
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
ىـالــــــــــــــــة دیــــعــــــــــــــــــــجام

ة ـــتربیة الریاضیــــــة الـــلیــــــــــــــك
لیاـــــــــــــــــات العــــــــــــــــــــالدراس

) NLP(بناء مقیاس للبرمجة اللغویة العصبیة

لالعبین المتقدمین في بعض االلعاب الفرقیة

وھي جزء من ،رسالة مقدمة الى مجلس كلیة التربیة الریاضیة في جامعة دیالى

التربیة الریاضیةعلوم متطلبات نیل شھادة الماجستیر في 

من قبل

بإشراف

..
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إقرار المشرف

ــــأأشـــهد ـــة(ن أعـــداد هـــذه الرســـالة الموســـومة ب ـــاس للبرمجـــة اللغوی ـــاء مقی العصـــبیة بن

)NLP (المقدمـــة مـــن قبـــل طالـــب ) لالعبـــین المتقـــدمین فـــي بعـــض االلعـــاب الفرقیـــة

،جامعـة دیـالى/شرافي في كلیـة التربیـة الریاضـیة جرى بأجاسم محمد راضيالماجستیر 

.التربیة الریاضیةعلوم رجة الماجستیر في وهي جزء من متطلبات نیل د

التوقیع
االء زهیر مصطفىد.م.أ

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة دیالى

.ًا على التعلیمات والتوصیات المتوافرة نرشح هذه الرسالة للمناقشةبناء

التوقیع
لقاء غالب ذیابد.م.أ

میة والدراسات العلیامعاون العمید للشؤون العل
كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة دیالى

م٢٠١٤--



٤

إقرار المقوم اللغوي

ـــن هــذه الرســالة الموســومةأداشــه ) NLP(بنــاء مقیــاس للبرمجــة اللغویــة العصــبیة (ب

جاســم طالــب الماجســتیر المعــدة مــن) بــین المتقــدمین فــي بعــض االلعــاب الفرقیــةلالع

بحت بأســلوب صــأشــرافي بحیـث باراجعتهــا مـن الناحیــة اللغویـة قــد تمـت م،محمـد راضــي

.خطاء والتعبیرات غیر الصحیحة وألجله وقعتعلمي سلیم خاِل من األ

وقیعالت
ابراهیم رحمن حمید االركيد .أ

كلیة التربیة للعلوم االنسانیة/جامعة دیالى
م٢٠١٤--



٥

إقرار لجنة المناقشة والتقویم

بنـاء مقیـاس (طلعنا على الرسـالة الموسـومة بــا أعضاء لجنة المناقشة والتقویم أنشهد أنن

وقـد ) لالعبین المتقدمین في بعض االلعاب الفرقیـة) NLP(للبرمجة اللغویة العصبیة 

نهـا جـدیرة ونقـر إ،هـافي محتویاتهـا وفیمـا لـه عالقـة بجاسم محمد راضيناقشنا الطالب 

.التربیة الریاضیةعلوم لنیل درجة الماجستیر في 

التوقیع
عبد الرحمن ناصر راشدد.أ

رئیس اللجنة
التوقیع                                                التوقیع

رافد مهدي قدوريد.م.أالن محمود                  بیداء كید .م.أ
عضو اللجنةو اللجنة                                       ضع

الى فـي جلسـته س كلیة التربیة الریاضیة جامعـة دیـصدقت الرسالة من مجل
.م٢٠١٤//  والمنعقدة بتاریخ) ( المرقمة

العمید
ماجدة حمید كمبشد.أ

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة دیالى
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 هتـدى الخلـق بـه محمـد المصـطفى صـلى أ وحامل رسالة السـماء، النـور الـذي إلى منبع العلم
. صحابه المنتجبینبیته الطاهرین وأعلیه وعلى آلهللا
ًا كریمًا صامدًا بوجه األعداءإلى وطني الغالي أرضًا وسماًء وشعب .
إلى أرواح شهداء العراق وشهداء الریاضة العراقیة .
 إلى أمي التي حملتني وهنًا على وهن وغمرتني بحنانهـا، فبـذلت الغـالي والنفـیس فـي تنشـئتي

ن أتسـلق سـلم الحیـاة بشـرف وجـد، فطـوبى أم أخیب أمالهـا، محققـا طموحهـا فـي تنشئًة قویمة، فل
. هللا أن یمد في عمرهالها، واسأل

 علىا في الفردوس األختي الغالیة رحمها هللا وجعلهأإلى روح .
إلى من اشتددت أزري بهم في السراء والضراء أخواتي .
لــى النخبــة مــن ذوي العقــول والمعرفــة واألخــالق الســامیة مــن أســاتذتي وطــالب العلــم، فقــد إ

فتجــــاوزت العقبــــات بعلمهــــم وبمشــــورتهم ذللــــوا أمــــامي الصــــعاب فكــــان عطــــاؤهم كریمــــا ســــدیدا، 
وبنصــیحتهم لــي، فاهــدیهم ثمــرة جهــودهم بمــا قــدموا لــي، أتمنــى أن أكــون تلمیــذا بــارا أحمــل بمــا 

.قدموه لي من علم ومعرفة 


لباحثا
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شكر و ثناء
*****************************************************

نعــــــم إلعــــــالمین ومــــــا تــــــوفیقي 
ه صـل هللا علیـه والـ(وأسلم علـى سـید الخلـق وحبیـب هللا محمـد بـن عبـد هللا يوأصل،النصیر

،شفیعنا یوم العرض على هللا ) سلمو 
مجـزي .. 

.، وأوسطه فالحًا، وآخره نجاحاً اللهم اجعل أول عملي هذا صالحاً ..الصابرین
عد الـدكتور تقدم بالشكر والثناء للسیدة المشـرفة االسـتاذ المسـاأومن واجب العرفان بالجمیل

عـون فـي رصـانة هـذا تـه مـن مالحظـات وتوجیهـات كانـت خیـربدألمـا الء زهیر مصـطفىأ
ـــاري عـــز وجـــل أن یجزیهـــا خ ـــًا مـــن الب ـــدنیا واالخـــرة ویمنحهـــا البحـــث متمنی ـــرًا فـــي ال ـــى أ ی عل

.المراتب
شـخص التربیة الریاضیة في جامعة دیالى المتمثلـة بویتقدم الباحث بالشكر إلى عمادة كلیة 

والــى أسـاتذتها األفاضــل، وكــذلك أتقــدم ماجــدة حمیــد كمــبشالـدكتور عمیـدة الكلیــة األســتاذ
بالشــكر واالمتنــان إلــى األســاتذة األفاضــل فــي اللجنــة العلمیــة، والــى لجنــة المناقشــة والتقــویم

االســـتاذ المســـاعد عضـــویةو اصـــر راشـــدعبـــد الـــرحمن نالمتمثلــة برئیســـها االســـتاذ الــدكتور 
لمـا ابـدوه مـن ، بیـداء كـیالن محمـودالـدكتور المسـاعد واالسـتاذ مهدي قدوريرافدالدكتور 

.مالحظات علمیة قیمة ساعدت الباحث على اتمام الرسالة بشكل علمي
ت بـدوه مـن مالحظـالمـا أواعضـائهالجنة السـمناررئیسومن واجب العرفان یشكر الباحث 

الـدكتور االسـتاذ،ساتذة السنة التحضـیریة یشكر الباحث او ،ساعدت الباحث في عملهقیمة
عبـــد الـــرحمن الـــدكتور االســـتاذ،نـــاظم كـــاظمالـــدكتور االســـتاذ،الســـتار جاســـم محمـــدعبـــد
االسـتاذ ،نصیر صفاءالدكتور االستاذ المساعد،فاضلعباسالدكتور االستاذ المساعد،ناصر

