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لطالبات املتغريات البيوغرافية  على وفقلتوافق الدراسي ل الفلسفية توجهاتلدراسة مقارنة ل
 واقسام الرتبية الرياضية يف جامعة املوصل ةكلي
 اآلنسة بسمة غريب             الحيالي هديل داهي عبدهللا م.د

 hadeel.dahi@yahoo.com/الرياضية/جامعة الموصل/العراقالبدنية وعلوم كلية التربية  *

 امللخص
 لتوافق الدراسي لطالبات كلية وأقسام التربية الرياضية في جامعة الموصل.الفلسفية لتوجهات اليهدف البحث للتعرف على     

 .بين توجهات التوافق الدراسي للطالبات في ضوء بعض المتغيرات البيوغرافية والمقارنة،ها المقارنة بينو 

ر مجتمع البحث بالطريقة العمدية والمتمثلة ياختو  وطبيعة البحث. الئمتهملبطريقة المسح الوصفي وتم استخدام المنهج      
/قسم التربية كلية التربية للبناتطالبات فضال  عن ، ( طالبة  70) ن  بطالبات جامعة الموصل كلية التربية الرياضية والبالغ عدده

 طالبة   (40) ن  والبالغ عدده األساسية/قسم التربية الرياضيةكلية التربية ات طالبكذلك ، و ( طالبة  70) ن  والبالغ عدده  الرياضية
ار عينة البحث بالطريقة العشوائية ي، وتم اخت ( طالبة  35) الحمدانية والبالغ عددهن  قسم التربية الرياضية/طالبات فضال  عن ،

من مجتمع ( %82،031) بنسبة مئوية مقدارهاو طالبة ( 265) الكلي ن  من مجتمع البحث األصلي والبالغ عددهالمنتظمة 
عداد  تحليل المحتوى تم استخدام وسائل المعلومات  ولجمعاألصلي .البحث  ولمعالجة البيانات .مقياس التوافق الدراسي وا 

،وتحليل  يةللعينات غير المتساو     Tاختبار ، و االنحراف المعياري ، و الوسط الحسابي ، و النسبة المئوية  إحصائية تم استخدام)
طالبات كلية وأقسام التربية  إنومن عرض النتائج ومناقشتها تم استنتاج  .( spss )( عن طريق الحقيبة اإلحصائيةالتباين

توافق دراسي ، وان طالبات كلية التربية الرياضية لديهن توافق دراسي أفضل من طالبات أقسام التربية  لديهن   الرياضية
 لتعزيز الهادفة الالمنهجية األنشطة تفعيلفي ضوء االستنتاجات بضرورة   تانوأوصت الباحث .الرياضية في جامعة الموصل

 .الخريجين إلى ووصوال المستجدين للطلبة الجامعة في واإلرشاد التوجيه مكتب و تفعيل. الطلبة جميع بين التوافق

A comparative study of the philosophical Attitudes for the academic harmony 

according to biographical variables for the students of the College and departments 

of Physical Education and at the University of Mosul  
Dr. Hadeel Dahi Abdullah Al- Hayali        Ms. Basma Ghareeb   

    The research aims to identify the philosophical attitudes for the academic harmony for the 

students of the College and departments of Physical Education and departments  at the 

University of Mosul. Then compare between them, and to comparison of academic 

compatibility directions for students in light of some of the biographical variables.  

     Descriptive method was used with survey style for its to suitability and the nature of the 

search. and was selected the research community  intentional which reaper seated the college 

and departments of the University of Mosul (College and departments of Physical Education 

and of their number (70) students, and students of the College of Education for Girls / 

Department of Physical Education and of their number (70) students, and students of College 

of Basic Education / Department of Physical Education and of their number (40) student, and 

students Department of Physical Education / Hamdania and of their number (35) student, 

The research sample was choose  systematic random from the community of original research 

and of their number (265) students and the percentage of (82.031%) of the original s research. 

and to collect and means of information has been Using content analysis and scale setting 
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compatibility mode. Data processing statistical has been used (percentage - the arithmetic 

mean _ standard deviation - a test T for the samples is equal, and analysis of variance) by 

courier statistical spss., and viewing the results and discussion was concluded that the 

students College and departments of physical education to have agree semester, and students 

Faculty of Physical Education to have compatibility study the students of the departments of 

Physical Education at the University of Mosul. The researchers  recommended in light of the 

findings need to activate the extracurricular activities that aim to enhance compatibility 

among all students., and activate the Office of guidance and counseling at the university for 

new students through to graduates. 

 التعريف بالبحث -1

 المقدمة وأهمية البحث  1-1
 من قبل، من مثيلا  له البشرية تعرف لم الذي والتقدم المتسارع، الهائل بالتطور يتميز العشرونو  الحادي ان القرن     

 كماا من أنتج الذي والنمو، الحركة عن يتوقف ال الذي البشري الفكر لتطور نتيجة علمية وتقنية وثورة معرفي تفجر
 للتربية فلسفية تبني توجهات من للفكر التربوي البد كولذل المهن، في وتحوالا  التقنيات، في وتغيراا  الرقمية، المعلومات
 المنجزات أفرزتها التي للمشكلت وكحل المجتمع أوجدها لتلبي حاجة جاءت التربية في جديد اتجاه وهي المستمرة
 في مجال فاعلة تحقيق أشكال أعلى على والحصول األفضل نحو التحسن استمرار إلى ومتطلباتها الهادفة الحضارية

 .العالم في يحدث الذي والتغيير المتسارع التكنولوجية التطورات ومع جهة من ذاته مع متوافق جيل لبناء تربيةال
العديد من الدراسات صورة الطالبات على أساس أن هذه الصورة تعكس مدى الوعي بدور الطالبة في تعد و      

عيم عن المرأة تمثل استجابة لدورها، وهذه الصورة إما تدالمواقع المختلفة، وأن الصورة التي يكونها قطاع من المجتمع 
التعليم الجامعي أحد األدوار المساعدة التي تساعد في زيادة وتعظيم دور مساهمة الطالبة  لدورها أو الكف له . لذلك يعد

ه وتطوره، ويقاس التعليم الجامعي أحد الركائز الذي يعتمد عليها المجتمع، فهو األساس في تقدمف، تقدم المجتمع في 
تطوره بسرعة استجابته وتجاوبه مع المتغيرات االجتماعية والتحديات التربوية التي يطرحها مجتمع المعلومات، ويتوقف 

الطالب  دنجاح العملية التعليمية على العديد من العوامل التي تتطلب السعي المستمر والجاد الستيعابها واإللمام بها، ويع
الذي يقوم عليه التعليم الجامعي الذي يهدف إلى تنمية المهارات العقلية واالجتماعية، "حور األساسي الجامعي الماالساس 

مار للثروات البحث العلمي والفكر الحر المنطلق، فالتعليم الجامعي هو استث قدرته فيوتثقيف عقل الطالب وتنمية 
 (60،  2004انين، )حس. "أن تحقق عائداا على المجتمع والفرد البشرية التي ينتظر

يعد" التوافق الدراسي من أهم أنواع التوافق التي يتطلبها إنسان العصر الحالي ذلك أن الفرد يجلس أكثر من عشرين و     
سنة في مقاعد الدراسة ، سيما وأن اإلنسان وحدة كلية ال يمكن تجزئتها ، وأن ما هو عقلي معرفي يؤثر فيما هو وجداني 

 ( 88، 1996)دمنهوري ،.نفسي والعكس صحيح" 
على توجهات التوافق الدراسي لطالبات كلية واقسام التربية للتعرف همية البحث في الوقوف أ من هنا برزت      

أن يسهم هذا الجهد في توجيه انتباه  ينأمل . في ضوء بعض المتغيرات البيوغرافية في جامعة الموصل الرياضية
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 الوسائل الفعالة التي يمكن من خللها مواجهة الصعوبات التي تعترض حياة إلى الباحثين، والمختصين، وأصحاب القرار
 .وعلمية الطالبة الجامعية، لتقوم بدورها المتوقع منها، بما تبدع فيه من مجاالت أدبية

