض حساب معامبلت تمٌٌز الفقرات فقد تم استخدام أسلوبٌن هما : 

 قوة تمٌٌز الفقرة :-1

لةى درجةات مرتفعةة تعرف القوة التمٌٌزٌة بأنها قدرة الفقرة على التمٌٌةز بةٌن األفةراد الحاصةلٌن ع
بعد أن تم تطبٌق المقٌاس ( 5)واألفراد الذٌن ٌحصلون على درجات منخفضة فً السمة التً ٌقٌسها المقٌاس 

على عٌنة التحلٌل اإلحصائً وتصحٌح االستمارات قام الباحث  بةالخطوات اآلتٌةة بتحدٌةد الةدرجات الكلٌةة 
ل فقةرة ورتبةت الةدرجات الكلٌةة التةً حصةل للمقٌاس من مجموع الدرجات التً ٌحصةل علٌهةا البلعةب لكة

علٌها أفراد العٌنة ترتٌبا تنازلٌاً .قسمت الدرجات الى مجموعتٌن من الدرجات تمثةل احةدهما األفةراد الةذٌن 
 27حصلوا على أعلى درجات وتمثل الثانٌة االفراد الذٌن حصلوا على أدنى الدرجات وكل مجموعة تمثل 

( لعٌنتٌن مستقلتٌن   t-test( العبا . طبق االختبار ) 21منهما مساوٌا ) % من أفراد العٌنة وكان عدد كل
للتعةرف علةةى الداللةة اإلحصةةائٌة للفةةرق بةٌن المجمةةوعتٌن العلٌةا والةةدنٌا لفقةةرات المقٌةاس واعتبةةرت القٌمةةة 

( عنةد درجةة 5.127كمؤشر لمدى صبلحٌة الفقةرة مةن خةبلل مقارنتهةا بالقٌمةة الجةد ولٌةة البالغةة )  التائٌة
( ، وأت ًضح من خبلل نتائج التحلٌل ان جمٌع فقرات المقٌاس ممٌةزة  1.11( ومستوى داللة )  11حرٌة ) 

( ٌبةٌن 5لجةدول )(، وا 72،  12،  17،  15،  21،  25، 21،  55،  21،  51،  1باستثناء الفقرات  )
 ذلك . 

 

 

 ( 1جدول )

                                                           

 .  258، ص 1981( حممد عبد السالم امحد : القياس الفين والرتبوي ، القاىرة ، مكتبة النهضة املصرية ،  1)
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 ( للداللة على تمٌٌز فقرات مقٌاس التوافق النفسً  tٌبٌن قٌمة )

 الفقرة
معامل 
 التمٌٌز

معامل  الفقرة
 التمٌٌز

معامل  الفقرة
 التمٌٌز

معامل  الفقرة
 التمٌٌز

معامل  الفقرة
 التمٌٌز

1 4.61 17 6.62 33 *1.34 49 7.62 65 7.21 
2 5.82 18 5.35 34 4.82 50 9.01 66 4.42 
3 4.97 19 7.01 35 6.11 51 *2..3 67 4.91 
4 8.25 20 *1.03 36 4.93 52 8.34 68 6.64 
5 6.19 21 4.94 37 6.29 53 6.01 69 7.14 
6 *0.21 22 6.01 38 8.01 54 4.91 70 3.82 
7 6.71 23 3.91 39 6.14 55 3.99 71 4.11 
8 9.04 24 4.82 40 *1.15 56 5.04 72 *0.88 
9 7.11 25 4.75 41 7.12 57 *1.19 73 5.11 

10 *0.25 26 4.14 42 4.33 58 4.43 74 6.21 
11 6.21 27 6.81 43 *0.91 59 5.16 75 4.82 
12 5.91 28 5,11 44 6.17 60 4.96 76 3.01 
13 4.94 29 5.73 45 *1.42 61 6.01 77 6.32 
14 6.16 30 0.90 46 7.82 62 7.10 78 8.01 
15 8.22 31 3.87 47 5.71 63 5.82   
16 6.17 32 5.41 48 2.98 64 *0.83   

 
  ( قٌمةt = الجد ولٌة )( .  11ودرجة حرٌة )  1.11عند مستوى داللة      5.172 

( فقرة وهً  17( فقرة استبقى الباحث الفقرات ) 55وبعد استبعاد الفقرات الغٌر ممٌزة والبالغة ) 
 الفقرات الممٌزة . 

 

 -معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس:-طرٌقة االتساق الداخلً : -2

ل فقةرة والدرجةة الكلٌةة قام الباحث باحتساب معامل التمٌٌز من خبلل العبلقةة االرتباطٌةة بةٌن درجةة كة 
( العبةا ،  51للمقاٌٌس وذلةك مةن خةبلل حسةاب معامةل ارتبةاط بٌرسةون علةى عٌنةة البنةاء والمكونةة مةن )

وعلٌه تحذف الفقرة التً ٌكون معامل ارتباطها بالدرجة الكلٌةة واطئةاً باعتبةار ان الفقةرة ال تقةٌس الظةاهرة 
اإلحصائٌة فقةد تةم مقارنتهةا مةع قٌمةة معامةل  االرتبةاط الجةد التً ٌقٌسها االختبار بأكمله . ولمعرفة الداللة 

( وكانةت جمٌةع القةٌم الخاصةة بفقةرات  1.11( وبمسةتوى داللةة )  55( عند درجة حرٌةة ) 5.275ولٌة )
( 2( كما فً الجدول ) 11،  11،  25،  57،  52،  51،  21،  51،  55القائمة دالة باستثناء الفقرات )

 . 