ماجدةاالستاذالدكتور،رافد مهديالدكتور االستاذ المساعد،فعبداللطیماهر الدكتور المساعد
ــد كمــبش تقــدم بــوافر شــكري وأ،ویشــكر الباحــث جمیــع اســاتذة كلیــة التربیــة الریاضــیة ،حمی

وال ،جـراءات البحـث االحصـائیةلمساعدته فـي أتمـام إيمحمد ولید الخشالوامتناني للدكتور 
سـدیدة وجعلـت الحظاتهم وتوجیهاتهم للباحثلذین كانت من اشكر السادة الخبراء اني أیفوت
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غــازي وأخــص بالــذكر الــدكتور ، خطــوات صــحیحة فجــزاهم هللا خیــر الجــزاءالباحــث یخطــو
والـدكتور كامـل عبـود حسـینوالـدكتور ،مهند عبد الحسن الهـاللوالـدكتور ،صالح محمود

شــكر ویخالــد جمــالوالــدكتور ،ســلمان عبــد الواحــد كیــوشوالــدكتور ،صــفاء طــارق حبیــب
االتحـاد العراقـي المركـزي ، االتحـاد العراقـي المركـزي لكـرة القـدم(الباحث االتحادات العراقیـة 

بــدوه مــن تعــاون مــع الباحــث وتســهیل لمــا أ) لعراقــي المركــزي لكــرة الســلةاالتحــاد ا،لكــرة الیــد
ویشــكر فــراد عینــة البحــث مــن الالعبــین الباحــث جمیــع االندیــة الریاضــیة وأویشــكر، مهمتــه

ي أن والیفـوتن،المدربین واالداریین في االندیة الریاضیة العراقیـة لتعـاونهم مـع الباحـث یضاً أ
ذین وقفــوا الــى جانــب الباحــث وتحملــوا مشــقة الســفر والعنــاء اشــكر فریــق العمــل المســاعد الــ
وعبـد الكـریم عطـا رعد عبد القـادر حسـینوأخص بالذكر،نفجزاهم هللا خیر جزاء المحسنی

المعـــاون العلمـــي لقـــاء غالـــب ذیـــابالـــدكتورة ویشـــكر الباحـــث ،ســـینحهللا وعـــامر علـــي 
كــل مــن ایــاد وهبــة وزینــة ونــرمین ،الدراســات العلیــا مــوظفي وحــدةلشــؤون الدراســات العلیــا و 

،ماجـد، محمـد، ضحى،رشا،الدكتور ضیاءویشكر الباحث موظفي مكتبة التربیة الریاضیة ،
فــي جامعــة دیـــالى واخــص بالــذكر الســـید ویشــكر الباحــث جمیـــع مــوظفي المكتبــة المركزیـــة 

ن لمیـة جـزاه هللا خیـر جـزاء المحسـنیلمسـاعدته الباحـث فـي تـوفیر المصـادر العمحمد منشد
ء الدراســــــة مــــــن طلبــــــة وال ینســــــى الباحــــــث ان یســــــجل شــــــكره وامتنانــــــه الــــــى جمیــــــع زمــــــال،

،كـریم، ابراهیمرعـد،هجـوم،مصطفى،حیدر،عالء،عبد الكریم،رعد عبد القادر(،الماجستیر
.)نورس، نبراس، صابرین، تغلب، اشراق، رحمن،محمد

الـى مـن علمتنـي العطـاء مـن ،یقدم الباحث شكره وامتنانه الى من كللهـا هللا بالهیبـة والوقـارو 
طـال هللا فـي عمرهـا لتـرى ثمـارًا قـد حــان أ،وعلمتنـي كـل شـئ جمیـل فـي الحیــاة دون انتظـار

ومـــًا اهتــدي بهـــا الیــوم وفـــي الغــد والـــى االبـــد قطافهــا بعـــد طــول انتظـــار وســتبقى كلماتهـــا نج
.والدتي العزیزة...

لصـــبرهم الكریمـــة عـــائلتيوأقـــدم جزیـــل شـــكري وعرفـــاني المملـــوءین بالحـــب واالمتنـــان الـــى 
وتحملهـم عنــاء الدراســة معــي والــدعم المســتمر طیلـة مــدة الدراســة وتشــجیعهم لــي فجــزاهم هللا 

.خیرًا في الدنیا واالخرة
.تسعفني ذاكرتي في ذكرهم فمكانكم في القلب دومًا لم، منوعذراً 

 
الباحث
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لالعبین المتقدمین في بعض ) NLP(بناء مقیاس للبرمجة اللغویة العصبیة 
االلعاب الفرقیة
جاسم دمحم راضي

بإشراف
د االء زھیر مصطفى.م.أ

:ابواب ھيةأشتملت الدراسة على خمس
:الباب االول

همیــة الدراســة مــن خــالل بنــاء أ مــن خاللهـا الــى أحتـوى البــاب االول علــى المقدمــة وتــم التطــرق 
لالعبین المتقدمین فـي بعـض االلعـاب الفرقیـة واسـتخدام هـذا مقیاس للبرمجة اللغویة العصبیة

لكــون البرمجــة ث همیــة البحـوتكمـن أ المقیـاس بوصــفه مؤشـرًا لقیــاس البرمجـة اللغویــة العصــبیة 
مجــة اللغویــة لــذا مــن األفضــل قیــاس البر ، مهــم فــي األداء الریاضــي لهــا اثــراللغویــة العصــبیة

ذا مــا علمنـا بعــدم تــوفر أداة قیــاس ریاضـیة عراقیــة أو عربیــة أو اجنبیــة إ،العصـبیة للریاضــیین 
مجـة اللغویـةلـذا ارتـأى الباحـث بنـاء مقیـاس للبر ، لقیاس هذا المفهوم ستزید من أهمیـة البحـث 

المـدربین والبـاحثین وذوي االختصـاص لقیـاس هـذا المفهـوم العصبیة من أجل أن یستخدم مـن
.لدى الالعبین

أشـارت الكثیـر مـن البحـوث والدراسـات النفسـیة الحدیثـة إلـى إَن :وتتلخص مشكلة البحث فـي
عدیــدة منهــا مــن االخفاقــات الریاضــیة وعــدم تحقیــق النتــائج المطلوبــة ترجــع الــى عوامــلاً كثیــر 

ود هــدف ضــعف الخبــرة الشخصــیة والثقــة بــالنفس والتفكیــر والتصــرف بشــكل ســلبي وعــدم وجــ
ضــعف فـــي بنــاء العالقـــات االیجابیــة بـــین الالعبــین وعـــدم واضــح أمــام الالعبـــین فضــًال عـــن 

تبـرز مشـكلة البحـث متمثلـة بعـدم وجـود أداة و ،تغییر المعتقـدات السـلبیة الـى معتقـدات إیجابیـة
لقیـــاس هـــذا المفهـــوم وهـــذا لمجـــال الریاضـــيضـــیة عراقیـــة أو عربیـــة أو أجنبیـــة فـــي اقیـــاس ریا

للبرمجـة المقیاس الیقل أهمیة عن المقاییس الریاضیة األخـرى لـذا سـعى الباحـث لبنـاء مقیـاس 
.اللغویة العصبیة لالعبین المتقدمین في بعض االلعاب الفرقیة

ملخص الرسالة باللغة العربیة



١٠

العصــبیة لالعبــین المتقــدمین فــي بعــض بنــاء مقیــاس للبرمجــة اللغویــة:ویهــدف البحــث الــى
.االلعاب الفرقیة 
:مجاالت البحث 