 مشكلة البحث  1-2
تقدمده، وذلدك بعدد أن تندال تسهم بددور فاعدل و أسداس فدي بنائده و  إذحدى أعضاء المجتمع إالطالبة الجامعية  تعد         

فرصتها من التعليم والتأهيل، وهذا الواقع يقتضي منهدا أن تبدذل جهدداا متواصدلا للنهدوض بهدذه المسدؤولية الكبيدرة، والتدي قدد 
يعندددي الجامعيدددات بالطالبدددات االهتمدددام تكدددون مضددداعفة بالنسدددبة للطالبدددات اللتدددي تدددزوجن قبدددل إتمدددام دراسدددتهن الجامعيدددة، ف

يشدهد زيدادة  العدراقالجدامعي فدي  والواقدع الحدالي للتعلديمأفدراد المجتمدع بشدكل عدام،  ئة التي تتشكل منها غالبيدةاالهتمام بالف
 لدراسددي، ممدا يثيدر التسداؤل عددن مددى التوافدق االمقبدوالت فدي كليددة واقسدام التربيدة الرياضددية  ملحوظدة فدي أعدداد الطالبددات

، حيدث كاندت سدتوى الثقدافي للوالددين وغيرهدا مدن المتغيدرات البيوغرافيدة ضدمن متغيدرات العمدر والحالدة الزوجيدة والملديهن، 
، ممدا المتغيدرات  معرضدة لكثيدر مدن طالبدات كليدة وأقسدام التربيدة الرياضدية، وبمدا أن فئات معيندة في السابق قاصرة على 

األبنداء إذا كاندت  الدزو  وتربيدةمسدؤوليات كثيدرة منهدا مدا يتعلدق بشدؤون  نا تقع علديه إذي، لدراستوافقها ا مستوى فيقد يؤثر 
علدى أسداس أن تلدك والثقدافي لههدل تماعية، والمسدتوى االقتصدادي، داالجد ةدددددعض المتغيرات كالحالب فضل عنمتزوجة  ، 

وهندا تدرى الباحثتدان أن  سدي،لدرا، التدي قدد تسداعدها علدى تحقيدق التوافدق االطالبدة أهدم جواندب الحيداة لددى  المتغيرات تمثدل
 تجدداه الطالبددات وبالتددالي فهددم يددواجهنا  اا مسدداند العربيددة تختلددف عددن الثقافددة الغربيددة، حيددث أن األسددرة ال تشددكل عدداملا  البيئددة

ال يلقددون القبددول االجتمدداعي  نا الجامعيددة ألنهدد ال يسددتطيعوا التوافددق مددع متطلبدداتهنا ، وقددد نا أحددداث الحيدداة ويستسددلمون لهدد
 .  نا لسلوكه

 : تييناآل لينالتساؤ من هنا تبرز مشكلة البحث في  
مدن طالبدات اقسدام التربيدة الرياضدية  أفضدلدراسدي التوافدق توجهدات فلسدفية لللدديهن  ة التربية الرياضيةهل طالبات كلي -1

 ؟
 هل طالبات اقسام التربية الرياضية يمتلكنا توافق دراسي ؟ -2
 على التوافق الدراسي؟ تأثيرهل للمتغيرات البيوغرافية  -2

 بحثلا أهداف 1-3
 : يهدف البحث للتعرف على

 التربية الرياضية في جامعة الموصل. وأقساملطالبات كلية لتوافق الدراسي الفلسفية ل توجهاتال -1
 .في جامعة الموصل  التربية الرياضية وأقسام طالبات كليةبين  لتوافق الدراسيل الفلسفية توجهاتالمقارنة بين ال -2
)الحالة االجتماعية للطالبات وفي ضوء بعض المتغيرات البيوغرافية لتوافق الدراسي فية لالفلس توجهاتالبين  المقارنة-3

 .سرة(ألفراد اى المعاشي ،وضعية الوالدين ،عدد أ،التحصيل الدراسي للوالدين ،المستو 
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 البحث فرضيات 1-4
 . ويمعن بتوافق دراسيفي جامعة الموصل التربية الرياضية واقسام كلية تتمتع طالبات  -1
 ةصلحمبالتوافق الدراسي ولالتربية الرياضية اقسام طالبات و  التربية الرياضية كلية طالباتبين معنوية توجد فروق  -2

 التربية الرياضية .كلية طالبات 
 . البيوغرافيوبحسب طبيعة المتغير توجد فروق بين الطالبات  بالتوافق الدراسي  -3

 مجاالت البحث 1-5
 م. 2013-2012للعام  في جامعة الموصلالتربية الرياضية  وأقسام ات: طالبات كليريالمجال البش 1-5-1
 م.15/8/2013ولغاية  15/11/2012ابتداءا من : المجال الزماني 1-5-2
التربية االساسية كلية و ، /قسم التربية الرياضية لبناتلالتربية كلية و : كلية التربية الرياضية ، المجال المكاني 1-5-3

 جامعة الموصل. في الحمدانية /قسم التربية الرياضية /و  ،التربية الرياضية  /قسم

 تحديد المصطلحات 1-6
 التوجهات الفلسفية:  1-6-1

ما و …عبارة عن مجموعة من االفتراضات المترابطة تتضمن قيما وعناصر وجودية أنها:  عرفها كليد كلوكهوهن
تنفصم عن الصورة الكلية للخبرة  أنابعة لها متمازجة بطريقة ال يمكن لها عناصر القيمة والعناصر الوجودية الت أن دامت

، حيث تمتز  العناصر القيمةهذه الصورة الكلية بالتوجهات  ندعو أنالتي تميز فردا أو جماعة، فيبدو من الملئم 
 (.11 ، 2002 كنعان،نقل عن)  االنفعالية والمعرفية. وبشكل أكثر تجريدا.

تج مدن تفاعدل ثلثدة عناصدر تند إذ محددة على الرغم من تعقيدهاوالمنظمة المبادئ ال بانها ها إجرائيافيعر تيمكن و     
 والدافعي. ، تشترك في العملية التحليلية، وهي العنصر العقلي، واالنفعاليمتميزة 

 اليجابية البناءة بين"المحصلة النهائية للعلقة ا ( بأنه 1٩٩8عرفه )الشربيني وبلفقيه ، التوافق الدراسي : 1-6-2
نمائه العلمي والنفسي ا التلميذ من جهة وبين محيطه المدرسي من جهة أخرى والتي تسهم في تقدمه وحل أزمة

 (1998،7ايجابيا.) الشربيني وبلفقيه، 
الطالب الستيعاب مواد  ( بأنه "حالة تبدو من الديناميكية المستمرة التي يقوم بها 2002وعرفه )بيكر وسيرك ، 

ومكوناتها االساسية وهي المدرسين والزملء  المدرسية، الدراسة والنجاح فيها، لتحقيق المواءمة بينه وبين البيئة
 (4، 2002)بيكر وسيرك،  والرياضية ومواد الدراسة". واالنشطة االجتماعية والثقافية

 فقرات نع اإلجابة من خلل الطالبة اعليه تحصل التي الدرجة هو الدراسي: لتوافقلتوجهات ا اإلجرائي التعريف      
 . الدراسي التوافق مقياس
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 المتغيرات البيوغرافية  1-6-3

تشتمل في العادة على الحصر الشامل أو غير الشامل من البيانات الببليوجرافية ومصادر المعلومات المستقلة حول 
 (33، 1983)عبد الهادي ،شخص معين في فترة زمنية معينة أو في مكان محدد.