 

 

 

 

 (2جدول )
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 ن عالقة االرتباط بٌن فقرات مقٌاس التوافق النفسً والدرجة الكلٌة للمقٌاس  ٌبٌ

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

1 0.391 18 0.511 35 0.410 52 0.376 
2 0.383 19 0.407 36 0.389 53 0.426 
3 0.604 20 0.388 37 *0.131 54 0.510 
4 0.703 21 0.469 38 0.329 55 *0.105 
5 0.811 22 0.319 39 0.411 56 0.321 
6 0.415 23 0.512 40 0.357 57 0.427 
7 0.319 24 0.314 41 0.423 58 0.389 
8 0.545 25 *0.108 42 0.398 59 0.246 
9 0.320 26 0.408 43 *0.120 60 *0.130 
10 0.501 27 0.297 44 0.281 61 0.372 
11 *0.121 28 0.309 45 0.319 62 0.291 
12 0.432 29 0.401 46 0.467 63 0.309 
13 0.562 30 *0.120 47 0.313 64 0.413 
14 0.481 31 0.609 48 0.452 65 0.427 
15 0.501 32 0.436 49 0.517 66 0.526 
16 *0.119 33 0.329 50 0.355 67 0.306 
17 0.390 34 *0.101 51 0.284   

  55=2-51( =2-( ودرجة حرٌة ) ن 1.11عند مستوى داللة )    5.275* قٌمة ) ر ( الجدولٌة =  

 ( فقرة.  17( فقرات فً االتساق الداخلً استبقى الباحث على الفقرات ) 5وبعد استبعاد ) 

 المعامالت العلمٌة للمقٌاس : -3-4-11-2

 صدق المقٌاس  : -3-4-11-2-1

ٌعد صدق االختبار شرط أساسً من شروط أدوات المقٌاس الفعالة فً قٌاس الظاهرة موضوع القٌةاس  
، وٌقصد بصدق االختبار " أن ٌقٌس االختبةار مةا وضةع مةن اجلةه ، وبكلمةة أخةرى فةأن المقصةود بصةدق 

 .  ( 5)دو هذه الصبلحٌة فً أشكال متعددة "االختبار مدى صبلحٌة االختبار لقٌاس هدف وجانب محدد ، وتب

وكلما كان المقٌاس ٌحمل أكثر من مؤشر للصدق زادت الثقة به فً قٌاس ما اعد لقٌاسه . وقد استخرج  
 -عدة دالالت للصدق وفق ما ٌتطلبه بناء المقٌاس وهً :

 صدق الظاهري : -أوال :

والمختصةةٌن فةةً مجةةال علةةم الةةنفس مةةن خةةبلل عةةرض المقٌةةاس الحةةالً علةةى مجموعةةة مةةن الخبةةراء  
الرٌاضً وطرائق التدرٌس وذوي االختصاص فً الكرة الطائرة  للحكم على مدى صبلحٌة كل فقةرة مةن 
فقرات المقٌاس من حٌث انتمائها للمجال الذي تندرج تحته وتمثٌلها لهذا المجال ومةدى مبلئمةة صةٌاغتها ، 

( فقرات لعدم حصولها على النسبة المقبولة 57تم استبعاد ) ( إذ   2وبعد تحلٌل آرائهم إحصائٌا باستخدام ) كأ
 من التوافق . 

                                                           

 .  211، ص 2111، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع ،  تعديل وبناء السلوك اإلنساين ( فاروق الروسان : 1)
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  ..............وتقنٌن مقٌاس التوافق النفسً بناء                            م .م . أوراس نعمة و أ.د. عبد الكاظم جلٌل

 صدق البناء : -ثانٌا :

ٌعد صدق البناء من أكثر أنواع الصدق تمثٌبل لمفهوم الصدق ، الذي ٌسمى أحٌانا بصدق المفهةوم ، أو  
مفهةوم نفسةً معةٌن صدق التكوٌن الفرضً ، " وٌقصد به مدى قٌاس المقٌةاس النفسةً لتكةوٌن فرضةً أو 

. كما هو معلوم فإن بعض السمات التً نتعامل معها فةً علةم الةنفس هةً سةمات افتراضةٌة وال ٌمكةن  (5)"
مبلحظتها بصورة مباشرة،مثل: سمة الذكاء ،والتفكٌر الناقد، وغٌرها، لذلك فإن نتائج االختبار الذي ٌصمم 

