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Abstract
1- I denitrifying the level of social compatibility among
secondary school student in Salahuldin Governorate
2-the researcher assumed a by prostheses as follow
The research sample consisted of (103) student from secondary
schools and some procedures which included tool and
questionnaire from
The researcher reached the following conclusions :
1- There is a lack of social harmony among students who are not
practicing sports activities , which effects on their social relations
in side school
2- lack of emphasis on the development of platform for all sport
to practice- school students
3- There is a shortage in the process of invers ting non-activity in
school
The Recommendations were the most important as follow :
1- The need to invest sports activities for all gams by establishing
races among secondary school students'
2-Conducting field visits to student who are not practicing sports
activities to school teams or sports races happened in school
3- Organizing symposia and wall posters on sport concepts
through secondary school managers and those involved in sports
activities related to the importance and utility of sports activities
in secondary school
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تاريخ البحث
 تم االستالم : قبول البحث : -متوفر على االنترنت2019/6/30:

الكلمات المفتاحية
 الطالب-

التوافق االجتماعي

-

النشاط الرياضي

-

المنهج

العالقة

دراسة مقارنة في التوافق االجتماعي لطالب الثانوية الممارسين وغير
الممارسين لألنشطة الرياضية في تكريت
م.د عبد الرزاق عبد هللا ابراهيم

الخالصة :يهدف البحث الى ما يأتي -:
 -1التعرف على مستوى التوافق االجتماعي لدى طالب المدارس الثانوية في تربية صالح
الدين
 -2التعرف على الفروق بين مستوى التوافق االجتماعي لدى طالب المدارس الثانوية في
تربية صالح الدين
وقد افترض الباحث فرضية ما يأتي -:
 هناااف فااروق دال اللااة ةحفااالية فااي التوافااق االجتماااعي لاادى طااالب الماادارس الثانويااةالممارسين للنشاط الرياضي وغير الممارسين
وفي الباب الثالث اساتدد الباحاث المانهل الوصافي لماللمتاي ل بيعاة البحاث وت ونا عيناة
البحااث ماان  )103طالاام ماان الماادارس الثانويااة وبعا االجااراتال التااي اامل الوسااال
واال وال  ،اسااتمارا االسااتبياا  ،الت ربااة االساات العية  ،والمعااامالل العلميااة الفاادق ،
الثبااال  ،الموضااوعية ) والوسااال االحفااالية المناساابةب وتوص ا الباحااث الااى االسااتنتاجال
االتية :
 -1اا هناف ضعفا ً في التوافق االجتماعي لدى ال الب غير الممارسال لألنش ة الرياضاية
مما يؤثر على عالقاتهم االجتماعية اخ المدرسةب
 -2قلااة التأديااد علااى وضاام منهاااف ماانعم ل افااة االلعاااب الرياضااية ليسااهم بمشاااردة طااالب
المدارس الثانوية
 -3هناف قفور في عملية استثمار النشاط الالصفي بش جيد لدى طالب المدارس الثانوية
أما التوصيال ف ان أهمها هي
 -1ضاارورا اسااتثمار االنش ا ة الرياضااية ول افااة االلعاااب عاان طريااق اقامااة السااباقال بااين
طالب المدارس الثانوية
 -2اجرات زيارال ميدانية لل الب الغير ممارسين لألنش ة الرياضاية الاى الفارق المدرساية
أو السباقال الرياضية التي ت ري بين المدارس
 -3اقامة نادوال ونشارال جدارياة خاصاة بالمفااهيم الرياضاية عان طرياق مادرات المادارس
الثانوية والعاملين في النشاط الرياضي تدص أهمية وفالادا ممارساة االنشا ة الرياضاية فاي
المدارس الثانوية

 -1التعريف بالحث

 1-1المقدمة وأهمية البحث
ان من اهم االهداف التي تعمل لىلت تيقها لي الي الماليي ال هي لي هل تياقلا ت االا اىتمليلي للد ال لالب

الي المللدا ا النيي هل وتخفهللم مللن اللدا المللليت التللي ت ل اى م خللالي اهلليت م الق مهل وهللما منل تععق ل ا لللن
االهتميم بيلماتمع بأس ه ,والتع ف لىت اهيا أىهيي كيمى وبك تفيصلقى ي نن الت االا االىتمليلي وكملي أ لي ا