  المشابهةالدراسات النظرية والدراسات  -2
 الدراسات النظرية 2-1
 : في التربية الرياضية مقدمة التوجهات الفلسفية  2-1-1

الوصول للكمال وهذه  فيهناك مسافة بين ما يتم عمله وما يجب عمله هذه المسافة تمثل طموح اإلنسان ورغبته 
مكانياته وتقنياته .  بل متطورة ومتغيرة ، المسافة ليست ثابتة  تتفاعل مع كل عصر حسب منجزاته وتطلعاته وا 

أن ما يجب عمله هو المنهج  يوالتربية الرياضية هي إحدى المجاالت التربوية التي تتضح فيها بشدة هذه الظاهرة وه
ن األداء متميزاا والتوجه وما يمكن عمله هو التطبيق العملي للمنهج ، كلما ضاقت المسافة بين المنهج والتطبيق كا

حالة اتساع هذه المسافة فإن الواقع العملي التطبيقي يكون متدنياا  يواإلنجاز رائعاا من خلل تحقيق أهداف المنها  وف
 .( الهدف ) ربط التوجه بالتوافق الدراسي فية المثالية بشدة وذلك بسبب احتماالت كثيرة منها المبالغ

هماا من أسس بناء المنهج فى التربية البدنية المدرسية ذلك ألنها تعتمد على مضية أساساا تشكل فلسفة التربية البدنية والريا
يجب أن تصوغها األهداف ويشتمل عليها  التيوالخبرات والمهارات  والمعانيالقيم  فيالبحث والنقض والتحليل والتأمل 
تقدم االتجاه  –برامج فى ضوء االختبارات التربوية واألنسب للمواد واألنشطة وال المنطقيالمحتوى فتساعدنا على االختبار 

والفلسفة ال تهتم بالجزئيات من الحقائق العلمية والتربوية ، ولكنها تعبر عن  الملئم للمنهج تصحيحاا وتنفيذاا وتقويماا .
 . التربويالحقل  فيوجودها وتطبيقها  سوغعليها المعنى وت يتنظم لهذه الحقائق بحيث تضف التيق الخاصة ائالطر 
 (3، 2006السجينى  ، )
 :الدراسي التوافق أبعاد 2-1-2

 عن منها األولى الثلثة األبعاد تعبر ستة أبعاد يشتمل الدراسي التوافق أن إلى ( 1995 ) الفتاح عبد يشير
 األخيرة الثلثة اداألبع وتعبر ، االجتماعية واألنشطة والعلقة باألساتذة، بالزملء، العلقة :وهي االجتماعية العلقات

 ) عبد الخالق يشير كما .االستذكار وعادات الوقت، وتنظيم الدراسة، مواد نحو االتجاه :األكاديمي وهي العمل عن
 لهخير يهيئ بما والطالب، المعلم بين وظيفتها والتواؤم في التعليمية المؤسسة نجاح يتضمن الدراسي التوافق أن ( 1991

 التي لسلوكية المشكلت من الدراسة مجال في نجم ما عل  مع واجتماعياا  وانفعالياا  معرفياا  :يالسو  للنمو أفضل ظروفاا
 71) ، 2000 شوكت،( .نعنقل  الطلب بعض عن تصدر أن يمكن
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 : التوافق خصائص 1- 2-1-2
 :كاآلتي هي،  للتوافق خصائص ست إلى ( 1996 ) دمنهوري الباحث أشار لقد

 المحيطة مع بيئته يتفاعل حيا" كائنا هوصفب اإلنسان لعلقة الوظيفية الداللة إلى يشير ية التوافقكل عملية التوافق -1
 اإلنسان مكونات من جزئيه بين فاالتساق ، العلقة الكلية لهذه المميزة الخاصية ذلك على بناءا  التوافق ويعد كله، بكيانه
إن  توافقاا، يعد ال الواعية الشعورية تجاربه إغفال مع الخارجي لوكالس على قصر التوافق أن كما توافقاا، يعد ال وبيئته
  (82، 1996دمنهوري،( .به المحيطة والبيئة بكليته الفرد بين الشمولي الكلي التفاعل هو االتفاق

 :ديناميكية عملية التوافق -2

 من سلسلة سوى ليست حياةالحياة، فال استمرت ما يستمر ولكنه ، نهائية وبصفة واحدة دفعة يتم ال التوافق
 فضها، يحاول الصراعات من وعدد إرضاءها، الفرد يحاول الدوافع والحوافز من وجملة إشباعها، الفرد يحاول الحاجات

 يتمخض الذي ذلك النتا  أو المحصلة يمثل التوافق أن أساسها في تعني والدينامكية .خفضها يحاول من التوترات وعدد
 والقوى مكتسب، واآلخر فطري الذاتية القوى فإن بعض كذلك بيئي، واآلخر ذاتي بعضها ةالمختلف القوى صراع عنه

 .القوى هذه لكل النهائية المحصلة هو والتوافق اجتماعي، وبعضها وبعضها قيمي مادي بعضها كذلك البيئية

 (30،  2004، شوقي )

 :وظيفية عملية التوافق -3

 نفرق أن يجبتكييف ،ف كونه عن يعدو ال وهنا الذي البيئة، مع التوازن تحقيق هي أساسية وظيفة على ينطوي التوافق إن
ال   العلماء بعض إنذ إ، التوافق وبين فيزيائي، مادي تكيف يدعى ما وهذا والكلي، الشامل التلؤم بمعناه أو التكيف بين

  ذات للشخصية تفكيكية حلول بمثابة توافقااو  مبتكرة سلوكية وأنماط إنشائية الو حل يشمل الذي التكيفي التوافق بين يميزون
 (75، 1997الصباطي ، .) مرضيال طابعال

 :البيوغرافيافوائد  2-1-3

 :اآلتية أن تحقق الفوائد  الببليوغرافيةتستطيع 

 .وموضوعياا  ولغوياا  المصادر الخاصة بموضوع بحثه عبر كل االمتدادات التي يرغبها زمنيا ومكانياا  ىتدل الباحث عل -أ

 االختيار واالنتقاء للمصادر التي يرغبها كما ترشده إلي مصادر لم تخطر بباله. ىتساعد الباحث عل -ب

 تمكن الباحث من التحقق من معلومات معينة والعمل علي استكمالها أو تصحيحها. - 
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يكون إنجاز الدارس لبحثه تعتبر الببليوجرافيات مفاتيح مصادر المعلومات وهي توفر الجهد والوقت والتكاليف ومن ثم  -د
 (54، 2001)عبد الهادي ، أسرع وأشمل وأدق وأكثر كفاءة.

 :البيوغرافياأنواع  2-1-3-1

 نوعين هما: ىإل البيوغرافياممكن أن نقسم 

: يطلق عليها أحيانا الببليوجرافيات النقدية وهي تشمل شرح كل الحقائق المتعلقة التحليلية النصية ببليوغرافيةال -أ
المنتج النهائي أي االهتمام بالوصف المادي للكتاب وكذلك االختلفات  ىليب التحول واالنتقال من المخطوط إلبأسا

 النصية بين المخطوط والكتاب المطبوع وبين الطبعات المختلفة للكتاب الواحد أو ما يسمي بتاريخ حياة الكتاب.

نسقية تهدف التعريف باإلنتا  الفكري الذي يصدر في نطاق : وهي عبارة عن قوائم النسقية الحصرية الببليوغرافية -ب
جغرافي معين كما هو الحال مثل بالنسبة للببليوجرافيات القومية أو اإلنتا  الفكري المتخصص في موضوع معين كما هو 

بليوجرافيات في الببليوجرافيات المتخصصة أو اإلنتا  الفكري الذي يتميز بخصائص وظيفية معينة كما هو الحال في الب
 (56، 2001)عبد الهادي ،الخاصة باألطروحات والببليوجرافيات الخاصة بالدوريات.