أوعدم وجةود مثةل هةذه السةمة . ومةن ثةم،  لقٌاس سمة افتراضٌة ستوجه بصورة أساسٌة للكشف عن وجود
فإن نوع الصدق الذي ٌهم مصمم االختبةار أكثةر مةن أنةواع الصةدق األخةرى هةو صةدق البنةاء ألنةه ٌشةكل 

 . (2) اإلطار النظري لبلختبارات 

وقد تحقق الباحث من هذا االفتراض من خبلل استبعاد الفقرات غٌر الممٌزة واستبقاء الفقرات التً لها  
 ة على التمٌٌز بٌن البلعبٌن فً مقٌاس التوافق النفسً من خبلل ما ٌأتً :القدر

 قوة تمٌٌز الفقرة : -5

 االتساق الداخلً :-2

 ثبات المقٌاس :  -3-4-11-2-2

إن الثبات من الشروط التً ٌجب توافرها فً المقٌاس لكً ٌكةون دقٌقةاً وٌعنةً الثبةات " إن ٌعطةً 
. وألجةل اسةتخراج  ( 5)أعٌد تطبٌقه على األفراد أنفسهم فً الظةروف نفسةها "االختبار النتائج نفسها إذا ما 

 الثبات اعتمد الباحث على الطرق اآلتٌة :

 طرٌقة التجزئة النصفٌة : -أوال :

لقد اعتمد الباحث فً هذه الطرٌقة على اسةتمارات التجربةة الرئٌسةة لعٌنةة البنةاء والبةالغ عةددها  ) 
م فقرات المقٌاس على نصفٌن اشتمل النصف األول على فقةرات ذات األرقةام ( استمارة . حٌث تم تقس51ٌ

الفردٌة فً حٌن اشتمل النصف الثانً على الفقرات ذات األرقةام الزوجٌةة . بعةد ذلةك تةم اسةتخراج معامةل 
( إال أن هذه القٌمة تمثل معامل نصةف  1.151ارتباط بٌرسون لمجموع درجات نصفً االختبار وقد بلغ )

بةراون لتصةحٌح  –ار للمقٌاس لذلك ٌتعٌن تصحٌح هذا المعامل من خبلل اسةتخدام معادلةة سةبٌرمان االختب
 ( . 1.725معامل الثبات للحصول على ثبات االختبار ككل وبعد التصحٌح أصبح معامل الثبات ) 

  -معادلة الفا كرونباخ :-ثانٌا :

ات االختبةار علةى إجابةات عٌنةة البنةاء البةالغ قام الباحث باستخدام معادلةة ) ألفةا كرونبةاخ ( لحسةاب ثبة 
 ( للمقاٌٌس . 1.775( العبا . فقد بلغت قٌمة معامل الثبات ) 51عددهم ) 

 -الوسائل اإلحصائٌة : -3-5

( فةةً اسةةتخراج نتةةائج  SPSSاسةةتعان الباحةةث بحزمةةة البةةرامج اإلحصةةائٌة للعلةةوم االجتماعٌةةة ) 
 البحث الحالً

 -ومناقشتها :عرض النتائج وتحلٌلها -4

                                                           

 . 98، ص 1994، القاىرة ، دار املعرفة ،  قياس الشخصية( حممد شحاتو ربيع :  1)
 .   183،ص مصدر سبق ذكره( عبد اهلل الصمادي ، ماىر الدرابيع :  2)
 .  193، ص 1995(حممد صبحي حسانني : القياس والتقومي يف الرتبية الرياضية ، القاىرة ، دار الفكر العريب ، 3)
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  ..............وتقنٌن مقٌاس التوافق النفسً بناء                            م .م . أوراس نعمة و أ.د. عبد الكاظم جلٌل

 -اشتقاق معاٌٌر المقٌاس :-4-1

لقةةد اختةةار الباحةةث تحدٌةةد معةةاٌٌر مقٌاسةةه بأسةةلوب الةةدرجات المعٌارٌةةة  ،" إذ تعةةد أفضةةل  صةةورة 
للتحوٌةةل الةةدرجات الخةةام التةةً تعبةةر عةةن بعةةد الدرجةةة التةةً ٌحصةةل علٌهةةا الفةةرد عةةن المتوسةةط فةةً ضةةوء 

نحةراف المعٌةاري والمتوسةط ٌمكةن إٌجةاد الفةرق بةٌن االنحراف المعٌاري للتوزٌع وبعد حساب كل مةن اال
الدرجةة التةً حصةةل علٌهةا الفةرد ومتوسةةط الجماعةة ، ومةن ثةةم قٌمةة هةذا الفةةرق عةن االنحةراف المعٌةةاري 
للمجموعةةة وبهةةذه الطرٌقةةة تسةةتبدل الدرجةةة الخةةام بدرجةةة مشةةتقة تةةدل علةةى وضةةع الفةةرد بالنسةةبة لمتوسةةط 

 .  (5)المجموعة " 

لذا قام بتحوٌل الدرجات الخام التً تم الحصول علٌها من خبلل تطبٌق المقٌاس على عٌنةة التقنةٌن 
 ( العباً الى درجات زائٌة علما ان الوسط الحسابً ٌساوي 71البالغة ) 

 ( .  5.117( واالنحراف المعٌاري لجمٌع القٌم التً حصل علٌها أفراد العٌنة ٌساوي)522.512)  

( وعةن طرٌةق الةدرجات المعٌارٌةةة  71 – 21ة الدرجةة المعٌارٌةة المعدلةةة بةٌن ) إذ تراوحةت قٌمة
 ٌمكنناً استخراج المستوٌات المعٌارٌة له . 

