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 ملخص البحث

التإفين يمثل مرحية مةمة من مراحل تقمي  ابفسك اا تبسر، ااييم تبرز أهمية اميية تإفين      
المإيسس يع يدالة الدريسف ال س  التع تستحقيةس ايفسف التإفين فتيية إيرا م االتإس  المدمسيير 

يرا م ممةدب ب لك ليدل اا تبسر المإفن يع حيز التففي   سف ممسثية لميتمح التإفمين أا ايى ايفاا 
ايفتم ااست دامم كاسيية يع تحإيم  أهمداا البحماث كسلكلما امن الظمااهر ااإمد المإسرفمسف بمين 
فتس ر اا تبسر الااحد يع الماافا الم تيفة أا يع تايير أافسف البسحثين ايةاده  التع سيب لافةس 

لمممكية البحمممث بدمممد  ايممماد اتمممتي   م لا مممح ا تبمممسراف فمممد تحإممم  أهمممداا اا مممديةس أا الدكمممس،
مإيمممسس مإمممفن ليبرميمممة اليغايمممة الدقمممبية يمممع هممم ا الميمممسل ،االمممتمل البمممس  الثمممسفع ايمممى ايمممراكاف 

 الممتميفالبحممث الميدافيممة ،أمممس البممس  الثسلممث تطممر  لدممرا اتحييممل امفسفلممة الفتممس ر ،أمممس ال ستمممة 
 ايى أه  ااستفتسيسف االتاقيسف التع تاقل اليةس البسحثسن  

Rationing a Neuro- Linguistic Programing Scale for Players of Some 
Team Games in Iraq 

Assist. Prof. AlaaZuhair Mustafa    Assist. Inst. Jasim Muhammed Radhi 
University Diyala، College of Physical  Directorate of Education in Diyala 

Education and Sport Sciences 
Keywords: Rationing، scale، neuro-linguistic programing، team games.   

Abstract 
     Rationing is an important stage in building and designing a test. Hence، 
the importance of scale rationing process in the scheduling of crude grades 
which the rationing sample obtainas a result of executing this process and 
deriving the standards  is highlighted. This brings the rationing testinto effect. 
It is also carried out on similar samples of rationing society or its sample and 
it is used as a means to achieve the aims of the researches as in detecting 
phenomena، and making comparisons among the results of the same test in 

mailto:jasimradhi4@gmail.com
mailto:alaazohear@yahoo.com


312074-6032 :ISSN

 

27 
 

different situations. In addition، it is used as a means to save time for the 
researchers and their exerted efforts in designing tests that might achieve the 
aims of their designers or not. The problem of the research is that there is 
not a rationing scale for the neuro-linguistic programing in this field. The 
second section deals with the field procedures. The third section deals with 
displaying، analyzing and discussing the results. The last part is the 
conclusions and recommendations.  

 المقدمة:-1
يدممد التإفممين الدمييممة اا يممرب لبفممسك مإيممسس اا ا تبممسر مإممفن يممسهز ل سممت دا ،  ايإقممد بممم ان     

اا اداب الإيممسس مسممتفداق الممى فاااممد محممددب بحيممث  فتممس ر اا تبممسر ،تقممححةس، اتفسمميرهس يكممان بفممسك
اا تبمممسر اطريإمممة تطبيإمممم، اتدييممممسف ايسبتمممم اطريإمممة تقمممحيحم اا  تتاحمممد ييمممم اتحمممدد بدفمممة ممممااد

تسييل دريستم ، اب لك يقب  المافا اا تبسرد ماحدا بإدر اامكسن ليميح اايمراد يمع م تيما 
( التإفممين افممم " لممك اا تبممسر المم د ا ا 12:1335( ايدممرا   ابممراهي :18: 1333امم  (الظممراا(

ف ممممن قمممدفة يمممع السممممة اا  اان ثبستمممم ا ا ممممس كمممرر ، قممميغف مفرداتمممم اكتبمممف تدييمستمممم ف مممم
اسممب  ان طبمم  ايممى ايفمممسف  الظممسهرب التممع ا ممح لإيسسممةس ، اان لممم تدييمممسف محممددب ااا ممحة،

ممسثية ليميتمح ااقيع ال د فقد اليم اا تبسر ، اب لك يمكن مإسرفمة دريمة يمرد ممس يمع ا تبمسر 
 مإفن بدريسف ايراد اييرد ايية  ففس اا تبسر"  

(بسفممممم همممما"  لممممك اا تبممممسر المممم د حممممددف ايممممراكاف تطبيإممممم 528:1351 الفرطاسممممع : ايدريممممم   
اايةزتممم اتقممحيحم بحيممث يقممب  مممن الممكممن ااطممسك اا تبممسر ففسممم يممع اافممسف اامممسكن م تيفممة 
ااا تبمممسراف المإففمممة تسمممتدمل ييةمممس  ممماابط دفيإمممة اتكمممان لةمممس مدمممسيير ملمممتإة ممممن ايفمممسف ممثيمممة 

 لتإفين هع اميية يمح البيسفسف التإس  المدسيير " ليميتمح ااقيع يس
اتلغل البرمية اليغاية الدقبية مافح متميز امد ل تطبيإع لدي  الففس الريس مع بممس تمثيمُم ممن 

 ااففدساتممميممع أيكممسره  سممبل الممتحك أسممسلي  ااسممس ل م تيفممة لتدممديل سممياك الفممرد الريس ممع اتطمماير 
التكسممممل بمممين الدإمممل االيسممم  هممما  الريس مممية اأنمفسيسمممسف يمممع التمممدري  أا ال الداك، سمممااك ممم ل 

 الإدراف الحإيإية ليريس ع  اكتلساالسبيل فحا 
اتإممما  البرميمممة اليغايمممة الدقمممبية بدراسمممة التفكيمممر االسمممياك االتقمممريسف اهمممع اسممميية ا  سيمممة    

ر الكثمممر تممممدفس البرميمممة اليغايمممة الدقمممبية  بسليكمممس ليريس مممع إ ا سيتفمممس هفمممس همممع التفممما  االتميمممز 
م  مممةق لداك الريس ممع ،ا تيدمم  داراق هسمممسق يممع اارتإممسك بسممياك الريس ممع اتفكيممره، اهممع تسممساد 
الريس ع ايى أق   تفكيره اتةم ي  سمياكم اتفإيمة اسداتمم المح  همتمم اتفميمة ميكستمم امةسراتمم 