الهه ( م سي ) بأيه ؛ قد ا الف د لىت الت ااا مع يفسه ومع الماتمع المي عهش فهله وسلىس سلى كي ماعل ال لدي
لىت االتزان اي مختىف المايالت وتيت تأثق ىمهع الظل وف " وكملي ول اله ( بلي ك

 ) Barkerلىلت" أيله

مام ل ل المشي ل أو السللى كهيت التللي عللمل ي الف ل د اتللت لللطع ايىيتلله أو تخ للت الع ا للا لقت االلا مللع العق ل

110

Sports Culture 10(1) (2019) 109-120

الميه
بل

به " (غزاي  )171 2008وهما

ح بأن الت االا ال لتم الي م اىل لم هل معقشل او مل ا واالدا

س للتم م للع اس للتم ا اليه لليا وان لتل ل م اىل ل مت ىط لليت مختىفل ل لىت اا للا وان لى للت الفلل د ان ت اا للا مع للي

وااليل ل

ال هي لله او اي للدا كعق ل ا اللي تياقللا الوللي الشفسلله واالىتمي ه ل لللد ممي سللق ي مللن خللالي ه ليدا

ا ص اتتسيب خع ات الشايح وتياقا التفيل وكلملس تياقلا الللع

اللماتي لىفل د ,و هليدا المالد ا لىلت التمتلع

بد ى أتع من وقت الف اغ من هشي ىيءت أهمه الطيث كمييول لىتلف لن مد هلما الت االا بلقن ال لالب

م للن خ للالي د اسل ل ماي يل ل لىت اا للا االىتم لليلي ب للقن ال للالب الممي س للقن لأليلل ل

ممي سقن لأليل

ال هي لله وال للالب ال قل ل

ال هي ه واالستفيدا من يتي اه اي بشيء طيب المستاع ال م ح المي خدم الماتمع

 2-1مشكلة البحث:

ان الليب س هع التأث باضي ي الماتمع وااداثه ا يا الت ايه اى ن مليت مختىفل الي اهليت م الق مهل
واتل ا اللللطيب ا ل ي اتل ا اللي اهلليا االيسللين ,لللم اصللطح مللن الضل و ي االهتملليم ب للي ,وتفقللد ممي سل االيلل

ال هي لله مالليال واسللعي لىتععق ل لللن الللمات وتشمه ل السللميت اللخولله الممتنى ل بيلنا ل بلليلشف

و وح التعلليون

والا أا لتي ك ي ا قيد هن لىت الع يء والعشيء اي الماتمع ,وبملي ان الطيالث ملن العليمىقن الي الماليي الت بل ي

(تملل ف ت بل ي ) االد الاظللت هلمه الظليه ا الم مل والمتمنىل باىل مللي ك ال للالب الي االيلل

ال هي لله

المتش ل ممي داعه الت تشيوي همه الملكى اي د اس ماي ي لىت ااا االىتميلي وه ا ع من ال وع لىلم اللشف

بقن ال الب الممي سقن لىشليط ال هي ي وغق الممي سيت اي المدا ا ومييول مع ا تأثق هي لىلت ال لالب
واالسلتفيدا مللن يتللي ه بينلله مللن قعل المعشقللقن ب للما المالليي اللي المسلتاع وصل ف اهتملليم م تالليه هللمه اللل هي

الم م من الماتمع

 3-1أهداف البحث
دف الطيث الت :

 -1التع ف لىت مست

المدا ا النيي ه

الت ااا االىتميلي لد ال لالب الممي سلقن لىشلليط ال هي لي وغقل الممي سلقن الي

 -2التع ل ف لىللت الف ل وم بللقن مسللت
الممي سقن اي المدا ا النيي ه 0

الت االلا االىتملليلي لللد ال للالب الممي سللقن لىشللليط ال هي للي وغق ل

 4-1فرض البحث:

هشللير ا ل وم اات دالل ل ااو للي ه اللي الت االلا االىتم لليلي بللقن ال للالب الممي س للقن لىشللليط ال هي للي وغقلل

الممي سقن اي المدا ا النيي ه 0

 5-1مجاالت البحث
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 1-5-1المايي الطل ي  :الب المدا ا النيي ه اي تت هت
 2-5-1المايي المكييي  :المدا ا النيي ه