 -عرض الدرجات المعٌارٌة لمقٌاس التوافق النفسً لالعبً الضرب الساحق بالكرة الطائرة :-4-2

 (3الجدول )

 توافق النفسً لعٌنة التقنٌنٌبٌن الدرجات المعٌارٌة والدرجات الخام لمقٌاس ال

جنذسخس 
 جنًؼٛحسٚس

جنذسخس 
 جنخحو

جنذسخس 
 جنًؼٛحسٚس

جنذسخس 
 جنخحو

جنذسخس 
 جنًؼٛحسٚس

جنذسخس 
 جنخحو

جنذسخس 
 جنًؼٛحسٚس

جنذسخس 
 جنخحو

جنذسخس 
 جنًؼٛحسٚس

جنذسخس 
 جنخحو

80 155.04 68 150.77 56 146.49 44 142.22 32 137.954 
79 154.68 67 150.414 55 146.14 43 141.87 31 137.598 
78 154.33 66 150.058 54 145.78 42 141.51 30 137.242 
77 153.97 65 149.702 53 145.43 41 141.15 29 136.886 
76 153.61 64 149.346 52 145.07 40 140.80 28 136.53 
75 153.26 63 148.99 51 144.71 39 140.44 27 136.174 

74 152.90 62 148.634 50 144.36 38 140.09 26 135.818 

73 152.55 61 148.278 49 144.00 37 139.73 25 135.462 
72 152.19 60 147.922 48 143.65 36 139.37 24 135.106 
71 151.83 59 147.566 47 143.29 35 139.02 23 134.75 
70 151.48 58 147.21 46 142.93 34 138.66 22 134.394 
69 151.12 57 146.854 45 142.58 33 138.31 21 134.038 

 133.682 20 0.43 جنخطأ جنًؼٛحس٘ 144.362 جنٕسظ جنسسحذٙ
   0.356 جنًمذجس جنثحذص 3.557 جالَسشجف جنًؼٛحس٘

 -عرض المستوٌات المعٌارٌة لمقٌاس التوافق النفسً لالعبً الضرب الساحق بالكرة الطائرة :-4-3

قام الباحث بوضع مستوٌات للتوافق النفسً التً ٌقٌسها مقٌاسه الحالً بغض النظر عن خصائص 
المرجعٌة التً اعتمدت علٌها فً وضع المعاٌٌر لمقٌاسه،وٌجب أن ال نخلط بٌن المعٌار والمستوى القٌاسً 

رجات الفعلٌة التً حصل حٌث أن المعٌار ٌخبرنا عن األداء الحقٌقً لؤلفراد على االختبار،أي انه ٌمثل الد
علٌها األفراد فً االختبار أما المستوى القٌاسً،فأنه ٌشٌر إلى المستوى الذي ٌجب أن ٌصله أولئك األفةراد 

                                                           

 .  84، ص 1976، القاىرة ، مكتبة االجنلو املصرية ،  2( فؤاد ابو حصر ، السيد امحد عثمان : التقومي النفسي ، ط 1)
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  ..............وتقنٌن مقٌاس التوافق النفسً بناء                            م .م . أوراس نعمة و أ.د. عبد الكاظم جلٌل

وعنةةد توزٌةةع الةةدرجات المعٌارٌةةة علةةى المسةةتوٌات المعتمةةدة ظهةةرت لنةةا  (5)كةةً تعةةد أجةةابتهم مقبولةةة".
 (.2المستوٌات كما فً الجدول  )

 (4جدول )

 المستوٌات المعٌارٌة لمقٌاس التوافق النفسًٌبٌن   

 جنُسرس جنًثٕٚس جنؼذد جنًسطٕٖ جنًذٖ

 % 77017 11 ػحنٙ خذج 7770.51 – 77.011
 % .1 14 ػحنٙ 77.0575 – 7540541
 % .0 21 يطٕسظ 7540751 – 7510114

 % 71071 13 ضؼٛف 757011 – 7010475
 77017% 11 ضؼٛف خذج 7010741 – 7000014

( مستوٌات مقٌاس التوافق النفسً لبلعبً الضرب الساحق بالكرة الطائرة ، إذ 2ٌبٌن الجدول ) 
( العباً  55% ( أي بواقع )  51.75أن المستوى األول وهو عالً جدا والذي حقق نسبة مئوٌة مقدارها ) 

عباً فً حٌن نجد ( ال 52% ( وبواقع )  21أما المستوى الثانً وهو العالً فقد حقق نسبة مقدارها ) 
( العباً أما المستوى الرابع فهو  25% ( وبواقع )  51المستوى الثالث وهو متوسط فقد حقق نسبة ) 