:المجــــــــال البشـري -١
) كــرة الســلة، كــرة الیــد ، كــرة القــدم (العبــوا اندیــة الدرجــة الممتــازة المتقــدمین لاللعــاب الفرقیــة 

.في العراق
:لزماني االمجـــــــــــــال -٢

.٨/٢٠١٤/ ١٢لغایة ٢٠١٤/ ٢٨/١دة  من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
:المجــــــــــال المكاني-٣

..المالعب والقاعات الریاضیة التي یجري علیها الالعبون تدریباتهم ومنافساتهم
الدراسات النظریة والدراسات السابقة:لثاني االباب 

مـــادة نظریـــة تخـــص مفهـــوم ) ١٢(المحـــور االول شـــمل علـــى : ب الثـــاني محـــورینشـــمل البـــا
.دراسات سابقة ) ٧(وشمل المحور الثاني على،البرمجة اللغویة العصبیة 

منهجیة البحث وٕاجراءاته المیدانیة:الباب الثالث 
حـث ذ قـام الباإ،المسـحي لمالئمتـه طبیعـة المشـكلةاستخدم الباحث المنهج الوصـفي باالسـلوب

یمثلـون نسـبة ، )٧١٣(لالعبین المتقدمین ویبلغ عددهم ببناء مقیاس للبرمجة اللغویة العصبیة 
البحــث جــراءات وتــم توضــیح إ،العبــاً ) ٨٣٢(غ عــددهم مــن مجتمــع البحــث البــال،%) ٨٥.٦٩(

.من وسائل جمع المعلومات واالجهزة المستخدمة وعینته وأدواته المستخدمة

وتحلیلها ومناقشتهاالنتائجعرض :الباب الرابع

ف تــي تــم التوصــل الیهــا لتحقیــق هــدالوتحلیلهــا ومناقشــتها النتــائج فــي هــذا البــاب عــرض تــم
.البحث



١١

االستنتاجات والتوصیات: الباب الخامس

:أهم االستنتاجات التي تم التوصل الیها 

.ةتوصل الباحث الى بناء مقیاس للبرمجة اللغویة العصبیة في بعض االلعاب الفرقی-١

مكونات و بعداً )٢٨( فقرة موزعة على ) ٨٩( بلغ عدد فقرات المقیاس الحالي -٢
.برمجة اللغویة العصبیةتقیس بمجموعها ال

:هم التوصیات اما أ
اســتخدام مقیــاس البرمجــة اللغویــة العصــبیة الــذي صــممه الباحــث بوصــفه أحــد المؤشــرات -١

.المتقدمین لبعض االلعاب الفرقیةالعبین التي تؤشر قیاس البرمجة اللغویة العصبیة  لدى ال

.تقنین المقیاس الذي صممه الباحث من قبل الباحثین وطلبة الدراسات العلیا-٢

.بناء مقیاس للبرمجة اللغویة العصبیة على الالعبات المتقدمات في باقي االلعاب االخرى-٣



١٢

المحتویاتقائمة

الصفحةالمحتویاتالتسلسل

١العنوان

٢نیةأاآلیة القر 

٣إقرار المشرف

٤إقرار المقوم اللغوي

٥قرار لجنة المناقشة والتقویمأ

٦اإلهداء

٧ثناءالشكر وال

٩ملخص الرسالة باللغة العربیة

١٢المحتویاتقائمة 

١٦قائمة الجداول

١٧قائمة المالحق

التعریف بالبحث–الباب االول 
ولالباب اال

٢١التعریف بالبحث١

٢١المقدمة وأهمیة البحث١-١

٢٤مشكلة البحث٢-١

٢٥هداف البحثأ ٣-١

٢٥مجاالت البحث٤-١

٢٥المجال البشري١- ٤-١

٢٥المجال الزماني٢- ٤-١



١٣

٢٥المجال المكاني٣- ٤-١

٢٦- ٢٥تعریف المصطلحات٥-١

ت السابقةدراسات النظریة والدراساال-الباب الثاني
الباب الثاني

٢٨والدراسات السابقةةالنظریدراساتال٢

٢٨الدراسات النظریة١-٢

٢٨ماهیة القیاس النفسي١- ١-٢

٣٠ماهیة البرمجة اللغویة العصبیة٢- ١-٢

٣٤البرمجة االیجابیة والسلبیة١- ٢- ١-٢

٣٥همیة البرمجة اللغویة العصبیةأ ٣- ١-٢

٣٦برمجة اللغویة العصبیةفوائد ال٤- ١-٢

٣٦البرمجة اللغویة العصبیة وعالقتها بالتفكیر٥- ١-٢

٣٧التفكیر االیجابي١- ٥- ١-٢

٣٨القدرة على التفكیر السریع٢- ٥- ١-٢

٣٩تطبیقات البرمجة اللغویة العصبیة٦- ١-٢

٤٠البرمجة اللغویة العصبیة والریاضة٧- ١-٢

٤٣الخبرة الشخصیة١- ٧- ١-٢

٤٥التفوق الشخصي٢- ٧- ١-٢

٤٥الدراسات السابقة٢-٢

٤٥دراسة مروة عمر موسى ١- ٢-٢

٤٧أمیر هوشنك باقري، دراسة  سیلفادلفار ٢- ٢-٢

٤٨الء زهیر مصطفىأدراسة ٣- ٢-٢



١٤

٤٩دراسة اسماعیل الهلول٤- ٢-٢

٤٩انور البنادراسة محمد عسلیة و٥- ٢-٢

٥٠حسن الخزاعيدراسة مهند عبد ال٦- ٢-٢

٥١دراسة ندى فتاح العبایجي و میساء یحیى قاسم٧- ٢-٢

٥٢مناقشة الدراسات السابقة٣-٢

منھج البحث وإجراءاتھ المیدانیة-الباب الثالث 
الباب الثالث

٥٧منهجیة البحث وٕاجراءاته المیدانیة٣

٥٧منهج البحث١-٣

٥٧مجتمع البحث والعینة  ٢-٣

٥٩دوات البحثأ٣-٣

٥٩وسائل جمع المعلومات١- ٣-٣

٥٩وسائل جمع البیانات وتحلیل البیانات٢- ٣-٣

٥٩إجراءات بناء المقیاس٤-٣

٦٠الغرض من بناء المقیاس٤- ١-٣

٦٠تحدید الظاهرة المطلوب قیاسها٢- ٤-٣

٦٠تحدید المنطلقات النظریة لبناء المقیاس٣- ٤-٣

٦٠المقیاسبعاد أتحدید ٤- ٤-٣

٦٣ولیة لفقرات المقیاسإعداد الصیغة األ٥- ٤-٣

٦٣إعداد فقرات المقیاس١- ٥- ٤-٣

٦٣وأسسهاصیاغة الفقراتتحدید أسلوب٢- ٥- ٤-٣



١٥

٦٤صالحیة الفقرات٣- ٥- ٤-٣

٦٧إعداد تعلیمات المقیاس٤- ٥- ٤-٣

٦٨التجربة االستطالعیة٥-٣
٦٨)استطبیق المقی(التجربة الرئیسة ٦-٣
٦٩تصحیح المقیاس٧-٣

٦٩موضوعیة االستجابة١- ٧-٣

٧١األسس العلمیة لبناء المقیاس٨-٣

٧١صدق المقیاس١- ٨-٣

٧١صدق المحتوى١- ١- ٨-٣

٧٢صدق البناء٢- ١- ٨-٣

٧٢القوة التمیزیة للفقرات١-٢- ١- ٨-٣

٧٧األتساق الداخلي٢-٢- ١- ٨-٣

٨٠يالصدق العامل٣-٢- ١- ٨-٣

٨١ثبات المقیاس٢- ٨-٣

٨٢التجزئة النصفیة١- ٢- ٨-٣

٨٣معامل الفا كرونباخ٢- ٢- ٨-٣

٨٤الوسائل االحصائیة٩-٣

مناقشة وتحلیل النتائج-الباب الرابع 
الباب الرابع

٨٧وتحلیلھا ومناقشتھاالنتائجعرض٤

٨٧يالتحلیل العامل١- ٤
٨٩الرتباطات البینیةلمصفوفة ايالتحلیل العامل٢- ٤



١٦

٩٠العوامل قبل التدویر٣- ٤
٩٦العوامل بعد التدویر٤- ٤
١٠١تفسیر العوامل المستخلصة١-٤- ٤