  المشابهةالدراسات  2-2
)   "عالقة الضغوط والدافعية لإلنجاز ومركز التحكم بالتوافق الدراسي للطالب الجامعيين في الريف والحضر" 2-2-1

 (2005، مازن أحمد عبد هللا شمسان
اسة إلى الكشف عن العلقة بين ضغوط أحداث الحياة والدافعية لإلنجاز ومركز التحكم وبين التوافق الدراسي تهدف الدر  

وذلك على عينة من الطلب الجامعيين في الريف والحضر في جامعة عدن اليمنية. وتم استخدام المنهج الوصفي 
 :  األتيالنحو  إلىهم على مجموعتين ( طالب وطالبة تم توزيع200بطريقة المسح ،وشملت عينة الدراسة )

 (100( طالب وطالبة من الحضر )44 ،ذكور  56  .)إناث 
 (100( طالب وطالبة من الريف )44 ،ذكور  56  .)إناث 

وهم جميعاا من الطلب الدارسين بجامعة عدن )وهى إحدى  سنة( 24 -21أعمارهم بين )قارب وجميع أفراد العينة ت
استبيان  الريف. وتمت االستعانة باألدوات التالية:  ميمنية( والمقيمين مع أسرهم سواء بالحضر أالجامعات بالجمهورية ال

مقياس الدافعية لإلنجاز. و االستجابة لضغوط أحداث الحياة )إعداد الباحث(. مقياس التوافق الدراسي )إعداد الباحث(. 
: اختبار "ت" لداللة الفرق بين متوسطات اآلتية ائية لجأ الباحث إلى األساليب اإلحصو مقياس مركز التحكم للراشدين. 

 تدوير المحاور.و د، ألعامليالتحليل ، و معامل ارتباط بيرسونو  ، عينات الدراسة
  .معاملت التشابه بين العوامل الناتجة من التحليل العاملي 

اقعة على ابناء الريف. )شمسان والدافعية الواقعة على طلب الحضر اكبر من الضغوط الو  الضغوطواستنتج الباحث ان 
،2005 ،58) 
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 الصف تالمذة لدى الدراسي بالتوافق وعالقته االخالقي الذكاء 2-2-2
 (2011األنصاري ، عزيز العبيدي وسهام ابراهيم عفراءاالبتدائي .) السادس
 كشف عن فضلا  دائيالسادس االبت الصف تلمذة لدى الدراسي والتوافق االخلقي الذكاء على التعرف البحث يستهدف
 كل من االبتدائي السادس الصف بتلمذة تحدد البحث إذ ، الدراسي والتوافق االخلقي الذكاء بين االرتباطية العلقة
 احدهما مقياسين اعداد تم وتلميذة، تلميذاا  (500 ) البحث عينة بلغتإذ ،  الثانية الكرخ تربية /بغداد مدينة من الجنسين
 تطبيقهما تم للمقياسين السايكومترية الخصائص من التأكد وبعد الدراسي التوافق لقياسواآلخر  خلقياال الذكاء لقياس
 :االتية النتائج الى البحث توصل المناسبة االحصائية بالوسائل البيانات معالجة وبعد ، عينة البحث على
 .اخلقي بذكاء يتمتعون االبتدائي السادس الصف تلمذة ان -1
 .دراسي بتوافق يتمتعون االبتدائي السادس الصف مذةتل ان -2
 وفي .االبتدائي السادس لدى تلمذة الدراسي والتوافق االخلقي الذكاء بين احصائياا  دالة موجبة ارتباطية علقة وجود -3

 (76، 2011)العبيدي واالنصاري ،.والمقترحات التوصيات بعض وضع تم النتائج هذه ضوء

 لبحث ا إجراءات -3
 منهج البحث 3-1

الحالية وأهدافه، لبحث ، ألنه من أنسب المناهج لطبيعة االمقارن استخدمت الباحثتان  المنهج الوصفي المسحي
وال يقف عند حد الوصف، بل يتعداه إلى مرحلة تفسير المعلومات وتحليلها واستخلص دالالت ذات مغزى تفيد في 

لجامعة في األدبيات التربوية، ورصد األسباب الكامنة وراء هذه ا الباتالوقوف على المشكلت األكاديمية لط
بينهما، ومن ثم اقتراح آليات قائمة على أسس علمية من  المقارنةالمشكلت، وكذلك مستوى أدائهن الدراسي بقصد 

 منظور تربوي قد تفيد في التغلب على تلك المشكلت.

 مجتمع وعينة البحث 3-2
عة العناصر واألفراد الذين ينصب عليهم االجتماع في دراسة أو مجموعة مجمو " يعرف المجتمع بأنه  

تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة (  249،  2000) أبو صاح ،"ياسات التي جمعها عن تلك العناصرالمشاهدات أو الق
،فضلا عن طالبات كلية ( طالبةا 87والمتمثلة بطالبات جامعة الموصل كلية التربية الرياضية والبالغ عددهنا )العمدية 

( طالبةا، وكذلك طالبات كلية التربية األساسية/قسم التربية 106التربية للبنات/قسم التربية الرياضية  والبالغ عددهنا )
( طالبةا ، 31( طالبةا ،فضلا عن طالبات قسم التربية الرياضية/الحمدانية والبالغ عددهنا )41الرياضية والبالغ عددهنا )

( طالبة 265ار عينة البحث بالطريقة العشوائية المنتظمة من مجتمع البحث األصلي والبالغ عددهنا الكلي )وتم اختي
 (.1الجدول )في   مبينةوكما ( من مجتمع البحث األصلي %82،031وبنسبة مئوية مقدارها )
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 (1جدول )لا

 يبين مجتمع البحث وعينته

 ت  الكلية  العدد الكلي  العينة  النسبة المئوية 
 1 كلية التربية الرياضية  87 70 80%،45٩

 2 كلية التربية للبنات  106 70 66،037%
 3 كلية تربية اساسية        41 40 ٩7،056%
 4 الحمدانية  31 30 ٩7،056%
 5 المجموع  256 210 82،031%

 وسائل جمع المعلومات   3-3
 تحليل المحتوى: 3-3-1

جل الوصول إلى أل المحتوى للمصادر والمراجع العلمية الخاصة بالبحث العلمي من تم استخدام أسلوب تحلي      
أهداف البحث وتحليل المحتوى "هو من األساليب البحثية المميزة في تقديم مؤشرات كمية وموضوعية عن التوجيهات 

مية ومختلف وسائل األعلم للوصول والقيم والمعايير ويمتاز باعتماده على الدراسة الميدانية والوثائق واإلحصائيات الرس
إلى المواقف أو اآلراء الفعلية لهشخاص المهتمين بهذه الطريقة أو تلك بدون أي تدخل شخصي أو تحيز من قبل 

 (. 113، 1987الباحث")عريفج ،
 مقياس التوافق الدراسي : 3-3-2

 المقياس: ي خطوات إعدادأتلتحقيق أهداف البحث تطلب إعداد أداة لقياس التوافق الدراسي وفيما ي
 تحديد فقرات المقياس :   3-3-2-1

في ضوء اإلطار النظري المعتمد وبعد االطلع على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التوافق 
ها فقرات المقياس وقد روعي عند أعداد إعدادتم (أريكسون )( التي اعتمدت على نظرية  964الدراسي، كدراسة )الزيادي، 

 أن تكون شاملة قدر اإلمكان، وأن تكون بصيغة المتكلم وقابلة لتفسير واحد. وبهذا تكون مقياس التوافق الدراسي من )
 (43، 1964)الزيادي ،فقرة معدة لعرضها على السادة الخبراء.( 70
 الظاهري(:الذاتي والصدق  صالحية الفقرات )الصدق 3-3-2-2

 إعددادها.)أللقاني قبدل لهدا التدي وضدعت األهداف وتحقق قياسه، ألجل وضعت، ام تقيس أن األداة بصدق يقصد      
 تتم التحقق من صدق الفقرات للمقياس عن طريق تطابق أو اقتدراب الددرجات الفعليدة التدي حصدل( و 15، 1999،والجمل