( العباً أما المستوى الخامس واألخٌر وهو  55% ( أي بواقع )  57.17الضعٌف وقد حقق نسبة ) 
 ( العباً.55%(أي بواقع ) 51.75الضعٌف جداً فقد حقق نسبة )

نجد ان االختبار ٌمٌز بٌن البلعبٌن وذلك من خبلل ظهور الفروق الفردٌة بٌنهم حٌث  ومن هنا
نجد ذلك واضحاً من خبلل اختبلف مستوٌاتهم باإلجابة على فقرات مقٌاس التوافق النفسً وٌعزو الباحث 

الت المفاجئة سبب هذا االختبلف والتباٌن الحاصل بٌن البلعبٌن الى اختبلف قابلٌتهم على التعامل مع الحا
التً تحدث أثناء مجرٌات المباراة من خبلل االتزان واالنضباط ومعاجلة الحاالت التً قد تطرأ علٌهم 
والبلعب الغٌر متوافق ال ٌعنً بوجود مشكلة لكنه ٌسبب أساً شدٌداً للذٌن من حوله سواء كانوا رٌاضٌٌن 

ذلك البلعب الذي ٌتمتع بشخصٌة متكاملة قادرة ،وٌتصف البلعب المتوافق نفسٌاً بأنه  (2)أم غٌر رٌاضٌٌن 
على التنسٌق بٌن حاجاته وسلوكه الهادف وتفاعله مع بٌئته وكذلك انسجامه مع معاٌٌر مجتمعة وٌتمتع بنمو 

 .    (5)سلٌم وغٌر متطرف فً انفعاالته وله إسهامات فاعلة فً مجتمعه

الكرة الطائرة ٌكشف بنفسةه عةن فةرص وأن الصعوبات فً لعبة الكرة الطائرة تكمن فً أن العب 
قلٌلة ألخذ تغذٌة راجعة إٌجابٌة ، وٌحتاج كل العب الى القابلٌة على تحدٌد الشكل واألداء الصحٌح للمهارة 
ولكةةً ٌسةةتطٌع أن ٌُعلةةم هةةذه المهةةارات علةةى البلعبةةٌن اآلخةةرٌن ،وٌجةةب علةةى البلعبةةٌن التمٌةةز بةةٌن الخطةةأ 

رة الطةائرة وعمةل تعلٌقةات اٌجابٌةة لبلعبةٌن اآلخةرٌن الةذٌن ٌظهةرون والتنفٌذ الصحٌح والمبلئم لخطط الكة
األداء الصةةحٌح لتلةةك المهةةارات وتظهةةر صةةعوبة أعطةةاء التغذٌةةة الراجعةةة لبلعبةةٌن نتٌجةةة لئلٌقةةاع السةةرٌع 
والمتغٌر فً االنتقال من الهجوم الى الدفاع وبالعكس وعدم القدرة على االحتفاظ بالكرة لفترة طوٌلة بسبب 

 .  (2)ات الثبلثة اللمس

 

 

                                                           
النفسي لدى الالعبني املتقدمني يف األلعاب الفرقية" , رسالة ماجستري ,غري منشورة,كلية الرتبية الرياضية,جامعة ىدى جالل حممد : "بناء وتقنني مقياس للتوتر  -2

 .79,ص 2115بابل,
( 

2
) Wortman ,C.and other ,Psychology Fourth Edition; (New York ,HILL INC,1992) P.225                                                                      

( 
3
) Lazarus, R.Personality and Adjustment .(new York,WP. ) P. 43                                                                                                             

 18-17.ص 2111.مطبعة الكلمة الطيبة . النجف االشرف .  1،حسني سبهان صخي. الكرة الطائرة .تعلم ،تدريب ،بناء وقيادة الفريق. ط (طارق حسن رزوقي 4)
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 -االستنتاجات والتوصٌات :-5

 -االستنتاجات :-5-1

تةةم بنةةاء مقٌةةاس للتوافةةق النفسةةً لبلعبةةً الضةةرب السةةاحق بةةالكرة الطةةائرة لمنطقتةةً الفةةرات االوسةةط -5
( فقرة توزعت على مجاالت ) التوافةق مةع الةذات ، التوافةق مةع المجتمةع ، التوافةق مةع  17والجنوبٌة بـ )

 .  البٌئة (

 تم وضع درجات معٌارٌة قٌاسٌة لمقٌاس التوافق النفسً لبلعبً الضرب الساحق بالكرة الطائرة . -2

 تم وضع خمسة مستوٌات معٌارٌة لمقٌاس التوافق النفسً لبلعبً الضرب الساحق بالكرة الطائرة . -5

 -التوصٌات :-5-2

لكرة الطةةائرة للتعةةرف علةةى مسةةتوى ضةةرورة اسةةتخدام هةةذا المقٌةةاس مةةن قبةةل المةةدربٌن والمختصةةٌن بةةا-5
 البلعبٌن فً التدرٌب . 