١٤٣العوامل المستبعدة٥- ٤
١٤٤الفقرات المستبعدة٦- ٤

١٤٥المقیاس بالصورة النھائیة٧- ٤

االستنتاجات والتوصیات–الباب الخامس 
الباب الخامس

١٤٨االستنتاجات والتوصیات٥

١٤٨االستنتاجات١- ٥
١٤٩التوصیات٢- ٥

المصادر العربیة واالجنبیة
١٥٠المصادر العربیة واالجنبیة

١٦٢المالحق
كتب تسھیل مھمة من االتحادات الریاضیة وكلیة التربیة ١ملحق 

الریاضیة
١٦٣

االستباناتعرض سماء السادة الخبراء والمختصین الذین تمأ٢ملحق
علیھم

١٧٤

١٧٦سماء فریق العمل المساعدأ٣ملحق
١٧٧استبانة استطالع اراء الخبراء لصالحیة ابعاد المقیاس٤ملحق
١٨٤استبانة االھمیة النسبیة البعاد مقیاس البرمجة اللغویة العصبیة٥ملحق
ة االستبانة االستطالعیة التي وزعت على العینة االستطالعی٦ملحق

للحصول على بعض فقرات مقیاس البرمجة اللغویة العصبیة
١٨٧

١٩١استمارة استبیان لتحدید صالحیة الفقرات٧ملحق
مقیاس البرمجة اللغویة العصبیة الذي تم تطبیقھ على عینة ٨ملحق

البناء الرئیسیة والتجربة االستطالعیة
٢٠٠

مع مفتاح يملورة النھائیة بعد التحلیل العاالمقیاس بالص٩ملحق
التصحیح

٢٠٦

٢١٠یبین مصفوفة االرتباطات البینیة١٠ملحق 



١٧

AbstractA,b,c,dكلیزیةملخص الرسالة باللغة االن
الصفحةاسم الجدولرقم الجدول

٥٤وجھ التشابھ واالختالف بین الدراساتأیبین ١
ھا یبین االندیة ومكان القاعات الریاضیة والمالعب التي تم فی٢

اجراءات البحث
٥٧

٥٨یبین توزیع أفراد المجتمع وعینة البحث٣
بعاد المحسوبة والجدولیة أل) ٢كا(وقیم راء الخبراء أیبین ٤

المقیاس
٦١

یبین االبعاد والنسب المئویة لألھمیة النسبیة وعدد فقرات كل ٥
بعد

٦٣

٦٥یبین عدد الفقرات الموزعة على االبعاد٦
راء الخبراء حول صالحیة الفقرات أل) ٢كا(تائج یبین ن٧

للمقیاس
٦٦

٦٩یبین اوزان االجابات على الفقرات االیجابیة والسلبیة٨
٧٠رات االصلیة والمكررةقیبین ارقام الف٩

) t(یبین أقیام االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم ١٠
لتھا المعنویة لفقرات المحسوبة للمجموعتین العلیا والدنیا ودال

المقیاس

٧٤

بین فقرات المقیاس ) بیرسون(یبین نتائج معامل االرتباط ١١
بأستعمال طریقة االتساق الداخلي

٧٨

٨١یبین ابعاد المقیاس مع عدد الفقرات المرشحة للتحلیل١٢
یبین قیم االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات ١٣

لغویة العصبیةمقیاس البرمجة ال
٨٨

٩١یبین قیم العوامل قبل التدویر١٤
٩٢یبین مصفوفة العوامل قبل التدویر١٥
٩٦یبین قیم العوامل بعد التدویر١٦
یبین مصفوفة العوامل لفقرات مقیاس البرمجة اللغویة ١٧

العصبیة بعد التدویر المتعامد
٩٧

لخاصة بالعامل یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا ا١٨
حسب درجة التشبعباألول مرتبة تنازلیاً 

١٠٢

١٠٤یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ١٩



١٨

حسب درجة التشبعبالثاني مرتبة تنازلیاً 
یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٢٠

حسب درجة التشبعبالثالث مرتبة تنازلیاً 
١٠٥

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٢١
حسب درجة التشبعبالرابع مرتبة تنازلیاً 

١٠٦

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٢٢
حسب درجة التشبعبالخامس مرتبة تنازلیاً 

١٠٨

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل٢٣
حسب درجة التشبعبالسادس مرتبة تنازلیاً 

١٠٩

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٢٤
حسب درجة التشبعبالسابع مرتبة تنازلیاً 

١١٠

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٢٥
حسب درجة التشبعبالثامن مرتبة تنازلیاً 

١١٢

سل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل یبین تسل٢٦
حسب درجة التشبعبالتاسع مرتبة تنازلیاً 

١١٣

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٢٧
حسب درجة التشبعبالعاشر مرتبة تنازلیاً 

١١٤

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٢٨
مرتبة تنازلیاً حسب درجة التشبعالحادي عشر 

١١٦

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٢٩
حسب درجة التشبعبالثاني عشر مرتبة تنازلیاً 

١١٧

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٣٠
حسب درجة التشبعبالثالث عشر مرتبة تنازلیاً 

١١٩

ل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل یبین تسلس٣١
حسب درجة التشبعبالرابع عشر مرتبة تنازلیاً 

١٢٠

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٣٢
حسب درجة التشبعبالخامس عشر مرتبة تنازلیاً 

١٢٢

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٣٣
حسب درجة التشبعبدس عشر مرتبة تنازلیاً السا

١٢٤

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٣٤
حسب درجة التشبعبالسابع عشر مرتبة تنازلیاً 

١٢٥

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٣٥
حسب درجة التشبعبالثامن عشر مرتبة تنازلیاً 

١٢٧



١٩

بین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ی٣٦
حسب درجة التشبعبالتاسع عشر مرتبة تنازلیاً 

١٢٨

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٣٧
حسب درجة التشبعبالعشرون مرتبة تنازلیاً 

١٢٩

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل٣٨
حسب درجة التشبعبالحادي والعشرون مرتبة تنازلیاً 

١٣٢

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٣٩
حسب درجة التشبعبالثاني والعشرون مرتبة تنازلیاً 

١٣٣

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٤٠
رجة التشبعحسب دبالثالث والعشرون مرتبة تنازلیاً 

١٣٥

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٤١
حسب درجة التشبعبالرابع والعشرون مرتبة تنازلیاً 

١٣٦

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٤٢
حسب درجة التشبعبالخامس والعشرون مرتبة تنازلیاً 

١٣٧

وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل یبین تسلسل الفقرات ٤٣
حسب درجة التشبعبالسادس والعشرون مرتبة تنازلیاً 

١٣٩

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٤٤
حسب درجة التشبعبالسابع والعشرون مرتبة تنازلیاً 

١٤٠

یبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل ٤٥
حسب درجة التشبعبمن والعشرون مرتبة تنازلیاً الثا