اي تت هت

 3-5-1المايي الزمييي  :لىمدا من  2017/12/7ول ي 2018/4/20

 6-1تحديد المصطلحات :

الت ااا االىتميلي  " :قد ا الف د لىت الت ااا مع يفسه ومع الماتمع المي عهش فهه وسىس سى كي ماع ال لدي
لىت االتزان اي مختىف المايالت وتيت تأثق ىمهع الظ وف" ( م سي

0 )10 1976

كمللي ول الله ى لللدن وكىل ب (  ( Gold & Colbبأيلله العالقل المشسللام بللقن الفل د والظل وف والم اقللف

واالا اد الم ن ك ي ن بق ته ال عهعه واالىتمي ه (الاميلي )70 2007

 -3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية.
 1-3منهج البحث.

مللن المع ل وف ان لت ل بيللث مللش ه خلليص لى ص ل ي الللت الياللي ا العىمه ل ولىهلله االلد اسللتخدمت الطيان ل

المش ه ال صفي وبأسى ب الد اس الماي ي لمال مته ل عهع الملكى

 2-3مجتمع البحث وعينته.

ان لمىه اختهلي العقشل المشيسلط تعلد مسلأل

ل و ه لتياقلا أهلداف الطيلث ني لي االلس الالزء ملن الماتملع

المي اختي هي واا ق الد و ا ا لىمه بيقث تمن تمهال ( اب اههم )32 2004
وبشلليءا لىللت الللس االلد كللين الماتمللع انصللىي لىطيللث هللم للالب المللدا ا النيي ه ل

اللي تت هللت والطلليل لللددهم

 103يلب وقد اسلتطعد الطيالث ال لالب المللي كقن الي التا بل االسلت ال ه والطليل للددهم  23يللب وهلم
لللكى ن يسللط م ه ل ماللدا هي  %22اللي اللقن بى للت لقشللت الطيللث انصللىه  80يلللب ويسللط م هل ماللدا هي

 %88وهي قهم كيفه لتياقا أهداف الطيث وكمي اي الادوي اآلتي

جدول ( )1يمثل عينة مجتمع البحث
الطالب

ت

العدد

-1

الطالب الممارسين لألنشطة الرياضية

50

عينة التجربة
االستطالعية
10

40

-2

الطالب الغير ممارسين لألنشطة الرياضية

53

13

40

المجموع

103

23

80

 3-3أدوات البحث

واي همه الفا ا سها م الطياث بت

هح اإلى اءات التيله :
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عينة البحث

Sports Culture 10(1) (2019) 109-120

 اختهي المقهيا ومع اته  -اا ات المقهيا ولالقته بماتمع الطيث -الودم

أ -قيم الطياث بطعض اإلى اءات المشيسط الختهي اا ات المقهيا اا ايه ا تأ ان بشيء مقهيا اي ال قت

اليي ل مكىللف مللن ال قللت والا للد وهللي ال تتشيسللب وتف ه ل الطياللث ,ولىهلله االلد اسللتعين الطياللث بمقهلليا
الده و(اثا لم م ست ) اي سيلته لىميىستق (بشيء مقهيا لىت ااا الشفسي لد

ىط الايمع ) وكملس

اسلتعين الطيالث ا ضللي بمقهليا الت االا الشفسللي واالىتمليلي لىطيانل ( ابتسليم ميملد ميمل د ) بملي للتالءم
و عهع الملكى الم وا والتي تشسام مع أهداف الطيث 0

ب -ل ل ا الطياللث هللمه الفا ل ات لىللت مام ل ل مللن انسلليتما اللي ىيمع ل تت هللت (مىيللا  )2مللع بللدا ى ي
إلمكين اال م شين لىت مشيسعته لعقش الطيث وأهدااه واوىت الم ااا لىلت بعضل ي دون اللطعض االخل

اي الفا ات

ىل  -قيم الطياث بد اس آ اء الخع اء ( مىيا )2واو لىت ( )36اال ا وقلد التملد الطيالث الفال ات التلي

اولىت لىلت يسللط م هل ماللدا هي ( )%70املي ال م ملن اتفليم الخعل اء واسلتطعدت الفال ات التلي اوللىت