ألتربيعددي  الجددذر الصدددق الددذاتي إحصددائياا وذلددك بحسدداب ىعليهددا الطالبددات مددن الدددرجات الحقيقيددة ، ويمكددن التوصددل إلدد
يصل إليه معامل صدق االختبار.، ولكدن نشدير أن هدذا  لمعامل ثبات االختبار وهو يعد بمثابة الحد األقصى لما يمكن أن

   .على صلحية االختبار للستعمال لمختلف األغراض  كافياا دليلا  النوع من الصدق ال يعد
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فلسددفة التربيددة فددي مجددال  ألسدداتذة الخبددراء والمتخصصددينومددن أجددل التأكددد مددن صدددق المقيدداس تددم عرضدده علددى عدددد مددن ا
لبيددان رأيهددم بمدددى ملئمددة وصددلحية كددل  (2)ملحددق  القيدداس والتقددويم وعلددم الددنفس الرياضددي وطرائددق التدريسدديالرياضددية و 

فقرة من حيدث درجدة موضدوعيتها ووضدوحها فدي قيداس الخاصدية التدي وضدع المقيداس مدن أجلهدا ومددى ملءمتهدا للمرحلدة 
( إلددى أن "أفضددل وسدديلة للتأكددد مددن Elbe. إذ أشددار )مريددة لعينددة البحددث وحددذف أو إضددافة أو تعددديل مددا يروندده مناسددباا الع

 صدق األداة هو أن يقرر عدد من المختصين مدى تغطية الفقرات جوانب الصفة المراد قياسها وشموليتها".

( Elbe, 1979,555)  

 :ثبات المقياس  3-3-3-3
التي اقترحها وطورها كرونباخ طريقة وهي ال"كإجراء علمي للتحقق من الثبات  (آلفا)معامل تم االعتماد على طريقة      
مقاييس الشخصية وفي )في  ألفاويشيع استخدام طريقة (  KR-20وهي تعميم لمعادلة )التساق الداخلي قدير ثبات اتل

تم  االختبار". إذللقيمة التقديرية لمعامل ثبات درجات  األدنىي الحد (وهي تعط الرأيلية واستطلع ياالختبارات التحص
( 0،84حيث ظهرت قيمة الثبات )( ألفا )( استمارة من استمارات الطالبات عشوائيا ثم تم استخدام معادلة 20سحب )

 (248،  2004)النبهان ، وهي قيمة يمكن الركون إليها.
 طبيق االستطالعي للمقياس( :وضوح تعليمات وفقرات المقياس ) الت 3-4
بتطبيق المقياس على  تانلفقرات مقياس التوافق الدراسي قامت الباحث الطالباتالتعليمات وفهم  بغية التحقق من وضوح 

، تم طالبات كلية التربية الرياضية وطالبات كلية التربية للبنات / قسم التربية الرياضيةمن ( طالبة 20مكونة من ) عينة
طالبات من كلية التربية (  10و)  طالبات من كلية التربية الرياضية ،(  10)  نا بلغ عدده إذ بصورة عشوائية نا اختياره
لتعرف على بعض االهداف العلمية ل تطبيق المقياس الغرض منقد كان و  وتم استبعادهن من التطبيق الرئيس ،.للبنات

 واالدارية وهي :
 تسلسل الفقرات .  -
 حدث في جمع المعلومات. السلبيات التي ت -
 الفقرات . عنالتعرف على استجابة عينة البحث في االجابة  -
 ملئمة مفتاح التصحيح لإلجابات. -
 الزمن المستغرق لإلجابة. -
 :التجربة النهائية 3-5

على  (1ق )ملح مته لعينة البحث تم توزيع المقياسئبعد استكمال الشروط العلمية للمقياس والتأكد من صلحيته ومل
 م(.30/1/2013م ولغاية  12/1/2013عينة البحث بتاريخ )
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 الوسائل اإلحصائية: 3-6
 ،معامل االرتباط   للعينات غير المتساوية    Tاختبار ، و االنحراف المعياري ، و الوسط الحسابي ، و النسبة المئوية)  
 (105-99، 1999، )التكريتي والعبيدي         Spss،تحليل التباين و 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -4
 عرض النتائج وتحليلها: 4-1

 يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج ومناقشتها على وفق اهداف البحث وكاالتي :
 ( 2الجدول ) 

المتوسط الفرضي والوسط الحسابي واالنحراف المعياري للتوافق الدراسي لطالبات كلية واقسام التربية الرياضية في 
 الموصلجامعة 

 المتوسط الفرضي ع(±لمعياري)ااالنحراف  (ˉ)س الوسط الحسابي الطالبات )عينة البحث(

 6.667 115.08٩ كلية التربية الرياضية

 7.104 112.011 كلية التربية للبنات/قسم التربية الرياضية 105
/قسم التربية األساسيةالتربية  كلية

 الرياضية
108.60٩ 7.654 

 6.525 107.578 الرياضية /الحمدانيةقسم التربية 
 ( 2بين من الجدول )تي
( وبانحراف معياري 115،089ي قدره )بالتوافق الدراسي لطالبات كلية التربية الرياضية ظهر بوسط حسا إن     

 ( بانحراف112.011،بينما بلغ الوسط الحسابي لطالبات كلية التربية بنات )قسم التربية الرياضية( ) (6،667)
في حين ظهر الوسط الحسابي لطالبات كلية التربية األساسية )قسم التربية الرياضية( قدره  ( ،7.104معياري قدره )

( بانحراف 107.567( ،بينما بلغ الوسط الحسابي لطالبات قسم الحمدانية )7،654( بانحراف معياري )108.609)
 ( .6.525معياري قدره )

 
 
 

                                                           

  ( .146،  1998،  ورضوان عدد الفقرات / عدد البدائل)علوي× المتوسط الفرضي = مجموع أوزان البدائل                                             
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 ( 3الجدول )
 فق الدراسي لطالبات كلية وأقسام التربية الرياضية في جامعة الموصلللتوا( تقيمة ) 

 ( االحتمالية Sig) قيمة (قيمة ) ت االنحراف المعياري الوسط الحسابي المعالم اإلحصائية

 0.068 0.601 6.631 10٩.3٩0 طالبات )عينة البحث( ال
 أن ( يتبين3من الجدول )

( بدانحراف 109،390ظهدر الوسدط الحسدابي بقيمدة ) إذتوافق دراسدي  لديهنا  طالبات كلية وأقسام التربية الرياضية
.بينمدددا ظهدددرت القيمدددة  (0،601( ،وظهدددرت قيمدددة الفدددروق بدددين الطالبدددات فدددي التوافدددق الدراسدددي بقيمدددة )6،631معيددداري )

ك إلدى تشددابه ويعدزى ذلددتوجددد فدروق  .( عليده ال 0.05مدن مسددتوى الداللدة والتدي تسدداوي ) ( وهدي اكبددر0،068االحتماليدة )
 .نفسه لختصاص لالظروف الجامعية للطالبات ودراستهن 

  ( 4الجدول )
 متزوجاتالللتوافق الدراسي بين الطالبات المتزوجات وغير ( ت) قيمة

 ( االحتمالية Sig) قيمة (قيمة ) ت االنحراف المعياري الوسط الحسابي المعالم اإلحصائية

 4.047 106،766 الطالبات المتزوجات
2.708 0.032 

 6.048 111.234 الطالبات الغير متزوجات
انه توجد فروق ذات داللة معنوية بين الطالبات المتوجات والطالبات غير   ( يتبين4من الجدول )      

(. ويعزى ذلك 0،05( وهي اصغر من قيمة )0،032ظهرت قيمة االحتمالية ) إذالدراسي  متزوجات في توافقهنا ال
 فترة الحمل والرضاعة. وال سيما فيباألعباء الزوجية واألطفال مما يسبب لديهن اإلرهاق  بات المتزوجاتالنشغال الطال

  ( 5الجدول )
 وحسب المستوى التعليمي للوالدينللتوافق الدراسي بين الطالبات (   تقيمة ) 