١٤٢

یبین تسلسل الفقرات المستبعدة وأرقامھا وتشبعاتھا ٤٦
حسب بالخاصة بالعامل التاسع والعشرون مرتبة تنازلیاً 

درجة التشبع

١٤٣

یبین تسلسل الفقرات المستبعدة وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة ٤٧
 ً حسب درجة التشبعببالعامل الثالثون مرتبة تنازلیا

١٤٣

یبین تسلسل الفقرات المستبعدة وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة ٤٨
حسب درجة التشبعببالعامل الحادي والثالثون مرتبة تنازلیاً 

١٤٤

یبین تسلسل الفقرات المستبعدة وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة ٤٩
بعحسب درجة التشببالعامل الثاني والثالثون مرتبة تنازلیاً 

١٤٤

جمیع على تشبعیبین الفقرات التي لم تستوفي شروط نسبة ال٥٠
العوامل

١٤٤

حسب ترتیب العوامل بیبین ترتیب مصفوفة العوامل النھائیة ٥١
يوتشبعاتھا بعد التحلیل العامل

١٤٦
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:التعریف بالبحث - ١
:المقدمة وأهمیة البحث١- ١

ربیة الریاضـیة یبـرْز على مختلف المیادین ومنها میدان التطرأَ الذي أن التطور
الریاضـــیة صـــبحت التربیـــةبعـــد أن أوخاصـــةً لـــى مواكبـــة مـــا ظهـــر منـــهُ إالحاجـــةَ 

لحضـاري نتیجـة للـدور البـارز هـا اومفهوممـم ل أحـد المقـاییس المهمـة بـین األتشـك
مجـــال البحـــث العلمـــي مـــن خـــالل الدراســـة والتحلیـــل والفهـــم لمختلـــف خـــذهُ أالـــذي

الــذي یعــدْ مجــاالت علــوم التربیــة الریاضــیة بمــا فیهــا مجــال علــم الــنفس الریاضــي
المباشـر فـي المنافسـات عـن تـأثیرهُ داء الریاضـي فضـالً أجانب مؤثر في مسـتوى 

ـــارُه إنســـانًا یفكـــر ـــى الریاضـــي بأعتب ـــك ملكـــات ،خیـــل ویت،ویشـــعر،وینظـــر ال ویمتل
ـــى مـــدى فهمـــه  ـــة متنوعـــة وٕان نجاحـــُه فـــي األداء یتوقـــف عل نفســـیة وقـــدرات عقلی

وأن معظـــــم ،ومعرفتـــــه بتلـــــك الملكـــــات والقـــــدرات وكیـــــف یمكـــــن األســـــتفادة منهـــــا 
فـادة مـن قـدراتهم یستطیعون من األریاضیي المستوى العالي یعزى تفوقهم الى ما

لعقلیــة هــي التــي تجعلهــم یســتطیعون تعبئــة وأن هــذه الملكــات والقــدرات ا،العقلیــة 
.طاقتهم  ألقصى درجة ممكنة

ــــولأ ــــنفس كمــــا یق ــــم ال ــــي عل ــــاس ف ــــة مــــن )K.Bean(ن القی هــــو مجموعــــة مرتب
و بعـــــض العملیـــــات العقلیـــــة أ،و كیفیـــــة أعـــــدت لتقـــــیس بطریقـــــة كمیـــــةالمثیـــــرات أ 

ریـة و تحریمثیـرات هنـا قـد تكـون أسـئلة شـفویة أالنفسیة والو الخصائصأ،السمات
ــــــارات ــــــد تكــــــون عب ــــــرات،وق ــــــر مثی ــــــرد وتســــــتثیر هــــــذه كلهــــــا تعتب ــــــى الف ــــــؤثر عل ت

)١(.ستجاباتهُ أ

هــم مالمــح التطــور فــي مســار نموذجــًا ألأالقیــاس النفســي وتطــوره وتمثــل بدایــة
ـــنفس الحـــدیث وأن الغـــرض الـــرئ اس هـــو الكشـــف عـــن الفـــروق مـــن القیـــسیعلـــم ال

.فروق لما نشأت الحاجة الى القیاسذ لوال وجود الإنواعها المختلفة الفردیة بأ

.١١ص،٢٠٠٣،م.ب،القاهرة،مصر.٢ط،المقاییس واالختبارات النفسیةعفاف احمد عویس؛)١(
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البرمجة اللغویة العصبیة بدراسة التفكیر والسلوك والتصـرفات وهـي وسـیلة الوتقوم 
صـــبیة  إذ تمـــدنا البرمجـــة اللغویـــة الع،ق والتمیـــز للریاضـــيغایـــة وغایتنـــا هنـــا هـــي التفـــو 
ــــر مالئمــــًة أل ــــو،الریاضــــي داءباألفكــــار األكث ــــاء بســــلوك تلعــــب دورًا هامــــًا ف ي االرتق

صــالح تفكیــره وتهــذیب ســلوكه وتنقیــة وهــي تســاعد الریاضــي علــى أ،وتفكیــرهالریاضــي 
ظـر والبرمجـة اللغویـة العصـبیة تن،وتنمیـة ملكاتـه ومهاراتـه الذهنیـة وشحذ همتهعاداته

نهــا عملیــة یمكــن صــناعتها ولیســت ولیــدة الحــظ أو لــى قضــیة النجــاح والتفــوق علــى إإ
)١(.الصدفة

حــداث التكامــل بــین طــرق الــى الغویــة العصــبیة أســلوب علمــي یهــدف لبرمجــة الوا"
بمـا یسـهم فـي إیجـاد قـوى ) الداخلیـة(التفكیـر األنسـاني والبنـاء اللغـوي والقـوى الوجدانیـة

)٢(."دافعة تقود الریاضي بصورة دائمة نحو التغییر لألفضل

ذا كـــان إ یـــة متكاملـــة و ا تصــدر عـــن بـــرامج عقلفعالنـــا وممارســـاتنأن كـــل فــي الحقیقـــة إ"
)٣(" .سیكون العمل فاشالً ذا كان فاشًال فإ و اً نامج ناجحًا فسیكون العمل ناجحالبر 

داء المهــاري والخططــي للتســلط یتهم تحقیــق التفــوق والنجــاح فــي األن الریاضــیین غــاإ
تــؤثر ن یتمتـع بمهـارات ذهنیـة عالیـة أتـدریب والمنافسـة وهـذا یتطلـبعلـى متطلبـات ال

داء ومواجهــة المواقــف الصــعبة التــي یمــر بهــا الریاضــي لتحقیــق أفضــل أبشــكل كبیــر
ریاضـــیك المفضـــلین *أن تنمـــذجالبرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة كمـــا یمكـــن مـــن خـــالل ،

وســـارت ن تســـترجع المـــرات التـــي لعبـــت فیهـــا جیـــدًا بـــأ،وكـــذلك أفضـــل أداء قمـــت بـــه 
.في المستقبلمنهل ماكان یحدث وتستفید ما تتوصلحسن وجه وتحلمور على أاأل

١) (
.٤٧ص ،٢٠١٢،كلیة التربیة الریاضیة،جامعة بغداد ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،التمثیلیة

ادار :،) جمةتر(.١ط،البرمجة اللغویة العصبیة والریاضةجوزیف اكونور؛-)٢(
.١٨ص،٢٠٠٧،والتوزیعللنشر

.١٢ص،٢٠١٠:مصر،دار الخلود للتراث)ترجمة(.البرمجة اللغویة العصبیة:روني ملثون)(٣
خرین التمیز ھذه لألوایضاً كیفیة تعلیم أنماط ،نمذجة السلوك ھي دراسة كیفیة تمیز االفراد في أي مجال من المجاالت *