لىت اتفيم دون الس كمي اي الادوي ()2

د -قليم الطياللث بدللليدا صللهيغ تسىسل هللمه الفال ات واولىت لىللت مكل ن ىد للد ل للما المقهلليا وتللم اللمف
الفا ات المتليبه 0
جدول ()2
يبين فيه النسبة المئوية وقيمة مربع كاي المحسوبة والجدولية آلراء المحكمين
الفقرات
12/11/10/8/6/4/3/2/1
51/25/23/22/20/15
55/53
30/29/27/19/18/16
37/36/35/34/33/32
48/46/45/43/41/40
60/58/56/54/50/49
الفقرات التي حذفت
25/24/17/14/13/9/7/5
/39/34/33/31/30/29/28/26
52/47/45/44/41
59/58/57/53

لقياس التوافق
المعارضون

الموافقون
التكرار
8

النسبة
%100

التكرار
%0

قيمة كا
المحتسبة

قيمة مربع كا
الجدولية

مستوى الداللة

النسبة
%0

8

3،84

داله احصائيا

7

87،5

1

12،5

5

3،84

داله احصائيا

6

75

2

25

2

3،84

غير دال احصيا

 4-3التجربة االستطالعية االولى :
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قلليم الطياللث بت عقللا المقهلليا بو ل ته الش ي ه ل لىللت لقش ل بسلله
يلطي ,وكن ال دف مش ي ه :

مللن ماتمللع الطيللث الطلليل لللددهم ()10

 -مع ال ملدا االىيبل لىلت اال ات المقهليا ملن قعل لقشل الطيلث اقلث اىقلب لىهله ب قلت مدتلله (-20

 )25دقها
-و

ح الفا ات بيلشسط لعقش الطيث وكين هما ا م شين الطياث من ىدو هما المقهيا 0

 5-3التجربة االستطالعية الثانية :

قيم الطيالث بت عقلا المقهليا لىلت لقشل التا بل االسلت ال ه النييهل الطليل للددهم ( )13يلطلي وكلين
ه )0

ال دف ه استخ اج المعيمالت العىمه (الودم النطيت الم

 1-5-3الثبات

عتعل النطليت صلف اسيسله اللب ان تمتلع ب لي االختطلي الاقللد اا ع اله ( خل هط

الدق ل واالتسلليم واسللتا ا الشتللي ه لشللد اللليدا ت عها له لىللت يف ل

االا ل اد واللي يف ل

 )19 1989أم للي ا للي الد اسل ل الييلهل ل اا للد الق للد ااتس لليب ثط لليت المقه لليا ل للن
لسع مين (ال تب ) وقد دلت الشتي ه لىت ان االختطي

 2-5-3الصدق

الودم ه " الدق التي قه

تمتع بنطيت ليلي

0

 )1989بأيله" مللد
المام ل ل ( خ ل هط

ه للا معيمل ل اال تط لليط

اق ي االختطي ال ا اللمي و لع هلما االختطلي ملن أىىله ( كملي

 )149 2002ل ا التأتد من صلدم االختطلي اسلتخدم الطيالث معيمل الولدم اللماتي بيلتطلي ه صلدم
الللد ىيت التا هعهل بيلشسللط لللد ىيت اليقهال

والتللي خىوللت مللن ل ا ع ي (اخ لليء القهلليا) والللمي الليا

بيسيب الام الت بهعي لمعيم النطيت وتعقن أن المقهيا متي بودم ااتي ليلي 0

 3-5-3الموضوعية

قلليم الطياللث بأل للداد اا ل ات المقهلليا بيالس للتعيي بمقهلليا ( واث للا لم ل م سللت بش لليء مقهلليا لىت اا للا

الشفسي للد

ىطل الايمعل ) وكلملس االسلتعيي بلطعض اا اتله ملن مقهليا الدتله (ابتسليم ميمل د ) وبعلد

اخم أي الخع اء والمختوقن ا ي ىدو اا اته تعقن ايه تمتع بم

 6-3التجربة الرئيسية

ه ليله 0

قيم الطياث بت عقا المقهيا لىت لقش الد اس بيلللك الش لي ي لله واللس بتلي ه  2018/2/11ول ي ل

0 2018/3/11

 7-3الوسائل االحصائية
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 -1الشسط الم ه

خطأ!