يمممة يمكمممن ال هفيمممة ،االبرميمممة اليغايمممة الدقمممبية تفظمممر إلمممى ف مممية الفيمممس  االتفممما  ايمممى إفةمممس امي
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قفساتةس اليسف اليدب الحمظ أا القمدية، اممن  م ل ممس تإمد  تبمرز أهميمة البحمث لكمان البرميمة 
اليغاية الدقبية لةس دار مة  يع الداك الريس مع ،لم ا ممن الي مل تإفمين فيمسس البرميمة اليغايمة 

ربية أا ايفبية الدقبية ليريس يين ،أ ا مس ايمفس بدد  تااير أداب فيسس مإففة ريس ية ارافية أا ا
البحمممث لتإفيمممين مإيمممسس البرميمممة اليغايمممة  البحمممث ايةمممدالإيمممسس هممم ا المفةممما  سمممتزيد ممممن أهميمممة 

اتممتي   ملممكية البحممث بدممد  تمماير مإيممسس مإممفن ليبرميممة اليغايممة الدقممبية يممع البي ممة   الدقممبية
هممم ا الدرافيمممة لممم ا ارتمممأى البسحثمممسن ال ممماا يمممع هممم ه الملمممكية ااييمممسد حمممل لةمممس ممممن  ممم ل تإفمممين 

   المإيسس
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية: -2
 منهج البحث: 2-1

أسممت د  البسحثمممسن الممممفةر الاقمممفع بساسممميا  المسمممحع كافمممم اكثمممر المفمممسهر م كممممة لطبيدمممة     
 الملكية التع يدرسةس البسحثسن 

 :مجتمع البحث والعينة 2-2
 ا  لبدا االدس  الفرفية كرب الإد ،ألتمل ميتمح البحث ايى اابع الدرية الالى يع الدر    

( اابسق بحس  كلايسف ااتحسداف 5143( االبسلغ ادده   1351 -1354اليد(، لسفة   السية،
الدرافية المركزية ، إ  ت  ا تيسر الديفة بسلطريإة الدلاا ية ان طري  الإراة إ  تكافف من 

افد فس  البسحثسن بتازيح ااستمسراف يع ( اابسق ملسركين بسلدارد الدرافع ليدرية ااالى ، 232 
( استمسرب 13( افد ت  استبدسد  5( ايى اافدية المبيفة يع اليدال  54/5/1351يا  ااربدسك  

(استمسرب ليديفة ااستط اية، يإد لميف ايفة البحث 13،ا  افةسلدد  اكتمسل اايسبة 
( من الميتمح ااقيع %11،31( اابسق حيث يمثيان فسبة م اية مإدارهس  212الر يسة 
 ليبحث 
 ( يبين توزيع افراد عينة البحث1جدول)

عدد افراد  اللعبة النادي ت
 العينة

 عدد افراد
 عينة التقنين

النسبة  االستطالعية
 المئوية

 %96،96 - 32 33 كرة القدم الصادق 1
 %100 - 28 28 كرة القدم الشهيد سعد 2
 %92 - 23 25 كرة القدم النهرين 3
 %90،9 - 20 22 كرة القدم الحي 4
 %96،15 - 25 26 كرة القدم الكوت 5
 %100 - 24 24 كرة القدم النعمانية 6
 %93،93 - 31 33 كرة القدم الديوانية .
 %96 - .2 28 كرة القدم الصليخ 8
 %100 - 25 25 كرة القدم الخالص 9
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 %92 - 24 26 كرة القدم جديدة الشط 10
 %96 - 32 33 كرة القدم انالشهيد ارك 11
 %96 - 24 25 كرة القدم الكوفة 12
 %92 - 25 .2 كرة القدم الهندية 13
 %100 - .1 .1 كرة يد النصر 14
 %94 - 16 .1 كرة يد الخالدون 15
 %93 - 15 16 كرة يد السينية 16
 1005 - 15 15 كرة يد القاسم .1
 %91 - 11 12 كرة السلة الكفل 18
 %96 - 30 31 كرة القدم داديةالمق 19
 %100 - 32 32 كرة القدم بعقوبة 20
 %96 - 28 29 كرة القدم شهربان 21
 %100 - 12 12 كرة سلة الحي 22
 %100 - 11 11 كرة سلة االسكان 23
 %100 - 11 11 كرة سلة امام المتقين 24
 %100 - 26 26 كرة القدم الصناعة 25
 %100 - .2 .2 كرة القدم الشعلة 26
 %100 - 24 24 كرة القدم الكاظمية .2
 %100 - 29 29 كرة القدم التاجي 28
 %100 - 33 33 كرة القدم بني سعد 29
 %100 - 30 30 كرة القدم هبهب 30
 %100 - 20 20 كرة القدم ازهيرات 31
  20 - 20 كرة القدم الوجيهية 32
  20 .2. .6.  المجموع 
 ادوات البحث: 2-3
اادااف التع استطس  البسحث بمايبةس الحقال ايى تيميح البيسفسف اتدايفةس ااست     هع

 ( 528: 5880الفتس ر لحل الملكية لتحإي  اهداا البحث مفةس   محيا :
 :جمع المعلومات وسائل2-3-1

 لبكة اافترفف الدسلمية  ااستبسفة، الم حظة، المقسدر الدربية ااايفبية،
 ع البيانات وتحليل البيانات:وسائل جم 2-3-2

 اف   يسا  سساة تافيف، يري  الدمل المسساد،
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 خطوات تقنين المقياس: 2-4
  :اختيار مقياس البرمجة اللغوية العصبية 2-4-1

( ببفسك مإيسس ليبرمية اليغاية الدقبية لبدا االدس  518: 1354فس  البسحث  را ع:    
ب تإيس بميميةس البرمية اليغاية الدقبية إ  ت  ا تيسر ه ا ( يإر 18الفرفية اال د يتكان من  