.بحیث  یتسنى لھم ایضاً ان یحصلوا على نفس النتائج وتسمى ھذه العملیة بالنمذجة
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لهـا دور لغویـة العصـبیةهمیـة البحـث لكـون البرمجـة التبـرز أ ومن خالل ما تقدم 
عصبیة للریاضـیین فضل قیاس البرمجة اللغویة اللذا من األ،مهم في األداء الریاضي 

بیــة لقیــاس هــذا و عربیــة أو اجنأداة قیــاس ریاضــیة عراقیــة أفراعــدم تــو بأذا مــا علمنــا،
.ن أهمیة البحث المفهوم ستزید م

: مشكلة البحث٢-١
مـن االخفاقـات اً كثیر نَ بحوث والدراسات النفسیة الحدیثة إلى إمن الأشارت العدید

وعــدم تحقیــق النتــائج المطلوبــة ترجــع الـى عوامــل عدیــدة منهــا ضــعف الخبــرة الریاضـیة 
ح ف بشــكل ســلبي وعــدم وجــود هــدف واضــالشخصــیة والثقــة بــالنفس والتفكیــر والتصــر 

فـــي بنـــاء العالقـــات االیجابیـــة بـــین الالعبـــین وعـــدمفضـــًال عـــن ضـــعفمـــام الالعبـــینأ
.یجابیةالمعتقدات السلبیة الى معتقدات إتغییر

ومــن خــالل اطــالع الباحــث علــى مفهــوم البرمجــة اللغویــة العصــبیة وجــد هــذا المفهــوم 
إذ ،التفكیـرسلوك و الذهنیة وتغییر الیهتم بالسلوك والتفكیر والتصرفات وتنمیة المهارات

البحـوث والدراسـات عـدم وجـود أداة الكثیـر مـن علـى طالعـهِ االحظ الباحث من خـالل 
منهـاو وهناك كثیر من الباحثین أوصـوا ببنـاء مقیـاس قیاس ریاضیة تقیس هذا المفهوم 

اطلـع علیهـا الباحـث أوصـت ببنـاء مقیـاس للبرمجـة اللغویـة العصـبیة )١(دراسة مصـریة
.مما دعى الباحث للخوض في هذه المشكلة وایجاد الحل لها

راقیـة أو عربیـة أو داة قیاس ریاضـیة عز مشكلة البحث متمثلة بعدم وجود أمن هنا تبر 
ـــذا ســـعى الباحـــث لبنـــاءلقیـــاس هـــذا المفهـــوم ي المجـــال الریاضـــي أجنبیـــة فـــ قیـــاس مل

.لالعبینلبرمجة اللغویة العصبیة ل

١)(
،، : ،

٢٠١١ .
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-:ف البحث هد٣-١
فــي بعــض العبــین المتقــدمینل) NLP(مقیــاس للبرمجــة اللغویــة العصــبیة بنــاء-

.االلعاب الفرقیة
-:مجاالت البحث ٤-١
:المجــــــــال البشـري ١-٤-١

كــرة ، كــرة الیــد ، رة القــدم كــ(العبــوا اندیــة الدرجــة الممتــازة المتقــدمین لاللعــاب الفرقیــة 
.في العراق)السلة

:لزماني االمجـــــــــــــال ٢-٤-١
.٨/٢٠١٤/ ١٢لغایة ٢٠١٤/ ٢٨/١من دة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
:المجــــــــــال المكاني٣-٤-١

..الریاضیة التي یجري علیها الالعبون تدریباتهم ومنافساتهمالقاعاتالمالعب و 
تعریف المصطلحات٥-١
*)NLP(البرمجة اللغویة العصبیة١-٥-١

یــر الــنفس یر االنســان وهــذا العلــم یعنــى بتغیــعلــى تغیهــي مــن الوســائل المعیّنــةَ 
وتحفیـــــز ،وتهـــــذیب الســـــلوك، صـــــالح التفكیـــــرأخـــــر مـــــن خـــــالل والتـــــأثیر علـــــى األ

العصـبیة هـي مجموعـة البرمجـة اللغویـةو ، وتـدعیم القـدرات، یل العـاداتوتعد،الهمة
)١(.یجابیة تمكننا من تحقیق أهدافناإستخدام لغة العقل بطریقة أقدراتنا على 

حیـث انـه مـن الممكـن اسـتبدال ،تشیر الى أفكارنا ومشاعرنا وتصرفاتنا: البرمجة-
)٢(.البرامج المألوفة بأخرى جدیدة أیجابیة

الطریقــة التــي نســتخدم بهــا لغــة الحــواس ولغــة الكلمــات وكیــف )اللغــوي:(اللغویــة -
واللغــة هــي وســیلة التعامــل مــع ،تــؤثر علــى مفاهیمنــا والعالقــة مــع العــالم الــداخلي 

.االخرین 

)*(NLP--Neuro Linguistic programming
االهلیة ،االردن ،ط،البرمجة اللغویة العصبیة واالثر النفسي لاللوان:محمد یوسف الهاشمي )١(

.٧ص،٢٠٠٦،للنشر
ع لالعالم ابدا ،القاهرة ،مصر ،البرمجة اللغویة العصبیة وفن االتصال الالمحدودابراهیم الفقي؛)٢(

.١٤ص ،٢٠٠٨،والنشر
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هــــي مایحصـــــل فــــي المـــــخ والنظــــام العصــــبي وكیـــــف یقــــوم الجهـــــاز : العصــــبیة-
عاء هـــذه ســـتدأفـــي الـــذاكرة ومـــن ثـــم مـــات وتخزینهـــا العصـــبي بعملیـــة تشـــفیر المعلو 

والجهــاز العصــبي هــو الــذي یــتحكم فــي وظــائف ،خــرى أالخبــرات والمعلومــات مــرة 
)١(.الجسم وأدائه وفعالیاته كالشعور والسلوك والتفكیر

هي طریقة للتمیـز والتفـوق تمكـن الفـرد مـن السـیطرة علـى أفكـاره : (ویعرفها الباحث
).بطریقة ایجابیة

میز والنجاح الغرض منها رفع قدرة الفرد الریاضي وشحذ همتـه هي اسلوب للت( أو
).للتحكم والسیطرة على االفكار لتحسین األنجاز وتحقیق أفضل النتائج

هـــــي فـــــن إعـــــادة برمجـــــة العقـــــل بالطریقـــــة التـــــي نرغبهـــــا لكـــــي تقودنـــــا للنتـــــائج (أو 
).المرغوبة

.١٤ص،لمصدر السابقا:روني ملثون)١(
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راسات النظریة والدراسات السابقةالد-٢
-:الدراسات النظریة ١-٢
-:النفسيماھیة القیاس١-١-٢

صر أخذ یظهـر مـع تقـدم علـم الـنفس أن بدایات القیاس النفسي بشكله المعا
تباعــــه المــــنهج العلمــــي فــــي دراســــة الظــــواهر النفســــیة أعتمــــادًا علــــى التجریــــب أو 

ول ألـــي خاصـــة بعـــد ان قـــام فونـــت بأنشـــاء لعقوالمالحظـــة البعیـــدة عـــن التأمـــل ا
جـالتون مـن الـرواد األوائـل دویعـ،االلمانیـة )لیبـزك(ي مدینـة مختبر لعلم النفس ف

Rating(والقیـــاس المتـــدرج) Questionnaire(فـــي تطبیـــق منـــاهج األســـتبیان 

scale ( بذل جهدًا كبیرًا في تطویر الوسائل االحصائیة لتحلیل البیاناتو.
نموذجـًا ألهـم مالمـح التطـور فـي مسـار اایة القیاس النفسـي وتطـورهُ تمثل بدو 