 حتمالية( اال Sig) قيمة (قيمة ) ت االنحراف المعياري الوسط الحسابي المعالم اإلحصائية

 توافققق الطالبققات الدراسققي لققذوي
 7،066 115،٩32 1*الشهادات أصحاب

1،865 0.044 
بققدون توافققق الطالبققات الدراسققي 

 6.048 110،0٩8  الشهادات

                                                           

 ادلها وما فوق من بكالوريوس و......الخ .* ذوي الشهادات :هم أولياء الطالبات الذين لديهم شهادات السادس اإلعدادي أو ما يع *

 *** بدون الشهادات : هم الذين لم يكملوا الدراسة اإلعدادية  أو ما يعادلها .
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مستوى تعليم  وبين التوافق الدراسي للطالبات اللتي تعيش في جو اسري ذ( يتبن انه توجد فروق معنوي 5من الجدول) 
( في حين ظهر الوسط الحسابي لتوافق الطالبات 7،066( بانحراف معياري )115،932وسط الحسابي )بلغ ال إذعالي 

( حيث 6،048( بانحراف معياري )110،098ذي مستوى تعليمي منخفض إذ بلغ الوسط الحسابي ) اللتي يكون أبائهنا 
( المحتسبة.0،05( وهي اصغر من )0،044ظهرت القيمة االحتمالية )  

(6الجدول )  
في جامعة الموصل التربية الرياضية وأقسامالفروقات بالتوافق الدراسي بين طالبات كلية   

 الداللة تحليل التباين مربع سكوير درجة الحرية مجموع المربعات

64.406 31 2.078 2.3٩2 
  

0.000 
  121.611 140 0.86٩ 

186.017 171       

 
معنوية بين التوجهات الفلسفية للتوافق الدراسي لطالبات كلية التربية ( يتبين لنا انه توجد فروق 6من الجدول )

 االحتماليةقيمة ال،وظهرت ( 2،392لدينا قيمة تحليل التباين ) تالرياضية وبين طالبات أقسام التربية الرياضية إذ ظهر 
 (.0،05( اصغر من القيمة المعنوية )0،000)
 مناقشة النتائج: 4-2  

يتمتعون بتوافق دراسي .وقد يرجع ذلك الى اجتياز   ائج يتبين أن أفراد العينة الكليةمن عرض وتحليل النت
حالة من  دراسي، وقد خلقال نتوافقهل التوجهات الفلسفية  الطالبات مراحل النمو بكل ايجابية مما انعكس ذلك على

  .التفاهم فيما بين الطالبة واختيارها للدراسة 

لتوافق الدراسي بين طالبات كلية وأقسام التربية ة لالتوجهات الفلسفي تباين في على وجود أيضادلت النتائج و 
لمتعلمين واألميين وان هذا ا للوالدين وكذلك وجود تباين بين المستوى الثقافيضية المتزوجات وغير المتزوجات ، الريا

وتحقيق اكبر قدر ممكن  ةللطالب لدراسيا. وان تحقيق التوافق  الطالباتالتباين خلق مشكلت في التوافق الدراسي لدى 
ينعكس الدراسي على مواكبة العصر وتحقيق التوافق  ةوخلق بيئة تعليمية تساعد الطالب . االيجابي التعليمنتائج من 

عدادهنا ألولياء أمور ا على التحصيل الدراسي واألكاديمي ايجابياا  الجيد والمناسب مع التطورات  اإلعداد لطالبات وا 
إلمكانية التأثير  وتشكل الظروف االجتماعية و االقتصادية والبيئة البيداغوجية إطاراا  .في هذا العصر الجاريةات المتغير 

لتوافقية تعكس قدرة الطالبة ا للتوجهات الفلسفية في التوافق بصورة سلبية أو ايجابية عند الطالبات ومن هنا فان الحالة
بذلك تحقيق  ةالنجاح في المسار التعليمي و التربوي محاول ابما يحقق له اه الظروف وتطويعها لمصلحتهذعلى تمثيل ه

 الدراسي .  التكيف
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توافق الطالدب مدع متطلبدات الحيداة الجامعيدة يتدأثر "أن  (Wegner and Sewell, 1970)تظهر دراسة وجنر وسويل  إذ
تدأثره بطبيعدة الحيداة الجامعيدة، ومدا فيهدا مدن  بمجموعة من المتغيرات المتعددة منها بعض المتغيرات النفسية باإلضافة إلدى

نظددم وتعليمددات ومندداهج وأنشددطة وعلقددات عديدددة مددع األسدداتذة واإلدارة والددزملء. كمددا يتددأثر بمسددتوى طمددوحهم ومهدداراتهم 
 (.  122-121، 1992)رجب ، نقل عن (Wegner and Sewell, 1970 , 56)."األكاديمية
 متزوجدات ويعدود ذلدك الدى ان"الت المتزوجدات اقدل توافدق دراسدي مدن الطالبدات غيدر الطالبدا إلدى أننتائج البحدث  وأظهرت

اإلندداث المتزوجددات أكثددر تعدددداا فددي األدوار، وأكثددر اسددتجابة للضددغوط مددن غيددر المتزوجددات كمددا أشددارت إلددى ذلددك دراسددة 
مشددداركة الدددزو  لهدددا فدددي بدددأن الزوجدددة العاملدددة تجدددد صدددعوبة أكثدددر فدددي التوفيدددق بدددين مسدددؤولياتها،وعدم "(، 1999 ،شدددحادة)

ن أثر ذلك يكون بصورة أشد على المرأة أكثر من الرجل،األعمال المنزلية  (32، 1999)شحادة ، ."وا 
حيث أظهرت نتائجها أن اإلناث أكثر تعرضاا  (2007)ال سويلم ،بها  توقد أيدت هذه النتيجة الدراسة التي قام      

رأة من مشاكل زوجية، تتمثل في تعدد األدوار، وعدم االستقرار األسري، للمتاعب ويعزو هذه النتيجة إلى ما تواجهه الم
وعليه فان (.44، 2007ال سويلم ،)ومشاكل خارجية تتمثل في الخرو  من المنزل لمواصلة التعليم أو للعمل.  

 . واختيارهنا  توافقهن الدراسي فيمما تؤثر  بيوغرافية عدةالتوجهات الفلسفية نحو التوافق الدراسي تتأثر بعوامل 

 ستنتاجات والتوصيات والمقترحات اال -5
 االستنتاجات : 5-1

 اآلتية :من عرض النتائج ومناقشتها تم التوصل إلى االستنتاجات 
 دراسي لطالبات كلية وأقسام التربية الرياضية .التوافق نظرة فلسفية جيدة في الوجود  -1
 البات كلية التربية الرياضية وطالبات أقسام التربية الرياضية.توجد فروق معنوية بين التوجهات الفلسفية لط -2
 متزوجات.أفضل من الطالبات ال متزوجاتالغير  لطالباتللتوافق الدراسي ل الفلسفية توجهاتال -3 
توجهات فلسفية في التوافق  يمتلكنا يعيشون في بيئة ثقافية شهادات دراسية و  يمتلك أهلهنا  الطالبات اللتي   -4

 .راسيالد
 التوصيات والمقترحات : 5-2

نمائه بين -1  طالبات كلية وأقسام التربية الرياضية. االهتمام بالمفاهيم الفلسفية للتوافق الدراسي وا 

 . الفلسفية هنا هات وتوجلتوافق الدراسي بما يملئم الطالبل هنه الطالبات لحسن اختيار يالتأكيد على األهل بتوج -2

 لسفية للتوافق الدراسي للطالبات المتزوجات .تعزيز التوجهات الف -3

 إجراء بحوث مشابهة على عينة الطلب. -4
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 : العربية واالجنبيةالمصادر 

( التوافق ألزواجي وعلقته بالتحصيل األكاديمي لدى عينة من طالبات 2007آل سويلم ، أمل بنت مبارك سالم : )  -1
لة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اإلرشاد والتوجيه النفسي ،مقدمة إلى جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسلمية ، رسا

 الرياض. -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسلمية ، كلية العلوم االجتماعية

 . ،دار المعارف للتوزيع والنشر ،عمان ،األردن1( :الطرق اإلحصائية ،ط2000أبو صالح ،محمد صبحي ) -2

 كلية حولية ."األكاديمي      بالتحصيل المرتبط الدراسي للسلوك ألعاملي التحليل:  (1994) العادل علم، أبو -3
 الكويت. جامعة اآلداب،

(  التوافق الدراسي لدى طالبات الجامعة دراسة مقارنة بين المتزوجات وغير المتزوجات في 2006: ) زياد، بركات -4
 ضوء بعض التغيرات .