حس  اي  البسحثسن إ  ل  يسب  لبسحث ان تطر  لة ا بالمإيسس لحداثتم اها الفريد من فاام 
حال ق حية  آرا ة  لبداكت  ارا المإيسس ايى ميمااة من ال براك  سسبإسق، إ الما ا  
 (  18ق حية المإيسس ايميح يإراتم الم  ايمح ال براك ايى ايإراتم، إ المإيسس 

 تعليمات المقياس وتصحيحه: 2-4-2
ان لتدييمسف المإيسس تأثيراق ايى المفحا  يكيمس كسفف التدييمسف اا حة امبسطة كيمس امكن   

الحقال ايى ايسبسف قسدفة يدتمد اييةس ، افد ت  ااداد تدييمسف المإيسس بدبسراف اا حة 
ريإة اايسبة ، اك لك ت  التأكيد ايى طمأفة المستيي  ايى افم ا ا  كر امفةامة ات  اي س  ط

( " ان التغي  ايى اسمل 44: 5813اسمم يإط ل راا البحث الديمع حس  مس اكده   ا  
ااستحسسن   المر ابة اايتمساية ( يت  من   ل طمأفة المستيي  بسرية استيسبستة  " اك لك 

يإرب ب  ايسبة ، امس تقحي  المإيسس ييإقد بم ا ح درية  ت  التأكيد ايى اد  ترك اد
استيسبة المفحا  ايى كل يإرب من يإراف المإيسس امن ث  يمح ه ه الدريسف إلييسد الدرية 
الكيية لكل استمسرب  سقة لكل يرد من ايراد الديفة بسست دا  مفتس  التقحي  المدد لة ا الغرا 

التع يكلا بةس الفسح  افد اايسبسف التع تدل ايى اياد  ا  ان مفتس  التقحي  " ها ااداب
 ( 558:5815الفتيية التع تإسس ابدالس  :

/ 05/ 58/15/03/ 1/50/53( يإرب مفةس الفإراف السيبية اهع  18ايتكان المإيسس من   
( اامس بإية الفإراف يةع يإراف اييسبية اتكان اايسبة  مسة 21/11/11/ 11/34/32/ 40

تفطب  ايع  -تفطب  ايع بدرية كبيرب  -  تفطب  ايع بدرية كبيرب يداق  اتعهع كسبدا ل ا 
 ( 1ا تفطب  ايع اط فس ( ، كمس يبين يدال   -ا تفطب  ايع بدرية فييية  -بدرية متاسطة 

 ( يبين اوزان االجابات على الفقرات2جدول)

درجة الفقرات  درجة الفقرات السلبية البدائل ت
 االيجابية

 1 5 علّي اطالقا   قال تنطب 1
 2 4 تنطبق علّي بدرجة قليلة 2
 3 3 تنطبق علّي بدرجة متوسطة 3
 4 2 تنطبق علّي بدرجة كبيرة 4
 5 1 تنطبق علّي بدرجة كبيرة جدا   5
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 التجربة االستطالعية: 2-5
اابسق ات   (13ت  ايراك التيربة ااستط اية ايى ايفة من فسدد الاييةية بكرب الإد  بددد    

التيربة ااستط اية طريإة استكلسا  (، اتدد1351-5-53ا تيسره  بطريإة الاا ية بتسريخ 
ت  استبدسده  من التيربة  البحث إ مدى م كمة اداب البحث المقممة امدى تاايإةس مح ايفة 

  ايفة تإفين المإيسس(  الر يسة 
 :التجربة الرئيسة )تطبيق المقياس( 2-6
( يإرب يسهزاق ليتطبي  18قب  مإيسس البرمية اليغاية الدقبية بتدييمستم ايإراتم الم  أ بدد ان   

ت   اابسق،( .2.ايى ايفة التإفين اه  ااباا افدية الدرية ااالى يع الدرا  البسلغ ادده   
 ( 1351-5-54 تطبي  المإيسس ايى ايفة التإفين بتأريخ

 األسس العلمية لبناء المقياس : 1-2
 صدق المقياس: 1-.-2
( من أه  ال قس   السيكامترية التع يفبغع تاايرهس يع المإيسس لفم Validityيدد القد      

أسسسية امةمة يع تإاي   االقد   سقيةيًلر فدرب المإيسس ايى فيسس مس يي  فيسسم يد ق، "
 اا تبسراها فدرب أد أداب، االةدا مفم مدرية ق حية الداب يع فيسس اليسف  المتقار فيسسم 

   (25: 5811  مةدد:ايى تأدية اميم كمس يي " 
 اتحإ  البسحثسن من قد  المإيسس بمًلرين ليقد  همس :

 content validityاااق: قد  المحتاى 
 construet validityثسفيسق: قد  البفسك 

 صدق المحتوى: 1-1-.-2
أا المكافسف الم تيفة لييسف  المراد  ايدريم لحستة" بأفم فيسس مدى اا تبسر ليفااحع      
( ات  تحإي  ه ا القد  بدد أن ت  تحديد مفةا  البرمية اليغاية 11: 5884:  ابراهي فيسسم" 

الدقبية ،إ  فس  البسحثسن بأاداد المإيسس اتحديد أبدسده ايإراتم بساستدسفة بميمااة من ال براك 
سس االتإاي  يع الميسل الريس ع االففسع لفرار يع اي  الففس الريس ع ااي  الففس الدس  االإي

 ق حية الفإراف اب لك حقل البسحثسن ايى قد  المحتاى 
 صدق البناء: 1-2-.-2
ايطي  اييم أي س  قد  المفةا  أا قد  التكاين الفر ع لفم يدتمد التحإ  التيريبع من    

 بفس م، ايمكنمدهس البسحث يع مدى مطسبإة دريسف المإيسس ليمفسهي  أا اايترا سف التع اات
تدريا قد  التكاين الفر ع افم"المدى ال د يكان بم تفسير الداك ايى اا تبسر يع  اك 

( ايدد ه ا الفا  من القد  131: 1333بدا التكايفسف الفر ية المديفة"  ا اد ار اان،
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يبع من مدى تطسب  " من أكثر أفاا  القد  م  مة لبفسك المإسييس لفم يدتمد التحإ  التير 
 (40: 5814 الزابدع اا ران: .دريسف الفإراف مح ال سقية أا المفةا  المراد فيسسم