علـم الـنفس الحــدیث ویالحـظ مــن خـالل متابعـة هــذا التطـور كیــف انطلـق قیــاس 
وتحـــررت الظـــاهرة مـــن أســـر المنـــاهج ،الظـــاهرة النفســـیة خـــارج جـــدران المعامـــل 

ا وقــد وفــر هــذ،الفســیولوجیة وتحــددت معالمهــا وموضــوعیتها مــن خــالل القیــاس 
ومـع هـذه ،وأدوات مستقلة للتقیـیم،القیاس أسالیب جدیدة في المالحظة والفحص 

.البدایات تشكل القیاس النفسي بصورة مختلفة وتقدم بمعدالت سریعة
James Mckleen(عــالم الـــنفس االمریكــي جـــیمس مــاكلین كاتـــلدیعــو 

Catell (یــاس فــي ركــة القأحــد العلمــاء الــذین بــذلوا جهــودًا كبیــرة فــي تطــویر ح
أول مــــن أســـتخدم أصــــطالح أالختبـــار العقلــــي لقیــــاس دیعـــإذالبحـــوث النفســــیة 

المقــــاییس التــــي اســــتخدمها كاتــــلعــــدالمعرفــــي للشخصــــیة االنســــانیة وتالجانــــب
وحتـــــى الســـــنوات االولـــــى مـــــن هـــــذا القـــــرن مماثلـــــة ١٨٩٠وتالمیـــــذه منـــــذ عـــــام 

)١(.للمقاییس التي سبق لجالتون أن أستخدمها

.٢٣ص،٢٠٠٧،مكتبة االنجلو المصریة:القاھرة،ر مص.٦ط،القیاس النفسيصفوت فرج ؛-)١(
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شخصــیة طــرق تســعى إلــى فهــم")فیصــل عبــاس(فســیة كمــا عرفهــاوالقیاســات الن
أو معرفة األنسان لبعض الجوانب من شخصیتِه وسـلوكِه وقدراتـِه ومعرفتهالفرد

)١(."العقلیة وذلك من خالل الدالالت الكمیة المعبرَة عنها

واسـتخدام ،و موضـوعیًا هـي تعطـي وصـفًا كمیـًا دقیقـًا ") عباس عوض(ویعرفها 
وذلـك حتـى یصـبح الوصـف العلمـي ، یساعد علـى تحقیـق الموضـوعیةالمقاییس 

)٢(."رائه الشخصیةزاته وأوصفًا موضوعیًا مستقًال عن ذاتیة الباحث وتحی

اللفظیــة الــى ابعــاد محــددة وهــو وصــافاالســلوب العلمــي الــذي یحــول األيهــ"
)٣(."سلوب الذي یطور العلوم ویدفع بها نحو الموضوعیةاأل

الكـون یوجـد وهو أن كل شيء فـيرف القیاسیعفریكي ثورندایك ا العالم االمأم
.یوجد بمقدار فمن الممكن قیاسهكل ماو،بمقدار

أو تحریریــة أو نغمــات أســئلة شــفهیة ،مجموعــة مــن المثیــرات منظمــةالمقیــاس"
.شكال هندسیة أو رسوم أو صور تستثیر أستجابة المفحوصأموسیقیة أو 

أنـــه أداة موضـــوعیة مقننـــة لتحدیـــد ) Anstesi(ومفهـــوم المقیـــاس عنـــد اناســـتازي
)٤(."عینة من السلوك

مــا ذهـب الیــه ثورنـدایك مــن تعریـف شــامل ویـرى الباحــث ان افضـل تعریــف هـو
.ومتكامل

أعــدت مجموعــة مرتبــة مــن مثیــرات متنوعــةهــو: فیعــرف المقیــاسالباحــثامــا
.لتعامل معهابطریقة مقننة لتقیس سلوك الفرد وتحویلها الى قیم رقمیة یسهل ا

أو طریقـــة مقننـــة أعـــدت لتقـــیس ســـمة مـــا لمجموعـــة مـــن االفـــراد الغـــرض منهــــا 

.تحویل السلوك الى قیم رقمیة 

.٧ص،١٩٩٦،دار الفكر العربي:بیروت .١االختبارات النفسیة طفیصل عباس؛)١(
)٢(.:

.٤٠ص،١٩٩٨،الجامعیة
.٥ص،١٩٩٧،الفكر العربيدار :القاھرة،مصر.االحصاء النفسيدمحم خیري؛)٣(
.٣٣ص،مصدر السابقالعباس محمود عوض؛) ٤(
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:ماھیة البرمجة اللغویة العصبیة٢-١-٢
البرمجــــــــــــــــــــــــــة اللغویــــــــــــــــــــــــــة العصــــــــــــــــــــــــــبیة هــــــــــــــــــــــــــي ترجمــــــــــــــــــــــــــة للعبــــــــــــــــــــــــــارة "

NeuroLinguistic(االنكلیزیــة Programming (العبــارةومختصــر هــذه
)NLP(طلـــق علـــى علـــم جدیـــد بـــدأ فـــي منتصـــف الســـبعینات المیالدیـــة التـــي ت

وریتشـــارد )عـــالم لغویـــات(علـــى یـــد العـــالمین االمـــریكیین الـــدكتور جـــون غرنـــدر 
اً ســــي علــــم الــــنفس الســــلوكي وكــــان مبرمجــــومــــن دار )عــــالم ریاضــــیات(بانــــدلر 

علــم یقــوم علــى اكتشــاف كثیــر مــن قــوانین التفــاعالت ووهــ)١("یضــاأللكمبیــوتر 
زات الفكریة والشعوریة والسلوكیة التي تحكـم تصـرفات وأسـتجابات النـاس والمحف

.على مختلف أنماطهم الشخصیة
والبرمجــة اللغویـــة العصـــبیة بــدایاتها كانـــت منـــذ منتصــف الســـبعینات مـــن القـــرن 

طالبًا في قسم الریاضیات )ریتشارد باندلر(العشرین وفي بدایة السبعینات كان 
وكان یستغرق قسطًا وفیرًا مـن )٢()سانتا كروز( مدینة في جامعة كالیفورنیا في

ــــاء ــــوتر والفیزی ــــم الكمبی ــــي دراســــته أســــس عل ــــه ف ــــك الحــــین، وقت ــــرُه ،وفــــي ذل أعتب
أخـر وهـو علـم الـنفس اال إنُه كان لبانـدلر أهتمـام،وترالكثیرون عبقریا في الكمبی

ر والــذي شــجعَه علــى ذلــك صــدیق للعائلــة كــان علــى معرفــة بالعدیــدین مــن أشــه
أملتـون (أمثال ، أخصائي العالج النفسي وأكثرهم ابتكارًا وابداعًا في هذه الفترة 

وقــد قــرر بانــدلر دراســة علــم الــنفس ) فربــز برلــز(و) فرجینیــا ســاتیر(و)أركســون 
أعتــــادوا ،وجــــَد أن أخصـــائیي العــــالج النفســـي هــــؤالء،وبتضـــییق مجــــال دراســـاته،

)٣(.عظیمةبشكل أخاذ والفت للنظر الوصول الى نتائج 

بـدأ بانـدلر فـي اتخـاذهم ، وبعد دراسة دقیقة ومفصلة النماط سـلوكهم المتشـابكة 
شــخاص ألوكهم وجربهــا علــى نمــاط ســأونســخ اســتراتیجیاتهم الفردیــة و ، اً نموذجــا
.یجابیة مماثلةإستطاع أن یحصل على نتائج أخرین أ