عداد علي  2002 بيكر، روبرت، وسيرك، يوهدن ) -5 (: دليل تطبيق م قياس التوافق مع الحياة الجامعية، تعريب وا 
 ، القاهرة، مصر، مكتبة النهضة المصرية.1عبد السلم ،ط 

(: " التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في 1999التكريتي ، وديع ياسين والعبيدي ، حسن محمد عبد ) -6
 كتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل.بحوث التربية الرياضية " دار ال

 علم في دراسات  .الجامعي والمناخ الدراسية بالمواقف المرتبطة التفكير أساليب:  ( 2004 ) اعتدال حسانين،  -7
 ( .2 .ع ، 3 .م) والتوزيع والنشر للطباعة غريب دار : القاهرة . النفس

 بالتوافق الصلة ذات االجتماعية النفسية العوامل بعض ( 1996 )  :رشاد ، دمنهوري -8

 القاهرة. (87العدد) . النفس علم مجلة . "الدراسي

واالحجامية  مع األزمات والتوافق النفسي  األقدمية ( دراسة العلقة بين أساليب التعامل 1992رجب ، شعبان : ) -9
 ،القاهرة .6وبعض سمات الشخصية "،مجلة علم النفس "، العدد

 (. علم النفس اإلكلينيكي. مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة. 1963، محمود. )الزبادي-10

(: مقياس التوافق الدراسي لدى الطلبة بالمرحلة  1998الشربيني ، زكريا احمد وبلفقيه، نجيب محفوظ أبو بكر )  -11
 الثانوية بإمارة الفجيرة، القاهرة، مصر، مكتبة االنجلو المصرية.

 ( المرأة العاملة في المجال األكاديمي كما يراها زملؤها ،1999المنعم  )شحادة ، عبد  -12

 ،الكويت 1ع ، 27 .م ، الكويت بجامعة العلمي النشر مجلس :االجتماعية العلوم مجلة
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: أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى مجلس كلية التربية  في جامعة  ( 2005شمسان ،مازن احمد عبدهللا )  -13
 اليمن .عدن ب

 : القاهرة . علم النفس في عربية دراسات . " الجامعة لطالبات المهنية االهتمامات" ( 2004 ) إبراهيم ، شوقي -14
 1 .ع ، 3 .م ، والتوزيع والنشر للطباعة غريب دار

 يببعد وعلقته المتزوجات ، وغير المتزوجات الطالبات لدى الدراسي التوافق" ( 2000 ) عواطف ، شوكت -15
 10 .م : القاهرة ، نفسية دراسات . " االنفعالي والثبات الشخصية الكفاية

 .م التربوية، المجلة ."والمصريين السعوديين والطالبات الطلبة لدى الدراسي التوافق" ( 1997 ) إبراهيم الصباطي، -16
 15 .ع ، 12

 غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.( : مقدمة في علم المعلومات، دار 1983عبد الهادي، محمد فتحي )  -17

دار الثقافة العلمية  -( : المصادر المرجعية في اإلنسانيات والعلوم االجتماعية.2001عبد الهادي، محمد فتحي ) -18
 . ،اإلسكندرية

 ( مناهج الحث العلمي وأساليبه ،دار مجدالوي للنشر ، األردن .1987عريفج ،سامي: ) -19

(:القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي 1998حسن ،ورضوان، ومحمد نصر الدين ) علوي ،محمد -20
 ،دار الفكر العربي ، القاهرة.

( 1( :رؤية نظرية دراسة ميدانية حول العولمة والبحث العلمي، مجلة المعلم ،العدد)2002كنعان ،احمد علي ) -21
 ،االردن.

 ، التدريس المناهج وطرق في المعرفة التربوية المصطلحات معجم ( : 1992علي ) والجمل، أحمد ،أللقاني -22
 القاهرة . الكتب، عالم الثانية ، الطبعة

 ( .القاهرة . 2006محاضرات األستاذ الدكتورة أمدل الزغبى السجينى ،لطلبة الدكتوراه بجامعة طنطا لسنة ) -23

 السلوكية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.( أساسيات القياس في العلوم 2004النبهان ،موسى ) -24

25 -  Elbe,  R. I. ,( 1979) Essentials of Educational, measurement, New Jersey. Hall–Inc, 

Engle Wood Gifts. 

 

 



 .......دراسة مقارنة للتوجهات الفلسفية للتوافق الدراسي على وفق املتغريات

220 

 

 المالحق

 (1ملحق )ال

 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

 حية طيبة:ت

دراسة مقارنة للتوجهات الفلسفية للتوافق الدراسي على وفق المتغيرات إجراء البحث الموسوم ) تانتروم الباحث    
بعاد التوجهات الفلسفية وللكشف عن ( البيوغرافية لطالبات كلية وأقسام التربية الرياضية في جامعة الموصل  وا 

 ( 1995يوسف عبد الفتاح،والمعدل من قبل  1964) الزيادي،ق الدراسي لالتوافق الدراسي تم استخدام مقياس التواف
،ولحاجة البحث إلى المقياس. ولما تتمتعون به من خبرة ودراية علمية في مجال التربية الرياضية ترجو الباحثة 

م تعديل أو حذف تفضلكم بالموافقة على ابداء الرأي حول صلحية المقياس المدر  ادناه والتي تخدم البحث وبإمكانك
 أو اضافة ما ترونه مناسبا.

 جزيل الشكر والتقدير اولكم من

إذا كانت  اإلجابة عليه داله على التوافق السوي ، وصفر يعطى لكل سؤال درجة واحده إذا كانت :طريقة التصحيح
ليها الطالب وتدل على الدرجات التي يحصل ع على التوافق غير السوي ، والدرجة الكلية هي مجموع اإلجابة عليه داله

 . توافقه

 االسم الثلثي:

 اللقب العلمي:

 االختصاص الدقيق:

                                     الكلية والقسم:

 عن رضا حالة في كان إذا دراسياا متوافقاا الفرد ويعد التوافق، جوانب من جانباا الدراسي التوافق يعد  :الدراسي التوافق
 والعاملين وزملئه مدرسيه مع علقاته في أو األكاديمي أدائه في سواء عنه التعليمية المؤسسة رضا مع ياألكاديم إنجازه

 التعليمية . بالمؤسسة
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 :المعلومات البيوغرافية 

 :الشخصي الجانب
 العنوان:..................................تاريخ........................ ...:العمر

 ...........................:المهنيةية :....................الوضعئليةالعا الوضعية 
 

 .......................:االقتصادي الثقافي:.......................المستوى المستوى

 :العائلي الجانب

 .........................................على قيد الحياة الوالدين وضعية
 ..............:المستوى الثقافي.... ......................المهنةاألب:..........العمر:.

 ..............:الثقافي العمر:.............المهنة............. المستوى..........: :األم
 ..................:الطالبة في األسرة عدد اإلخوة:......ذكور:......إناث:.........مرتبة

 ........................................:ةاألسري طبيعة العلقة

 :الزوجي الجانب

 ..................:الزوا  بعد  ....طبيعة العلقة......تاريخ الزوا :..........
 ...................:الثقافي عمر الزو :........المهنة:...............المستوى

 :األسري الجانب
 ..................:المستوى التعليمي .......:.....إناثعدد األوالد:..........ذكور:..