 افد تحإ  البسحثسن من قد  البفسك من   ل ث ثة مًلراف هع:
 القوة التميزية للفقرات:1-2-1-.-2

ف الدييس االيراد  اد الإاب التمييزية تدفع فدرب الفإرب ايى التمييز بين اليراد  اد المستايس    
: 1335 حفس،المستايسف الدفيس بسلفسبة ليسمة التع تإيسةس الفإرب اه ا يدد دلي ق ايى قد  البفسك

،اان المإيسس ال د يتكان من يإراف ييدب يكان فايسق ييادب المإيسس تدتمد ايى يادب (11
ف متبسيفة تدد أه  دالة تقا يسلإدرب ايى التمييز بين ميمااس اايزاك المكافة لم اهع الفإراف،

اهع من الطر   ايى يإرب من يإراف المإيسس من   ل تمييزهس بين ال دفسك االمتفافين،
 من مدى تفسس  مفرداتم التأكدالمست دمة إلييسد قد  المإيسس تبدس لقد  البفسك من   ل 

سس  مدسم ف (،الغرا ح48: 5811بحيث تكان ك ق متفسسإسق مترابطسق  ايساد، ،اتكسميةس
تمييز الفإراف يإد ت  است دا  أسيا  الميمااتين المتطريتين ،إ  أفم يدد أحد ااسسلي  المفسسبة 

ايتطي  أييسد مدسمل التمييز لفإراف المإيسس بطريإة الميمااتين  لحسس  تمييز الفإراف،
 (114: 5813المتطريتين ال طااف ااتية: ا  :

س ال ابان ايى المإيسس تفسزليس  من أايى درية الى ااطأ ترتي  الدريسف التع حقل ايية-5
 درية 

من ايراد الديفة من ااايى اال ين حقياا ايى أايى الدريسف ليمثياا  (%12 فسبة استإطس  -1
( من ايراد الديفة من ااسفل ال ين حقياا ايى ااطأ %12أايى الدريسف، ااستإطس  فسبة  
( اا ، 583لدفيس، أ  بيغ ادد ال ابين يع الميمااة الدييس الدريسف ليمثياا ايراد الدرية ا

 ابففس الددد بسلفسبة ليميمااة الدفيس 
 ( اييسد مدسمل تمييز الفإراف tااست د  البسحثسن طريإة ا تبسر 

فبال يميح الفإراف  الدالة ت المحسابة امإسرفتةس بإي   tابمإسرفة فتس ر التحييل ااحقس ع لإي  
 د اد يإرب من يإراف المإيسس  ال  تستبد
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( المحسوبة t( يبين أقيام االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )3جدول )
 للمجموعتين العليا والدنيا وداللتها المعنوية لفقرات المقياس

 

 الفقرة

 T المجموعة العليا المجموعة الدنيا

 المحتسبة

 

 نسبة

 الخطأ

 

 الداللة
 ع س ع س

 مميزة 0.000 309.308 0.000 5.000 0.5.6 25..2 1

 مميزة 0.000 138.988 0.000 5.000 0.589 2.5.8 2

 مميزة 0.000 213.014 0.000 5.000 .3..0 2.345 3

 مميزة 0.000 214.220 0.000 5.000 41..0 2.4111 4

 مميزة 0.000 180.064 0.000 5.000 45..0 2.451 5

 مميزة 0.000 231.834 0.000 05.00 0.810 2.162 6

 مميزة 0.000 233.913 0.100 4.9899 69..0 2.142 .

 مميزة 0.000 178.600 0.420 .2...4 0.4998 1.451 8

 مميزة 0.000 121.964 0.000 5.000 08..0 2.055 9

 مميزة 0.000 205.579 0.000 5.000 66..0 1.903 10

 مميزة 0.000 162.746 0.000 5.000 51..0 2.045 11

 مميزة 0.000 170.139 0.0.1 4.9949 0.688 1.928 12

 مميزة 0.000 281.595 0.493 4.5859 0.495 1.421 13

 مميزة 0.000 119.238 0.100 4.9899 06..0 1.9.9 14

 مميزة 0.000 161.916 0.239 4.9394 38..0 1.964 15

 مميزة 0.000 209.378 0.501 4.5051 0.4.9 1.345 16

 مميزة 0.000 213.014 0.219 4.9495 13..0 2.304 .1

 مميزة 0.000 174.400 0.265 4.9242 66..0 2.2.4 18

 مميزة 0.000 170.311 0.495 4.5.58 .0.38 1.182 19

 مميزة 0.000 235.772 0.000 5.000 0.814 2.203 20

 مميزة 0.000 206.817 0.494 4.5808 0.495 1.5.3 21

 مميزة 0.000 281.595 0.122 4.9848 8340. 2.091 22

 مميزة 0.000 223.179 0.000 5.0000 82..0 2.066 23

 مميزة 0.000 243.883 0.000 5.0000 33..0 1.949 24
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 مميزة 0.000 138.988 0.000 5،0000 2...0 1.9.4 25