 أمكانٌة استخدام هذا المقٌاس فً فعالٌات أخرى مشابهة . -2

األعةداد النفسةً حصةٌلة اكبةر مةن األهمٌةة خةبلل الوحةدات  ٌوصً الباحث السادة المةدربٌن الةى أعطةاء-5
التدرٌبٌة والتركٌز على األعداد النفسً قصٌر المدى لما له من أثر فً تحسٌن التوافق النفسةً لةدى العةب 

 الضرب الساحق .

 (  1ملحق ) 

 )) استمارة استبٌان((

 المحترم . …………………………………………………األستاذ الفاضل 

 تحٌة طٌبة ...  

بٌن ٌدٌك استبٌان ٌهدف الى )) بنةاء وتقنةٌن مقٌةاس التوافةق النفسةً لبلعبةً الضةرب السةاحق بةالكرة   
 الطائرة (( 

ونظراً للمكانة العلمٌة المرموقة التً تتمتعون بها والرغبة الجادة فً تطوٌر البحث العلمً , لذا ٌرجو  
 هذا المفهوم النفسً .  الباحث بٌان رأٌكم السدٌد فً تحدٌد صبلحٌة المجاالت لقٌاس

 ولكم فائق الشكر والتقدٌر 

 اسم الخبٌر أو المختص : 

 اللقب العلمً : 

 الجامعة : 

 الكلٌة :

 التارٌخ :

 التوقٌع :

 

 الباحث

   أوراس نعمة حسن 
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  ..............وتقنٌن مقٌاس التوافق النفسً بناء                            م .م . أوراس نعمة و أ.د. عبد الكاظم جلٌل

 جنًالزظحش الضظهر ضظهر جنًدحالش ش

    جنطٕجفك يغ جنزجش  
    جنطٕجفك يغ جنًدطًغ 
    جنرٛثس جنشٚحضٛسجنطٕجفك يغ  
    جنطٕجفك جنشخظٙ 
    جنطٕجفك جالَفؼحنٙ 
    جنطٕجفك يغ جنضيالء ٔجندًٕٓس  

 

 ( 2ملحق ) 

 أسماء السادة الخبراء والمختصٌن الذٌن حددوا صبلحٌة فقرات مقٌاس الذكاء المتعدد

 ش
جنهمببببببببد 

 جنؼهًٙ
 يكحٌ جنؼًم جالخطظحص جسى جنخرٛش

 خحيؼس ذحذم / كهٛس جنطشذٛس جنشٚحضٛس ػهى جنُفس جنشٚحضٙ جنخٛكحَٙػحيش سؼٛذ خحسى  أ0د 
 خحيؼس ر٘ لحس /كهٛس جنطشذٛس جنشٚحضٛس  ػهى جنُفس جنشٚحضٙ يسسٍ جنسؼذجٔ٘ أ0د 
 خحيؼس جنكٕفس/ كهٛس جنطشذٛس جالسحسٛس ػهى جنُفس جنطشذٕ٘ زٛذس َحخٙ زرش أ0و0د 
 خحيؼس ر٘ لحس/كهٛس جنطشذٛس /لسى جنطشذٛس جنشٚحضٛس ػهى جنُفس جنشٚحضٙ سهًحٌ ػكحخ سشزحٌ أ0و0د 
 خحيؼس جنمحدسٛس/كهٛس جنطشذٛس جنشٚحضٛس جنكشز جنطحتشز أزًذ ػرذ جأليٛش شرش أ0و0د 

 

 (  5ملحق ) 

 )) استمارة استبٌان((

 المحترم . …………………………………………………األستاذ الفاضل 

 تحٌة طٌبة ...  

بٌن ٌدٌك استبٌان ٌهدف الى )) بنةاء وتقنةٌن مقٌةاس التوافةق النفسةً لبلعبةً الضةرب السةاحق بةالكرة   
 الطائرة (( 

ونظراً للمكانة العلمٌة المرموقة التً تتمتعون بها والرغبة الجادة فً تطوٌر البحث العلمً , لذا ٌرجو  
 التوافق النفسً . الباحث بٌان رأٌكم السدٌد فً تحدٌد صبلحٌة الفقرات لمقٌاس 

 ولكم فائق الشكر والتقدٌر 

 اسم الخبٌر أو المختص : 

 اللقب العلمً : 

 الجامعة : 

 الكلٌة :

 التارٌخ :

 التوقٌع :

 الباحث

   أوراس نعمة حسن 
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  ..............وتقنٌن مقٌاس التوافق النفسً بناء                            م .م . أوراس نعمة و أ.د. عبد الكاظم جلٌل

 ٌعنً قدرة الفرد على الموازنة بٌن دوافعه المتصارعة وصوال الى أرضائها ارضائا -مقٌاس الذات:

 متزنا وقدرته فً كٌفٌة حسم الصراعات والتحكم فٌها والسٌطرة علٌها وقدرته على حل مشكبلته الذاتٌة.