 الممارسة:.......... طبيعة العلقة مع المهنة:.......................عدد سنوات:المهني الجانب
 ..............:المرؤوسين الزملء:..............طبيعة العلقة مع

 

 تصلح الفقرات ت
ال 
 تصلح

 تصلح
 بعد التعديل

    ؟ تتفق الدراسة مع ميولك واهتماماتك هل  1
    األخرى؟ هل تعتقدين أنه ال فائدة من التعليم إذا ما قورن بالمهن  2
استبعادك من رحله مقررة سيقوم  هل تشعرين بأن معظم طالبات المرحلة يريدون  3

 بها الفصل ؟
   

    ؟المواد الدراسية صعبه ويستحيل فهمها  هل تعتقدين بأن معظم  4
    تعرضت إلهانة من أحد الناس؟ هل تقلقين لفترة طويلة إذا  5
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ال  تصلح الفقرات ت
 تصلح

 تصلح
 بعد التعديل

    المواقف؟ هل يتجاهلك زمالؤك في بعض  6
    األمور؟ هل ترتبكين بسرعة في أبسط  7
    واهتماماتك؟ هل تتفق دراستك مع ميولك  8
    ؟ هل تساعدين زمالؤك إذا طلبوا منك عونا  9
    كثيرة؟ ذا قابلتك مشاكلهل تبكين بسرعة إ  10
    الدراسي ؟ هل تشعرين غالبا بالضيق مع بداية اليوم  11
    طيبة؟ هل عالقتك بوالديك  12
    ؟ هل تمنيت أن تعود طفال  13
    ؟ هل لديك رغبة قوية في الدراسة  14
    ؟ هل تشعرين بعواطف متناقضة من الحب والكراهية نحو بعض أفراد أسرتك  15
    ؟ هل تعتقدين أن معظم المدرسين يشعرون نحوك بالمودة  16
    ؟ هل تعتقدين بأنك كنت في الماضي أكثر سعادة مما أنت فيه اآلن  17
    ؟ هل تفضلين التغيب عن الكلية كلما استطعت ذلك  18
    ؟ هل تشعرين عادة بحرج من االتصال بالمدرسين  19
    عالم األحالم بدال من التفكير في الواقع؟ هل تفضلين أن تعيش في 20
    ؟ هل يرفض والدك آراءك في أغلب األحيان  21
    ؟ هل تشعرين أن المدرسين أناس متعسفون  22
    لك؟ هل تشعرين بأن المستقبل مظلم بالنسبة  23
 الكليةأساؤا إليك عن طريق انتظارهم خارج  هل فكرت في أن تؤدبي الطالبات الذين  24

 لتعاقبهم؟
   

    النواحي العقلية ؟ هل تشعرين أنك أقل من زميالتك في  25
    واالنتظام فيها ؟ هل تجدين تشجيعا من والدك على الدراسة  26
    األحيان حتى تبعد عن الدنيا وما فيها؟ هل سبق أن تمنيت لنفسك الموت في بعض  27
    لك خاطئة ؟أفعا هل يعتقدان والديكي أن معظم  28
    ؟ هل تفهمين غالبا الدوافع وراء تصرفاتك  29
    ؟ هل تذاكرين دروسك بانتظام أول بأول  30
    ؟ هل تتجنبين مقابلة الناس غالبا  31
    سنك؟ هل تشعرين أن بعض قدراتك الذهنية أقل من زميالتك في مثل  32
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ال  تصلح الفقرات ت
 تصلح

 تصلح
 بعد التعديل

    ؟المذاكرة  هل تشعرين بالملل والضيق أثناء  33
    لفترة طويلة؟ إذا تعرضت ألهانه بعض الناس فهل تقلقي  34
    اللعب؟ هل تفضلين قضاء معظم أوقات الدراسة في  35
    ظاهر؟ هل تشعرين بقلق دائم دون سبب  36
    المحاضرة؟ هل يشرد ذهنك كثيرا أثناء  37
    سبب؟ هل تشعرين بالصداع ودوخة دون  38
    األحيان؟ برغبة في النوم في معظمهل تشعرين   39
    أخواتك؟ هل تتشاجرين كثيرا مع  40
    يحبونك؟ هل تعتقدين أن معظم المدرسين  41
    ال تفهمينه ؟ هل تترددين كثيرا في أن تسأل المدرس عما  42
    ما؟ هل تحبين أن تتعاون مع أخوتك في مشروع  43
    بالرغم من أنك تعرفين اإلجابة الصحيحة؟ المدرسهل تخشين اإلجابة على سؤال   44
    طيبة؟ هل عالقتك بإخوانك  45
    استيقاظك صباحا؟ هل تشعرين بالتعب واإلنهاك الشديد عند  46
    الحصة أثناء الشرح؟ هل تراودك الرغبة كثيرا في الخروج من  47
    بك؟ هل تشعرين أن والديك ال يهتمان  48
    ؟ دين سهوله في تكوين الصداقاتهل تج  49
    ؟ هل تعتمدين في أغلب األحيان على اآلخرين في حل واجباتك  50
    المذاكرة؟ هل تضطربين اضطرابا شديدا عند دخول االمتحان لدرجة تمنعك من  51
    الجامعي ؟ هل تتضايقين من االلتزام بالنظام  52
    المنزل؟ ب منهل تشعرين برغبة شديدة في الهر   53
    الجامعي؟ هل تشعرين بالذنب إذا تأخرت عن الدوام  54
    الجديدة؟ هل تثقين بنفسك في مواجهة المواقف  55
    حياتهم المنزلية؟ هل تشعرين بأن زميالتك أسعد حظا منك في  56
الدراسي إذا وجدت نفسك وحيدا في قاعة  هل تشعرين برغبة في إتالف األثاث  57

 الدراسة؟
   

    من زمالءك؟ هل تشعرين أنك موضع تقدير  58
    غالبا؟ هل يقرر اآلخرون ما يجب أن تفعلينه  59
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ال  تصلح الفقرات ت
 تصلح

 تصلح
 بعد التعديل

    تعيسة ؟ هل تشعرين بأنك  60
    كتب خارجية؟ هل تحاولين االستزادة من المعلومات من  61
    عندكم؟ هل تهتمين كثيرا بأمور البيت  62
    تفعلين ذلك؟ تضبطين وأنت تغشين فهل اذا عرفت أنك لن  63
    الفصل؟ هل تعتبرين نفسك شخصه مشاغبة في 64
    ويمكن تحقيقها ؟ هل تشعرين بأن معظم أهدافك واقعية  65
    األحيان؟ هل يرفض والدك آراؤك في أغلب  66
خلص من يجب أن يلجأ إليها الفرد للت هل تعتقدين أن الكذب هو أفضل الطرق التي  67

 مشكالته؟
   

    تفشلين ألول مره بعمل معين؟ هل تضعف عزيمتك عندما  68
    عموما؟ هل أنت راضية عن نفسك  69
    كلفك ذلك من جهد وتعب؟ هل تحاولين أن تصلي إلى أهدافك مهما 70

 

 (2ملحق )ال

 يوضح السادة الخبراء والمتخصصين

 ت  سم اال اللقب العلمي  االختصاص مكان العمل 

 1 د.هاشم احمد سليمان استاذ القياس والتقويم كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل
 2 د.مكي محمود استاذ القياس والتقويم كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل
 3 د.عبد الكريم قاسم استاذ القياس والتقويم كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل

 4 د.ضرغام جاسم محمد استاذ القياس والتقويم ضية/جامعة الموصلكلية التربية الريا
 5 د.سبهان محمود استاذ مساعد القياس والتقويم كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل
 6 د.نغم محمود استاذ مساعد علم النفس كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل
 7 د.مؤيد عبد الرزاق استاذ مساعد علم النفس كلية التربية الرياضية/جامعة الموصل

 