 مميزة 0.000 177.506 0.000 5.0000 0.692 .1.85 26

 مميزة 0.000 106.984 0.239 4.9394 0.6.5 2.152 .2

 مميزة 0.000 138.988 0.208 4.9545 05..0 2.050 28

 مميزة 0.000 151.630 0.000 5.0000 53..0 2.131 29

 مميزة 0.000 174.157 .0.19 4.9596 0.665 .1.83 30

 مميزة 0.000 194.614 0.398 4.8030 0.4.3 1.335 31

 مميزة 0.000 .519167 0.000 5.0000 ..0.6 1.923 32

 مميزة 0.000 186.090 0.000 5.0000 60..0 2.182 33

 مميزة 0.000 309.308 0.000 5.0000 22..0 2.055 34

 مميزة 0.000 178.873 0.256 4.9293 0.822 2.192 35

 مميزة 0.000 196.188 0.483 4.6313 0.500 .1.46 36

 ميزةم 0.000 152.933 0.441 3.4..4 03..0 2.005 .3

 مميزة 0.000 148.127 0.295 4.9040 ....0 2.055 38

 مميزة 0.000 156.079 0.354 4.8535 44..0 2.045 39

 مميزة 0.000 255.637 0.398 4.8030 0.646 1.8.3 40

 مميزة 0.000 174.143 0.000 5.0000 0.825 2.152 41

 مميزة 0.000 197.095 .0.15 .4.9.4 0.643 1.8.8 42

 مميزة 0.000 140.374 0.496 .4.565 0.499 461.1 43

 مميزة 0.000 233.913 0.000 5.000 44..0 1.918 44

 مميزة 0.000 209.378 0.288 4.9091 48..0 1.969 45

 مميزة 0.000 168.413 0.000 5.0000 3...0 1.903 46

 مميزة 0.000 108.512 0.321 4.8838 00..0 .1.82 .4

 مميزة 0.000 121.576 0.000 0000.5 31..0 2.005 48

 مميزة 0.000 243.883 0.369 4.8384 04..0 1.862 49

 مميزة 0.000 176.085 0.354 4.8535 0.653 1.8.3 50

 مميزة 0.000 138.726 0.1.1 .4.969 88..0 2.000 51

 مميزة 0.000 152.702 0359 4.8485 .3..0 1.954 52

 مميزة 0.000 06.9501 0.000 5.0000 5...0 1.969 53
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 مميزة 0.000 130.136 0.000 5.0000 31..0 .1.83 54

 مميزة 0.000 85.472 0.000 5.0000 66..0 2.096 55

 مميزة 0.000 160.246 0.141 4.9.98 0.509 1.680 56

 مميزة 0.000 121.357 0.000 5.0000 23..0 1.918 .5

 مميزة 0.000 114.071 0.488 4.6111 .0.49 1.441 58

 مميزة 0.000 168.391 0.390 4.8131 98..0 2.005 59

 مميزة 0.000 309.308 0.288 4.9091 42..0 2.101 60

 مميزة 0.000 138.988 0.0.1 4.9949 0.802 2.066 61

 مميزة 0.000 213.014 0.000 5.000 .4..0 2.182 62

 مميزة 0.000 214.220 0.000 5.000 0.682 .1.81 63

 مميزة 0.000 180.064 .0.48 4.6162 0.499 456.1 64

 مميزة 0.000 231.834 .0.32 4.8.88 01..0 1.868 65

 مميزة 0.000 233.913 0.229 4.9444 .8..0 2.086 66

 مميزة 0.000 178.600 0.4689 4.6.68 0.4.3 1.335 .6

 مميزة 0.000 121.964 0.402 980..4 0.540 1.6.5 68

 مميزة 0.000 205.579 .0.32 4.8.88 01..0 1.944 69

 مميزة 0.000 162.746 0.000 5.000 ....0 1.908 0.

 مميزة 0.000 170.139 0.000 5.000 58..0 1.852 1.

 مميزة 0.000 281.595 0.000 5.000 40..0 1.913 2.

 مميزة 0.000 119.238 0.000 5.0000 30..0 2.081 3.

 مميزة 0.000 61.9161 0.308 4.8939 8...0 2.025 4.

 مميزة 0.000 209.378 0.000 5.0000 95..0 2.020 5.

 مميزة 0.000 213.014 0.000 5.0000 41..0 2.0.6 6.

 مميزة 0.000 174.400 0.321 4.8838 83..0 2.116 ..

 مميزة 0.000 170.311 0.4.9 4.6465 0.493 1.411 8.

 مميزة 00.00 235.772 0.369 4.8384 .2..0 2.304 9.

 مميزة 0.000 206.817 0.000 5.0000 55..0 1.969 80

 مميزة 0.000 281.595 0.402 980..4 0.805 2.060 81

 مميزة 0.000 223.179 0.458 020..4 0.500 ..1.4 82



312074-6032 :ISSN

 

36 
 

 مميزة 0.000 243.883 0.000 5.0000 50..0 2.055 83

 مميزة 0.000 138.988 0.000 5.0000 16..0 1.964 84

 مميزة 0.000 177.506 0.500 4.5303 0.4.3 1.335 85

 مميزة 0.000 106.984 0.3.8 4.8283 0.6.2 2.132 86

 مميزة 0.000 138.988 0.000 5.0000 49..0 2.101 .8

 مميزة 0.000 151.630 0.000 5.0000 80..0 2.152 88

 مميزة 0.000 174.157 0.122 4.9848 0.804 2.228 89

 الداخلي:ساق األت1-2-2-.-1
إن مدسمل ااتسس  الدا يع ها مدسمل ارتبسط بين كل يإرب من يإراف المإيسس ابين الدرية    

افد است د  البسحثسن مدسمل ااتسس  الدا يع يع تحييل  (،511: 5882الكيية ليمإيسس ابراهي ،
ة الكيية ، أد حسس  قد  يإراف المإيسس بسست دا  المحك الدا يع   الدري يإراف المإيسس

ليمإيسس (  ان طري  إييسد الد فة اارتبسطية بين درية كل يإرب االدرية الكيية ليمإيسس، إ  ت  
الد فة اارتبسطية بين  است را  (Person)است دا  فسفان مدسمل اارتبسط البسيط لبيرسان 

ة ليمإيسس ا لك ( اابسق ايى كل يإرب ابين الدرية الكيي 212دريسف أيراد الديفة البسلغة   
المدرية دالتةس اإلحقس ية فارفف  (،SPSSالحإيبة اإلحقس ية ليديا  اايتمساية   بسست دا 

كمس يبين  ايع  اك ه ا المديسر ل  تستبدد أد يإرب من يإراف المإيسس مح في  الدالة،
 ( 4يدال 
 طريقة االتساق الداخلي امباستخديبين نتائج معامل االرتباط )بيرسون( بين فقرات المقياس  (4جدول)

 الداللة نسبة الخطأ معامل االرتباط الفقرات الداللة نسبة الخطأ معامل االرتباط الفقرات

 معنوي 000. **240. 46 معنوي 001. **121. 1

 معنوي 00. **108. .4 معنوي 000. **337. 2

 معنوي 000. **225. 48 معنوي 004. **106. 3

 معنوي 002. **116. 94 معنوي 001. **121. 4

 معنوي 000. **199. 50 معنوي 000. **272. 5

 معنوي 001. **125. 51 معنوي 000. **322. 6

 معنوي 000. **240. 52 معنوي 008. **098. .