 -2المت س اليسيبي

خطأ!

 -3االيي اف المعهي ي ع =

=

 -4دالل الف وم ل س ي اسيب غق م تط قن ولعقشتقن غق متسيوهقن ( العقش اتع من )30

( يسقن وميمد )224-150-102 1996

 -4عرض النتائج ومناقشتها وتحليلها :

قلليم الطياللث بامللع ىيبلليت ( يعللم ,ال  ,مت ل دد) لت ل اسللتمي ا بعللد

اسللتمي ا واىيب ل

ل ب اإلىيبلليت بللد ىيت العللدا

ولت ل

اىشفتل ا ان االسللتمي ا اوللىت لىللت (يعللم ( , )18ال ( ,)4مت ل دد  )4ثللم اسللتخ اج مالليمهع

االستمي ات ولت من العقشتلقن واسلتخ ج

ل ب هلمه اال قليم الي العلدا

ثلم يخل ج المامل ع لتل اسلتمي ا وهكلما

ت عا االاوي ه 0
جدول ()3

يبين مستوى الفروق بين فقرات المقياس لعينة البحث
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

تسلسللللللللللللللل
الفقرة
17
22
7
14
20
23
34
1
4
11
15
2
31
33
27
9
12
3
5
8
18
25
26
16
21
32
30
19
24

ارى من السهولة أن أطلب المساعدة من االخرين
استطيع التركيز على المحاضرات
ارى أن احد أفراد عائل تي لديه عادات أو صفات شخصية تثير في توتري نفسيا
أنت راضي عن تخصصك الدراسي
أحسد االخرين لنا يتمتعون به من سعادة
احس بأنه ال يوجد من يفهمك
افض الفوز على الخسارة في اللعب
استطيع أن أقيم عالقة صداقة بسهولة
أفض النزاهة بمفردي
أشعر أني وحيدا معظم الوقت حتى لو كنت مع الناس
أتمنى لو كان مظهري الجسمي يختلف عن ما كنت عليه االن
أشعر بالندم على ما قمت به من أعمال
أتوقع الفش في أغلب االعمال التي انجزها
أغضب بسرعة ألتفه االسباب
أشعر باالرتياح أو االطمئنان في بيتي
أشعر بالخوف الشديد من شيء أجهله
أرى أن والدي يفرق في المعاملة بيني وبين اخوتي
أشعر بالتعب بسرعة
أشعر بأن أغلب وسائ الراحة متوفر في منزلي
أشعر بأن معظم االستاذة يثقون بي
يتقلب مزاجي بين السعادة والحزن دون سبب ظاهر
تمنعني اسرتي من ممارسة حقي في اختيار االصدقاء أو الدراسة أو ممارسة الهويات
يسه علي االحتفاظ بمزاج مرح داخ البيت
تراودني فكرة ترك المدرسة باستمرار
أجد صعوبة في فهم المواد الدراسية
أتمكن من اتخاذ القرارات المهمة في حياتي
أشعر أنني راضي عن قدراتي
أجد النظام في المدرسة صارما أكثر مما ينبغي
أعاني كثيرا من االلم المفاص وتشنج العضالت
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الوزن الفرضي

الوزن المئوي

2،5
2،47
2،43
2،41
2،41
2،37
2،37
2،37
2،36
2،36
2،35
2،32
2،31
2،3
2،3
2،28
2،26
2،12
2،11
2،1
2،06
2،03
2
1،96
1،93
1،9
1،86
1،83
1،81

83،33
82،5
81،25
80،41
80،41
79،16
79،16
79،16
78،75
78،75
78،33
77،5
77،08
76،66
76،66
76،25
75،33
70،83
70،41
70،00
68،75
67،91
66،66
65،41
64،58
63،33
62،08
61،25
60،41
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30
31
32
33
34

10
13
28
29
6

1،77
1،73
1،71
1،66
1،62

أعاني من صعوبة في التنفس
أتناول الطعام بدون ان اكون جائعا
أفرح كثيرا عندما يختارني المدرس ألداء محاضرة
أكون متماسكا وهادئا في المواقف الحرجة
أعاني كثيرا من اضطرابات في الجهاز الهضمي