 جنًالزظحش ال ضظهر ضظهر جنفمشز ش

    أضأثش ذحنشدٍ جإلػاليٙ ذذسخس كرٛشز لرم جنًرحسجز -7

    أشؼش ذحنًهم ػُذ ضكشجس جنطذسٚد -1

    يًٓح كحٌ جنًٕلف يسشخح" ٔيفحخثح"أسططٛغ جنسٛطشز ػهٗ خًٛغ زشكحضٙ  -0

    جنٕجخرحش جنطٙ أكهف ذٓح يٍ لرم جنًذسخ ضفٕق لذسجضٙ -5

    أشؼش ذحسطشخحء ضحو لرم جنًرحسجز -7

    جَطظحيٙ ذحنطذسٚد ٚدؼهُٙ يمظشج" فٙ جنمٛحو ذًسإٔنٛحش أخشٖ  -4

    أَح أضسٙ فٙ سرٛم جنفٕص -1

    جَفؼحالضٙ فٙ جنًُحفسحش جنًًٓسأخذ طؼٕذس فٙ جنسٛطشز ػهٗ  -1

    نذ٘ ثمس كرٛشز فٙ جنفٕص -4

    أشؼش ذؼذو جنشضح ٔجنطٕفٛك ذٍٛ جنطذسٚد ٔدسجسطٙ -.7

    نذ٘ ثمس كرٛشز ذايكحَٛحضٙ ٔلذسجضٙ جنشٚحضٛس -77

    أشؼش ذفمذجٌ جنشغرس فٙ جنطذسٚد -71

    نٙ جنمذسز ػهٗ ضسًم جنًسإٔنٛس فٙ أ٘ ػًم أكهف ذّ -70

    جنطذسٚد جنؼحنٙ ٚذفؼُٙ جنٗ جنطغٛد نهسظٕل ػهٗ جنشجزس -75

    أشؼش ذحالسضٛحذ السضذجتٙ جنفحَٛهس جنرٛضحء يغ جنشٕسش جألخضش فٙ جنًُحفسس -77

    أشؼش ذحإلزرحط ػُذيح ٚطسسٍ أدجء صيالتٙ ػُٙ -74

    أسغد جنهؼد أثُحء جنًُحفسس ذكشز َٕع يٕنطٍ  -71

    جنٕلص غٛش كحفٙ السطؼحدز جنشفحء ذؼذ جنطذسٚد ٔجنًُحفسسأخذ جٌ  -71

    أضٕجفك يغ لشجسجش جنسكحو دجتًح" -74

    جشؼش ذحإلزرحط ػُذيح جفشم -.1

    أفضم يرحسجز جنًُحفسس دجتًح" فٙ جنظرحذ -17

    أشؼش ذؼذو جنسٛطشز ػهٗ جضطشجذحضٙ لرم جنًرحسجز  -11

    أسططٛغ جٌ ألحٔو جٜالو -10

    ٚسظم نذ٘ لهك فٙ جنُٕو لرم جنًرحسجز -15

    أشؼش ذحنشضح ػٍ َفسٙ سغى طؼٕذحش جنطذسٚد -17

    أضدُد دجتًح" جنٕلٕف ذمشخ جنشركس أثُحء جنًرحسجز -14

    جػطًذ ػهٗ َفسٙ فٙ ضهرٛس زحخحضٙ جنشٚحضٛس -11

    جفطمش جنٗ جنثمس فٙ أدجتٙ ئثُحء جنطذسٚد -11

    يسطٕج٘ كثٛشج" ػُذيح جنؼد ذحسى ذهذ٘ٚشضفغ  14

    أدجتٙ فٙ جنطذسٚد أفضم يٍ جنًُحفسس .0

    أيهٙ لٕ٘ ذحنفٕص أثُحء جنًرحسجز 07

    أزطح كثٛشج"ػُذيح جخطأ يُؼحنالزشجج 01

    أفكش ذطشن جنفشٚك ػُذيح ال أخذ جالْطًحو 00

َٙ جنطشكٛض فٙ جنطذسٚد 05     ٚظؼد ػه

    لذسجضٙ ػهٗ جنفٕص ذحنًُحفسسأَح ٔجثك يٍ  07

    أضدُد جنًُحفس جنمٕ٘ 04

    أضدحٔخ ذسشػس يغ أ٘ يذسخ 01

    أضذسخ فٙ ٔلص جنًُحفسس فمظ 01

    أزحٔل ػذو جنطأخٛش فٙ جنطذسٚد 04

    أضُحٔل جنطؼحو جنز٘ ٚطالءو يغ جنسحنس جنطذسٚرٛس .5

    ٚطى ضكهٛف جزذ صيالتٙ ذشتحسس جنفشٚك أَضػح كثٛشج"ػُذيح 57

    أشؼش ذحضطشجخ يؼذل جنُرض أثُحء جنًُحفسس 51
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  ..............وتقنٌن مقٌاس التوافق النفسً بناء                            م .م . أوراس نعمة و أ.د. عبد الكاظم جلٌل

وٌقصد به العبلقة بٌن الذات واآلخرٌن ومدى قدرة الفرد على تقبل اآلخرٌن من خبلل  -مقٌاس المجتمع:

ومعرفة الفرد بحاجته بناء العبلقات االجتماعٌة التً تتسم بالود والتسامح والمحبة وتحمل المسؤولٌة 

 لآلخرٌن.