 معنوي 000. **219. 53 معنوي 000. **133. 8

 معنوي 000. **179. 54 معنوي 000. **272. 9

 معنوي 000. 1.**61 55 معنوي 014. *091. 10

 معنوي 000. **173. 56 معنوي 000. **255. 11

 معنوي 000. *134. .5 معنوي 000. **129. 12
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 معنوي 000. **148. 58 معنوي 001. **123. 13

 معنوي 003. **110. 59 معنوي 000. **300. 14

 معنوي 004. *106.* 60 معنوي 000. **316. 15

 معنوي 000. .**337 61 معنوي 000. **191. 16

 معنوي 000. **390. 62 معنوي 007. **100. .1

 معنوي 000. **272. 63 معنوي 000. **134. 18

 معنوي 000. **281. 64 معنوي 000. **381. 19

 معنوي 000. **317. 65 معنوي 003. **110. 20

 معنوي 000. **176. 66 معنوي 000. 1.**69 21

 معنوي 002. **116. .6 معنوي 000. **240. 22

 معنوي 000. **249. 68 معنوي 000. **154. 23

 معنوي 000. **270. 69 معنوي 001. **124. 24

 معنوي 000. **437. 0. معنوي 000. **238. 25

 معنوي 000. **145. 1. معنوي 000. **215. 26

 معنوي 000. **242. 2. معنوي 000. **315. .2

 معنوي 000. **331. 3. معنوي 000. **394. 28

 معنوي 003. **112. 4. معنوي 000. **425. 29

 معنوي 000. **268. 5. معنوي 000. **286. 30

 معنوي 000. **228. 6. معنوي 000. **191. 31

 معنوي 000. **375. .. معنوي 001. 1.**24 32

 معنوي 000. **415. 8. معنوي 002. **116. 33

 معنوي 000. **150. 9. يمعنو  000. **185. 34

 معنوي 000. **209. 80 معنوي 000. **251. 35

 معنوي 000. **242. 81 معنوي 000. **286. 36

 معنوي 000. **353. 82 معنوي 000. **256. .3

 معنوي 000. **191. 83 معنوي 000. **163. 38

 معنوي 000. **225. 84 معنوي 000. **290. 39

 معنوي 000. **197. 85 نويمع 000. **132. 40

 معنوي 000. **269. 86 معنوي 003. **111. 41

 معنوي 000. **219. .8 معنوي 000. **145. 42

 معنوي 000. **185. 88 معنوي 000. **143. 43

 معنوي 000. **286. 89 معنوي 000. **217. 44

     معنوي 002. **113. 45

 0.05 ≥* معنوي بنسبة داللة       0.01 ≥** معنوي بنسبة داللة 
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 ثبات المقياس: 2-.-2
ييممس يزادفمس  ااتسمسفميدفع " دفة المإيسس يع الم حظة ااد  تفسف م ممح ففسمم  اا تبسرثبسف    

اتحإممم  البسحثمممسن ممممن ثبمممسف مإيمممسس  ،(13: 5818 تمممسيير:بمممم ممممن مدياممممسف ايمممى سمممياك الفمممرد "
  ة الفقفية امدسمل الفسكرافبس   البرمية اليغاية الدقبية من   ل طريإة التيز 

 طريقة التجزئة النصفية : 2-1-.-2
لفةس تت يى ايا  بدا الطر  كطريإة أاسدب  است دامساهع من أكثر طر  الثبسف    

ن طريإة التيز ة الفقفية تإيس  بسليةد االافف، بسفتقسدهساتتميز ه ه الطريإة  اا تبسر اا 
طراك أداك ا  إن تيسفس الفإراف "يدل ايى مدى أتسس  ا التيسفس الدا يع لفإراف المإيسس إ

افد أست د   (،054:1332 ير :المفحاقين ايى يميح الفإراف  التع يتكان مفةس المإيسس"
البسحث يع إييسد الثبسف ايى يميح الفإراف االد فة بين الس ية الفردية االزايية، اه ه الطريإة 

ايى بيسفسف ايفة التيربة الر يسة  اااتمسدحدب من   ل ا تتطي  اا ايراك اا تبسر لمرب اا
الحإيبة اإلحقس ية  است دا إ  ت  ، ( استمسرب 212القسلحة يإط ليتحييل ااحقس ع االبسلغة 

ث  فسمف يإراف المإيسس ايى فقفين ات   ،(، ااد يف البيسفسف اليةسSPSS  اايتمسايةليديا  
يسف الفقفين بطريإة  بيرسان(،ابيغ مدسمل اارتبسط بين مدسمل الثبسف بين ميما  در  است را 
( اا ان ه ه الإي  تمثل مدسمل ثبسف فقا اا تبسر ل لك يتدين تدديل مدسمل 21 3الفقفين 

الثبسف اتقحيحم حتى فحقل ايى مدسمل ثبسف اا تبسر ككل ااييم استدميف مدسدلة سبيرمسن 
 براان لتقحي  مدسمل اارتبسط  

( اهمما مدسمممل ثبممسف اممسل يمكممن ااتمممسده لتإممدير 3،13تقممحي  أقممب  مدسمممل الثبممسف ابدممد ال   
( ان مدسمل الثبسف الم د يمكمن اااتممسد اييمم يتمراا  Lazarusثبسف اا تبسر ا  ي كر ازاراس 

 (  80 3-31 3مس بين  
 معامل ألفاكرونباخ: 2 -2-.-2
د ممممن أكثمممر مدممسم ف الثبمممسف لممميااسق أن همم ا الفممما  مممن الثبمممسف يمممداى التيممسفس المممدا يع ايُدمم    

بمممين الفإمممراف يمممع  اارتبسطمممسفم كممممةق ليمإمممسييس  اف الميمممزان المتمممدر  ايلمممير المممى " فممماب  اأكثرهمممس
، الحسمممممس  الثبمممممسف بةممممم ه الطريإمممممة ليمإيمممممسس أاتممممممد (535: 5812:  امممممادب اميكمممممسادالمإيمممممسس "