59،16
57،91
57،08
55،41
54،16

من الادوي ( )3عقن تسىس الفا ات من االلىت التي اوىت لىت ألىت الشسب بيلشسط لعقش الطيث اا أن
مللن السل ل أن أ ىللب المسلليلدا مللن االخ ل هن ) والتللي اوللىت لىللت و ن ا

الفال ا االولللت (ا

للي ماللدا ه

( ) 2 5وبشسط م ه مادا هي ( )83 33وهي الىت الشسب الت اخ اال ا وهلي ( أللييي كنقل ا ملن ا ل ابيت
اي الا ي ال ضمي ) اوىت لىت و ن ا

مست

ي مادا ه ( )1 62ويسلط م هل مالدا هي ( )54 16وهلما علقن

الفا ات بيلشسط لىد اس الييله 0
جدول ()4
يمث الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت المحتسبة ) وقيمة (ت الجدولية ) ألفراد العينة.
الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المعاني
االحصائية
العينة
الطالب الممارسين لألنشطة الرياضية

930ب73

909ب5

الطالب الغير ممارسين لألنشطة الرياضية

568ب63

481ب7

ت
المحتسبة
177ب7

(*) قهم (ت) الادوله لشد مست

ت
الجدولية
99ب1

*)

مستوى
الداللة
معنوي

دالل ( )0 05ود ى ا ه ()85

ت +1ت78 =2-2

من خالي الادوي قم ( )4تعقن لشي ن ال س اليسيبي الخيص ب الب المدا ا النيي هل الممي سلقن لأليلل
ال هي لله

ألىللت مللن ال س ل اليسلليبي لى للالب النيي ه ل ال ق ل ممي سللقن لأليل ل

ال هي لله

اقللث بى ل االوي

( )73 930وبييي اف معهي ي ( )5 909والنييي ( )63 568وبييي اف معهي ي ( )7 481لىت الت الي لىمي
ان قهمل (ت الميتسللط ) قللد بى للت ( )7 177وهللي ألىللت مللن القهمل الادولهل الطيل ل ( )1 99ولىهلله اسللتشته

الطياث ان ممي سل انيلل

ال هي له اتنل تلأثق ا لىلت ملد تتهلم لقشل الطيلث لى ىطل الممي سلقن لأليلل

ال هي ه للن اللم ن ال مي سل ن االيلل

ال هي له مملي اوىلد الفل وم بلقن العقشتلقن ولوليلح هلما الفل م اللداي

ااو للي هي ب للأن االلع لليب ال هي لله تشم للي الت اا للا االىتم لليلي وتس لليهم ا للي ه لليدا تا للعى م لىعالق لليت االىتمي هل ل

واستعدادهم لتيم المسؤوله والالد ا لىلت اتخليا الال ا ات الي الم اقلف الولعط ا ليا اللت هليدا ايتملي م اللت

العمل الاملليلي واللع م ل ا لليت م ال هي لله وهللما مللي اتللده ( ا مللي ) بأيلله " تىللس العمىهل الد شيمهكهل المسللتم ا,
التي دف ب ي اللخص الت ان ق سى كه لهيدث لالقل اتنل ت ااالي بقشله وبلقن يفسله ملن ى ل وبقشله وبلقن

العق من ى

اخ

( ا مي )23 1971

 -5االستنتاجات والتوصيات
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 1-5االستنتاجات

من خالي الشتي ه وتيىقى ي ومشيقلت ي استشته الطياث مي ىي :

 -1ان هشير

عفي اي الت ااا االىتميلي لد ال الب النيي ه

ؤث الس لىت لالقيت م االىتمي ه داخ

المد س

ال ق ممي سقن لأليل

 -2التأتقد لىت و ع مش يج مشظم لتيا االلعيب ال هي ه لهس م بملي ك

الب النيي ه فهه بلك أوسع

0

 -3هشير قو

 2-5التوصيات

اي لمىه استنمي الشليط الالصفي بلك وا ح لد

صي الطياث مي ىي:

-1

ل و ا اسللتنمي انيل ل

الالصللفه ولتيا ل االلعلليب ال هي لله لللن

النيي ه كيا

 -2ى اء هي ات مقدايه لى الب ال ق ممي سقن لأليل

ال هي ه ممي

الب النيي ه بو ا ليم

هللا قيم ل السللطيقيت بللقن للالب

ال هي ه اي المدا ا النيي ه 0

 -3قيم دو ات ويل ات ت ه خيص بيلمفيههم ال هي ه لن

ها مد اء المدا ا النيي ه والشليط

ال هي ي 0

المصادر والمراجع العربية

ط 11المكتط المو ه اليد ن

-اامد لزا اىح ؛ اص ي لىم الشف

م طع االسكشد ه

 هسين ماقد خ هط ؛ م س ل القهيسيت واالختطي ات الي الت بهل العديهل وال هي لهدا التتب لى طيل والشل

1976

ط 1ىيمعل الطول ا

1989

 صللالح الللد ن الاملليلي ؛ االغتل اب الشفسللي واالىتملليلي ولالقتلله بلليلت ااا الشفسللي واالىتملليلي الالليه امكتط المد لي 2007

 -لع للد الفت لليح غل لزاي ؛ ابي لليث اد نل ل ا للي لى للم ال للشف

2008

ال فل ل

ط 1الا لليه ا دا م لليهي لىشلل ل والت ه للع

 -لع للدال ام لع للده ابل ل اههم ,بع للض مك ي لليت الا للد ا الت ااقهل ل ولالقت للي بدقلل اداء الم للي ات ال ا مهل ل ب لليلت ا

ال ي ا ,سيل ميىستق  ,كىه الت به ال هي ه  /ىيمع ب داد2004 ,
 لعده لعداليي م ست ,بي ث اي لىم الشف -ميمد مو فت هدان ,لىم الشف

الت ب ي ,ط ,1مكتط الخيياي ,الايه ا 1981

الت ب ي واالىتميلي ,دا المعي ف ,الايه ا1977 ,

 -مو فت ا مي ,التتهم الشفسي ,ط ,4دا الش ض الع به  ,بق وت1971 ,
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1956 , بق وت, دا الشل لىايمعقن,  معام مو ىييت لىم الشف, مشق وهط الخي ن-

, ىيمعل ب لداد, كىهل اآلداب,  سليل الميىسلتق, ىطل الايمعل

 بشليء مقهليا لىت االا للد, واثا لم م سلت1989

, دا التتللب, ( الم ص ل,  الت عهالليت االاوللي ه اللي بي ل ث الت به ل ال هي لله, ود للع يسللقن واسللن ميمللد-

)1996

؛ الىهيق ل العديه ل لاللعللقن اللي ك ل ا الاللدم لمللين دا الفت ل لى طيل ل والشل ل والت هللع

 سللف ال م كمللي-

2002
- Ahmed Ezat Rajeh , Aus00l Elem AL. Nafs, edition 11, Modern Egyption Library
, Alexandrine Priner 1976
-Resan Majeed Kherbeet , mawsoot Al. Kiasat Wal Ekhtibarat FiAl. Tarbia Al.
Badanian Wa Al . Riadian : Editionl , Al. Basra University, Book House for
printing and Publication , 198
Salahdin Al. Jamaai , Al.Eghtirab Al –Nafsi Wal Ejtima" Wa Alakatoh Bil
Tawafuk Al
Nafsi Wal Ejtimaai, cairo. Madbooli Library
.2007
Eukla Sulaiman Al.Juboori , Mabade,a Elem Nafsi Al. Tadreeb Al. Riadhi, Edition
1 , Mosel, Ibn Al.Atheer Hous for printing and publishing 2008
Abdul Fatah Ghazal , Abhaath Hadeetha Fi Elem Nafsi Al. Tefel . Edition InCairo,
Mahi Hous for printing and Publishing 2008
Abdul Razzag Ibrahim , Ba' th Mukwinat Al. Kudra Al. Tawafukia Wa Alakateha
BiDikat Ada"a Al Maharat Al. Hijoomia Bil Kura Al. Ta' era, Maste thesis, College
of Sport Education / university of Baghdad ,2004
Mustafa Fahmi, Al. Takayuf Al. Nafsi, Edition 4 Al. Nahda Al. Arabia, Beirut,
1971-Moneer Wahba Al. Khazen, Mu"ajam Mostalahat Elem Al. nsfsi Publishing Hous
for instructors< Beirut, 1956
-Watheq Omer Mosa, Bena'a Muqias Liltawafuq Lada Talabat, Al. Jame"a Master
Thesis, College of Arts, University of Baghdad, 1989
-Wade"a Yassin Wa Hassan Mohamad, Al. Tatbeekat Al. Ehsa"aia Fi Bihooth Al.
Tarbia Al. Riadhia< Al. Mosul< Books House< 1996 وزارة التربية