 جنًالزظحش ال ضظهر ضظهر جنفمشز ش

    جزهى ذحنًشكض ٔجنًكحَس جنؼحنٛس فٙ جنًدطًغ جنشٚحضٙ -7

    جشؼش ذحنكشجْٛس فٙ ذؼض جنًٕجلف أثُحء جنًرحسجز -1

    زضٕس أسشضٙ ٚسفضَٙ ػهٗ جنفٕص فٙ جنًُحفسس -0

    يسطٕج٘ جنشٚحضٙكثشز جنًشحكم دجخم أسشضٙ ضإثش ػهٗ  -5

    جسطًطغ ذسٛحضٙ جألسشٚس سغى جالَشغحل ذحنطذسٚد ٔجنًُحفسس  7

    ضف ػاللطٙ ذحنًسإنٍٛ ضدؼهُٙ أفكش فٙ ضشن جنفشٚك  -4

    ضؼطض ذٙ أسشضٙ ػُذيح جزظم ػهٗ يشضرس يطفٕلس -1

    أشؼش ذحنطشدد فٙ جنهؼد ػُذيح ال جزظم ػهٗ جنطشدٛغ جنًُحسد يٍ جٜخشٍٚ -1

    جػًم ػهٗ ضكٍٕٚ ػاللحش خٛذز دجخم جنٕسظ جنشٚحضٙ -4

َٙ شخض أسد ذحػطذجء أكرش -.7     ػُذيح ٚؼطذ٘ ػه

    أشحسن جنالػرٍٛ فٙ جنًُحسرحش جالخطًحػٛس  -77

    أضسذظ يغ جٜخشٍٚ ذشذز ػُذيح ال ٚفًَٕٓٙ  -71

    أشؼش ذحٌ فٕصَح ذحنًُحفسس َطٛدس نطشدٛغ جندًٕٓس -70

    أشؼش ذحنطشدد فٙ جنهؼد ػُذيح ال جزظم ػهٗ جنطشدٛغ جنًُحسد -75

    ضثك ذٙ أسشضٙ ٔضشجػٙ ظشٔفٙ جنطذسٚرٛس -77

    ال أذحنٙ ذًشحػش جٜخشٍٚ ػُذيح ٚكٌٕ أدجتٙ غٛش خٛذ ذحنًُحفسس -74

    أؤد٘ أفضم يح نذ٘ ذحنًرحسجز سغى ػذو ضهمٙ جنذػى -71

    جنطٙ ٚططهد يُٙ جٜخشٍٚ جضخحرْحأَح ذطة فٙ جضخحر جنمشجسجش  -71

    أشؼش ذحٌ ثمس جٜخشٍٚ ذمذسجضٙ يٍ أسرحخ أدجتٙ جندٛذ -74

1.-  َٗ     أضضحٚك كثٛشج"ػُذيح أخذ يسإٔنٙ ٚفضم صيالتٙ ػه

    أضشدد ػٍ جنًشحسكس ذحنًرحسجز ذحنشغى يٍ زضٕس جندًٕٓس  -17

 التعامل مع المحٌط من حٌث األفراد واألدواتقدرة الفرد على حسن  هو -التوافق مع البٌئة :

 جنًالزظحش ال ضظهر ضظهر جنفمشز ش
    أفضم جنطذسٚد فٙ جأليحكٍ جنؼحيس  -7
    أضدُد جنٕلٕف ذمشخ جنشركس أثُحء جنًرحسجز -1
    أَح دجتًح" سؼٛذ فٙ جنطذسٚد فٙ زحنس جنًطش  -0
    جنخحسخٛس )جنظٕش ، جنضٕء(أشؼش ذحٌ نذ٘ زسحسٛس صجتذز ضدحِ جنًإثشجش  -5
    جسب جٌ جنًٕسٛمٗ فٙ جنطذسٚد شة ٚذفؼُٙ نالسطًشجس ذحنطذسٚد -7
    أخٕجء جنطذسٚد ضفطمش نهٕسحتم جنؼهًٛس ٔجنطؼهًٛٛس  -4
    أفضم جنطذسٚرحش جنٕٛيٛس فٙ جنًالػد جنًكشٕفس -1
    أشؼش ذحالسضٛحذ نهسفش ٔجالذطؼحد ػٍ ظشٔف جنًُحفسس -1
    جنشٚحضس ْٙ نٛسص كم شة فٙ زٛحضٙ  -4

    جنًسطمرم جنًدٕٓل ٚفمذَٙ جأليم فٙ ضسمٛك أْذجفٙ جنشٚحضٛس  -.7
    (MIKASAأفضم جنهؼد ذكشز َٕع) -77
    جنًكحٌ جنُظٛف ٚشؼشَٙ جالطًثُحفٙ جنطذسٚد -71
    أَح لهٛم جالطالع ػهٗ يح ٚسطدذ فٙ جنكشز جنطحتشز -70
    أسغد جنًُحفسس لٙ ٕٚو جندًؼس -75

 

  