( اا ، اافد حسس  212غة االبسلالبسحثسن ايى ايفة بفسك المإيسس القسلحة ليدمل ااحقس ع 
الريس ممية اهممع فيمممة ممتممسزب يممع بحمماث التربيممة  (118 3 فيمممة مدسمممل الثبممسف ات مم  أفةممس تبيممغ 

 (5813: 004: ير ثبسف اسل اماثا  بم ايمكن ااتمسده   امدسمل
 : اإلحصائيةالوسائل  2-8

 (  144:  1353 ،( ابد الكريspssُااِليف البيسفسف اإلحقس ية بسست دا  البرفسمر اليسهز   
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 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-3
 عرض النتائج والمؤشرات االحصائية لعينة التقنين: 3-1

يع  اك الفتس ر المست يقة من ايفة التإفين فستدرا المًلراف ااحقمس ية ليبحمث ممن  م ل 
المركزيمممة  اايمممراكاف التمممع فمممس  بةمممس البسحثمممسن ليمًلمممراف ااحقمممس ية المتديإمممة ب قمممس   الفزامممة

 ( يبين المًلراف ااحقس ية 1امإسييس التلتف االتازيح التكرارد لديفة التإفين االيدال   
 ( يبين المؤشرات االحصائية لخصائص النزعة المركزية ومقاييس التشتت 5جدول)

المؤشرات 
 االحصائية

الوسط 
 الحسابي

اعلى  التفلطح االلتواء الوسيط
 درجة

 ادنى درجة

- 459.000 455.371 المقياس
0.387- 0.816 429 208 

ط  القفر إ ا كسن تازيح يط  لكل التازيح اتسساد فيمة االتااك االتفييفسر االتااك االتف
ط  محقارب ي( فرى ان فيمة االتااك االتف1الملسهداف طبيديس تمسمسق   امن   ل اليدال   

يدع كمس ها ظسهر من   ل رس  ( ااييم يسن التازيح ها فري  من التازيح الطب  5بين  
ااحتمسل الطبيدع   إ ا كسفف الديفة من التازيح الطبيدع يةن الحساف تإح أايى اأسفل ال ط 

 (  5المستإي  اكمس ها ظسهر يع اللكل   
 
 
 
 
 
 
 

 التقنين عينة العبي درجات لتوزيع الطبيعي االحتمال يوضح (1) شكل
  :سمعايير المقيا نتائج اشتقاقعرض  3-2

تدد اميية التإس  المدسيير أ ر ال طااف التيريبية التع تمر بةس اميية تإفين اا تبسر أا     
المإيسس يع قارتم الفةس ية من   ل تطبيإم ايى ايفة ممثية ليميتمح  ابد 

  (035:5815الس  :
م  ه ه إ  تس ،الكع فتمكن من تإاي  أداك ال ا  ابد أن يكان  لك يع  اك مدسيير مديفة 

المدسيير بمإسرفة أداك ال ا  بأداك  يره من ال ابين من المستاى ففسم ، ايحقل البسحث من 
  ل فتس ر اا تبسر ال د ييريم ايى الديفة ايى الدريسف ال س  تحدد بلكل مدين مإدار مس 

Normal Q-Q Plot of ÇäÝÚÇáí
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 يستحإم ال ا  من دريسف ايى اا تبسر ، اا فستطيح أن فإسرن من   لةس درية ال ا 
بغيره من ال ابين ل ا ليأ البسحثسن إلى است دا  فاافين ريس ية اطرا   إحقس ية لكع يتمكن 

 من   لةس مإسرفة دريسف ال ا  مح افرافم من ال ابين اآل رين   
االمإسييس الففسية اهع :  الدريسف  ل  تبسرافاهفسك أفاا  متدددب من المدسيير التع تلت     

فيسف ، امدسيير الدمر ،      الخ ( الكل مفةس مميزاتم اايابم ، يكثيرا مس المديسرية ، االم ي
تست د  مدسيير الدمر مح ا تبسراف الإدراف الدإيية ، أمس المدسيير الم يفية يةع تست د  يع مدظ  

 (511: 5815الميساف   ابد الس  :
 (  3لفرفية ،كمس مبين اليدال  ااييم است ر  البسحثسن الرت  الم يفية لدريسف اابع اللدس  ا  

 ( يبين الدرجات الخام والدرجات المعيارية ) الرتبة المئينية( 6جدول)

الرتب المئينية  الرتب المئينية ك.م.ص التكرارات الفئات
 بعد التقريب

208 – 22. 1 1 0.13 1 
228 – 24. 10 11 1.3. 1 
248 – 26. 45 56 6.18 6 
268 – 28. 148 204 20.35 20 
288 – 30. 196 400 26.96 2. 
308 – 32. 145 545 19.94 20 
328 – 34. 94 639 12.92 13 
348 – 36. 39 6.8 5.36 5 
368 – 38. 26 .04 3.5. 4 
388 – 40. 16 .20 2.20 2 
408 – 429 . .2. 0.96 1 

 -تحديد مستويات المقياس : 3-3
ليغايممة الدقممبية ل ابممع االدممس  الفرفيممة يممع اسممتكمساق ليممراكاف تإفممين مإيممسس البرميممة ا 

الدممرا  ااييممسد الممدريسف االمسممتايسف المديسريممة لياقممال الممى أداب مإففممة يمكممن اااتمممسد اييةممس يممع 
فيسس الظسهرب ما ا  الإيمسس ، ابدمد اسمت را  المدريسف المديسريمة الم يفيمة تم  الدممل ايمى اييمسد 

الحكم  ايمى فتمس ر المإيمسس ، اان الفمر  بمين المدمسيير المستايسف المديسرية التع من   لةس يمكن 
االمسمممممتايسف " أن المدمممممسيير مدياممممممسف تمممممدلفس ايمممممى كيفيمممممة ااداك الفديمممممع لأليمممممراد ، يمممممع حمممممين ان 

ًديم اايراد"   ا اد،ر اان  ( 505: 1333المستايسف تدلفس ايى مس يي  ان ي
دقبية ل ابع االدس  الفرفيمة الكمان ( مستايسف لمإيسس البرمية اليغاية ال1 البسحثسن  حدد    