المديرية العامة لتربية صالح الدين

)1( ملحق
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تحية طيبة :

اي الشه ى اء الطيث الم س م ( دراسة مقارنة في التوافق االجتمااعي لطاالب المادارس الثانوياة الممارساين
وغياار الممارسااين لألنشااطة الرياضااية فااي تكرياات ) وفهمللي ىللي مام ل ل مللن الفا ل ات التللي تخللص الت االلا
االىتملليلي ,الم ى ل ب مللشتم ق ل اءا ك ل اا ل ا ق ل اءا دقهال وان تختللي

ىيب ل وااللدا اا ل ب

تييت اعال تش عا لىهس ,يت قع مشتم اإلىيب بك ص اا وم

ه خدم لىعىم

للح لالم ل (  ) ⁄اا

مع التقدير العالي لتعاونكم معي

الطياث
لعد ال ام لعد ه اب اههم

ت
1
2
3
4

نعم

األسئلة
أست يم أا اقيم عالقة صدقة بسهولة مم زماللي
أ عر بالند على ما قم بي من أعمال 0
أ عر بالتعم بسرعة
أفض النزاهة بمفر ي 0
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متردد
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

أ عر بأا أغلم وسال الراحة متوفرا في منزلي 0
أعاني دثيرا من اض رابال في ال هاز الهضمي 0
أرى أا احد أفرا عاللتي لديي عا ال او صفال نثير توتري نفسيا 0
أ عر بأا مععم االساتذا يثقوا بي 0
أ عر بالدوف الشديد من يت اجهلي 0
أعاني من صعوبة في التنفس 0
أ عر انك وحيدا مععم الوق حتى لو دن مم الناس
ارى أا والدي يفرق في المعاملة بيني وبين اخواني 0
اتناول ال عا بدوا اا ادوا جالعا 0
ان راض عن تدففك الدراسي 0
أتمنى لو داا معهري ال سمي يدتلف عن ما دن عليي االا 0
تراو ني ف را ترف المدرسة باستمرار 0
أرى من السهولة أا ت لم المساعدا من االخرين 0
يتقلم مزاجي بين السعا ا والحزا وا سبم ظاهر
أجد النعا في المدرسة صارما أدثر مما ينبغي 0
أحسد االخرين لما يتمتعوا بي من سعا ا 0
أجد صعوبة في فهم الموا الدراسية 0
است يم الترديز على المحاضرال 0
احس بأني ال يوجد من يفهمني 0
أعاني دثيرا من االلم في المفاص وتشنل العضالل
تمنعني االسرا من ممارسة حقي في اختيار االصدقات أو الدراسة أو ممارسة االنش ة الرياضية
0
يسه علي اا احتفظ بمزاف مرح اخ البي 0
أ عر باالرتياح او االطمئناا في بيتي 0
أفرح دثيرا عندما يدتارني المدرس أل ات المحاضرا
أدوا متماس ا وها لا في المواقف الحرجة 0
أ عر انني راض عن قدراتي 0
أتوقم الفش في أغلم االعمال التي ان زها 0
أتم ن من اتداد القرارال المهمة في حياتي 0
أغضم بسرعة ألتفي االسباب 0
افض الفوز على الهزيمة في اللعم

ملحق ()2
أسماء الخبراء الذين عرضت عليهم االستبانة

االسم الثالثي
أ.د عبد الودود احمد خطاب
أ.د عبد المنعم احمد جاسم
ا.د اديب محمد نادر
أ.م .د كاظم علي
م.د صياح مرشود منوخ

التخصص
علم النفس
قياس وتقويم
علم النفس
علم تفس
غلم نفس نمو

ت

6

أ.م.د زكريا عبد احمد

علم تفس

7

م.د حميد سالم خلف

علم تفس الشدفية

8

د .مهدي مصطفى العاني

اللغة العربية

1
2
3
4
5
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