 درية    1 13( درية اان المدى الااحد = 533 -5الدريسف الم يفية تتكان من   
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اكمممس يممع  ااتيممةاافممد تازيممح الممدريسف الم يفيممة ايممى المسممتايسف ليمإيممسس يإممد تبممين لفممس المسممتايسف 
 (  2اليدال 
 التقنين المئوية لعينةام والنسب يبين المستويات المعيارية والدرجات الخ (.الجدول )

 ( مسيأتع :2اليدال فستفتر من 
المستاى  (، امس% 58،08( تكرار ابفسبة م اية مإدارهس  545ايى   ( ديا حقل المستاى 

 (ييد امس المستاى  (،%11،24ابفسبة م اية مإدارهس   ( تكرار138حقل ايى  ي (متاسط 
حقل ي (ييد يدا امس المستاى  (،%14،13( تكرار ابفسبة م اية مإدارهس  523حقل ايى  ي

( 88حقل ايى ي (ممتسز (، امس المستاى %54،30( تكرار ابفسبة م اية مإدارهس  531ايى  
 ( اا 212( ا لك من ميما  الديفة المتكافة من  %50،35 مإدارهس ابفسبة م اية  تكرار

 يع الدرا  
  الخاتمة:-4

ةس البسحثسن تاقل الى تإفين مإيسس البرمية يع  اك الفتس ر ااحقس ية التع تاقل الي     
 ي  أن أيع الدرا  االتإس  مدسيير امستايسف ،ا  اثبتف الفتس ر  ل ابيناليغاية الدقبية 

حس  المستايسف بال ابين يمتيكان برمية لغاية اقبية االبدا اا ر يمتيكان بفسبة   يية 
 رارب فيسس البرمية اليغاية  يع لبسحثسنامس ابرز التاقيسف التع ياقع بةس ا التع تبين  لك،

ايى البي ة الدرافية ااست دا  المإيسس المإفن  اق قب  ه ا المإيسس متاير أن أالدقبية ل ابين بدد 
ااال من فاام يع  لفممن فبل البسحثين االمدربين ،اياقع البسحثسن بساتمسد ه ا المإيسس 

 الدقبية لبسفع االدس  الفردية   الدرا  ، ا رارب بفسك مإيسس ليبرمية اليغاية
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية عدد الالعبين الدرجات الخام المستويات المعيارية
 19.39 141 30-24 20.8-1ضعيف     
 4..28 209 33-31 40.6-20.9متوسط     
 24.20 1.6 36-34 60.4-..40جيد         
 14.03 102 38-.3 80.2-60.5جيد جدا   
 13.61 99 45-39 100-80.3ممتاز      
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  :المصادر والمراجع
 امسن ، مًسسة  5ابراهي ، مراان ابد المييد ؛ تقمي  ابفسك ا تبسر الييسفة البدفية ، ط   :

 ( 1335الارا  ليفلر االتازيح ، 
 احمد سيمسن ميكساد ايتحع حسن ؛ اسسسيسف البحث الديمع يع التربية االديا   ،اادب

 فية  امسن: مكتبة المفسر ليفلر االتازيح الفسس
 لمدرسع المرحية المتاسطة، رسسلة مسيستير، يسمدة  ااففدسلعامل ؛ فيسس ااتزان  ،مةدد

   5811البقرب، كيية التربية، 
 الففسع لدى اابع كرب اليد : اطراحة دكتاراب،  ل حترا اميرب ؛ بفسك اتإفين مإيسس  ،حفس

  1335يسمدة بغداد،  كيية التربية الريس ية،
 ايع سما  اا ران، ؛ الإيسس ااا تبسر االتإاي  يع الميسل الريس ع :  بغداد ،  ،الفرطاسع

 ( 1351مطبدة المةيمن ، 
  را ع،يسس  محمد:بفسك مإيسس ليبرمية اليغاية الدقبيةNLP  ل ابين المتإدمين لبدا

  1354االدس  الفرفية يع الدرا ،رسسلة مسيستير،
 ،  1332  مقر ،الإسهرب:مكتبة اافييا المقرية،3قفاف ؛الإيسس الففسع،ط ير  
  ،  5815 الدربية،مكتبة الفة ة  الإسهرب، :1ط االترباد،الإيسس الففسع  محمد؛ابد الس  
 ،  الإيسس االتإاي  الففسع االترباد اسسسيستم اتطبيإستم اتاييةستم ق   الدين محماد ا :

  1333دار الفكر الدربع، ، الإسهرب، 5المدسقرب، ط
  ابد الزهرب، يدإا  ياسا ؛تسثير مفةر تدييمع مإتر   لبدا افاا  التقاي  بكرب اليد ايى

يسمدة بغداد ،كيية التربية  اي  اافظمة التمثييية،رسسلة مسيستير  ير مفلارب،
 ، 1351الريس ية،

 ،  رباد :   الكايف ، ق   الدين محماد ؛ تطاراف مدسقرب يع الإيسس الففسع االت ا
 ( 5813يسمدة الكايف ، 

  ااسكفدرية،دار المدسرا  االتيري  يع اي  الففس االتربية، ايساد: الإيسسابدالرحمن
  5811اليسمدية،

  الزابدع ابد اليييل إبراهي  ا آ ران( ؛ اا تبسراف االمإسييس الففسية : الماقل ، يسمدة
  5814الماقل ، 

  الرحمن، الإسهرب: دار تريمة( سدد ابد   0االمإسييس، ط رافأ ؛ اا تبستسيير ليافس 
  5818اللرا ،

 ،5880محيا ،اييم؛ طرا   البحث الديمع امفةيم ، دار الحكمة ، 
  ،5884محمد ابراهي  لحستة ؛فيسس الل قية   الإسهرب، دار المدرية اليسمدية  
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 لريس ية ااي  الففس محمد حسن ر اان امحمد فقر الدين:الإيسس يع التربية ا ،ا اد
  1333الريس ع، الإسهرب،دار الفكر الدربع،

  ،5884محمد ابراهي  لحستة ؛فيسس الل قية   الإسهرب، دار المدرية اليسمدية  
  بدفع ايى  فا مستاى اا ترا  لدى  –محمد إبراهي  ابراهي  ؛ يدسلية برفسمر ففسع

، يسمدة المفايية / كيية التربية  بدا ط   كييسف التربية الريس ية :  أطراحة دكتاراه
   5882الريس ية ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