.٤ص،المصدر السابق:روني ملثون )١(
.١١ص .المصدر السابقابراھیم الفقي؛(٢)

.١٤ص،٢٠٠٠:سوریا،دمشق .البرمجة اللغویة العصبیةمسلم تسابحجي وزیاد النجار؛-)٣(



  ٣١

لمعروفـــة كتشـــافات بانـــدلر أســـس وقواعـــد البرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة اإوشـــكلت 
جـــــون (التقـــــى بانـــــدلر بالـــــدكتور وســـــریعاً ،یضـــــا باالقتـــــداء وبـــــالتفوق األنســـــانيأ

شـبیهة األسـتاذ المعـاون بقسـم اللغویـات وكانـت تجـارب وثقافـة جرینـدر) جریندر
بعــــد أتخــــاذ أهتمامتهمــــا _بانــــدلر وجرینــــدرقــــررَ ،بتجــــارب وثقافــــة بانــــدلرجــــداً 

عیـة فـي علـم الكمبیـوتر واللغویـات ضـم مهاراتهمـا الطبی_المشتركة كسـنادَة خلفیـة
قـدامهما علـى تلــك أوب،إلـى قـدراتهما الخارقـة فـي محاكـاة السـلوك غیـر الملفـوظ 

كانــت تفضــله وبمالحظــة مــا،جدیــدة)للتبــادل(الخطــوة باشــرا فــي تطــویر لغــة 
التــــي أشــــتهرت حینئــــذ ،)فرجینیــــا ســــاتیر(أخصــــائیة عــــالج العــــائالت المرموقــــة 

قامـا فیمـا –ى حافـة الطـالق شاملة فـي حیـاة أزواج علـبأحداث تغیرات جذریة و 
)١(.بتكار حجر زاویَة علم االقتداء بالتفوق االنسانيأبعد ب

وراقبــــا الفیلســــوف البریطــــاني وعــــالم االنســــان ، ثــــم انطلقــــا فجــــأة بقــــوة وســــرعة "
المنهجــَة المنظمــة والمرتبــة :أي -بّشــیر التفكیــر المنظــوم))جریجیــوري بیشــون((

ـــة بنـــاء القـــرارات المالئمـــة لألفكـــار ال ـــدلر -ثـــم اتجهـــا، واعیـــة والالواعیـــة َبغی بان
مؤســـــس الرابطـــــة )ملتـــــون أركســـــون(أیضـــــًا صـــــوب أعمـــــال الـــــدكتور-وجرینـــــدر

یتعقبـــه أینمـــا )المصـــاب المعـــالج (وكـــان لقـــب، ..االمریكیـــة للتنـــویم باالیحـــاء 
وذهنیـَة ألن أریكسـون نفسـه كـان قـد نجـَح فـي التغلـب علـى عوائـق بدنیـةَ ،ذهـب 

وأســـتطاَع أن یحقـــق نجاحـــًا ،مثـــل الشـــلل الكامـــل الـــذي بـــالٌه بـــِه شـــلل األطفـــال ،
)٢(."عظیماً 

مؤســس العــالج )فــرتس برلــز(وخــتم بانــدلر وجرینــدر أعمــال المالحظــة بالــدكتور 
وباألســـــتعانَة بهـــــذِه األعمـــــال واألعـــــداد الكبیـــــرَة مـــــن المالحظـــــات ، بالجشـــــتالت 

كانـــا مقتنعـــین بأنهمـــا وجـــدا طریقـــًا لـــتفهم ومحاكـــاة یقـــةَ العموالمشــاهدات الذكیـــَة و 

by,)UK(First published in the,London.Neuro Linguistlc Programming;Neil,Shah)١(
lcon books ,٢٠١١,p١٢.

.١٦ص،٢٠٠٨،مكتبة جریر:السعودیة.١ط،ایام١٠في البرمجة اللغویة العصبیة ؛كریستین سازرالند-)٢(
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فیمــا بعــد بــدأ بانــدلر وجرینــدر بألقــاء المحاضــرات حــول هــذا ،التفــوق االنســاني 
كبیرَة ومتزایدَة من الناس دائمـًا فـي كـل مناسـبة اً الموضوع مجتذبین إلیهما أعداد

)١(.وقاما بتأسیس أول شركة للبرمجَة اللغویَة العصبیةَ ،

ــــى العدیــــد مــــن طــــرق أدراك و " ــــَة العصــــبیَة هــــي ملتق ــــأن البرمجــــَة اللغوی ــــوم ف الی
،ى كافة مجاالت الحیاة االنسانیة أنها شقت طریقها ال،األتصال والتغییر

أن اســالیب وأســتراتیجیات هــذه البرمجــة مســتخدمة فــي العــالج واالدارة والتربیــة
)٢(."رىـــــــــــــــــاقي المجاالت االخـبو ...والصحة والریاضة والمبیعات 

هــي دراســة التفــوق البشــري وهــي تقــدم مجموعــة مــن البرمجــة اللغویــة العصــبیة"
المعـــارف عـــن كیفیـــة تصـــور الكـــائن البشـــري لمـــا یمـــر بـــِه مـــن تجـــارب وكیفیـــة 

)٣(."تفاعلٌه مع االخرین

حزمــة مــن (و) العلــم الــذي یــدرس االمتیــاز البشــري(عرفهــا روبــرت دلــتس هــي "
).موضوعیة تترك خلفها قاطرة من التقنیاتالتراكیب ال

هــي علــم یــدرس طریقــة التفكیــر فــي أدارة الحــواس ومــن ثــم یبــرمج ذلــك وفــق أو 
)٤(."الطموحات التي یضعها األنسان لنفسه 

وعرفهـا الــدكتور ابــراهیم الفقــي انهــا فـن وعلــم الوصــول باالنســان لدرجــة االمتیــاز 
)٥(.ه ویرفع دائما من مستوى حیاتهالبشري والتي بها یستطیع أن یحقق أهداف

.١٢ص،المصدر السابقابراھیم الفقي؛)١(
.١٣ص،٢٠٠٧،زیعابداع للنشر والتو:القاھرة.،١ط،البرمجة اللغویة العصبیةابراھیم الفقي؛)٢(

، ):(.و ،)(٣
.١٥ص،٢٠٠٤

.٢٨ص،٢٠١١عمان ،دار صفاء للنشر والتوزیع ١ط:البرمجة اللغویة العصبیةمیساء یحیى ،)٤(
.١٤ص ،٢٠٠٧،المصدر السابقابراھیم الفقي؛) ٥(
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أو هـي كتیـب) یة الخبرة الذاتیـةدراسة بن( وعرفها الدكتور محمد التكریتي بأنها 
أو هـي طریقـة منظمـة لمعرفـة تركیـب تعلیمات لكیفیة استعمال األنسـان لدماغـه

الـــنفس اآلنســـانیة والتعامـــل معهـــا بوســـائل وأســـالیب محـــددة حیـــث یمكـــن التـــأثیر 
م وسریع في عملیة االدراك والتصور واألفكار والشعور وبالتـالي فـي بشكل حاس

الجســــــدي والفكــــــري والنفســــــي بصــــــورة ،الســــــلوك والمهــــــارات واألداء االنســــــاني 
)١(.عامة

الدراسة الشخصیة الموضـوعیة للخبـرة أو التجربـة و كیـف": وعرفها تاد جیمس
)٢(."تؤثر في سلوكنا

ة اللغویـة تصـف البرمجـ(یـة العصـبیة كالتـاليوعرفها موقع جامعة البرمجـة اللغو "
وكیـف تـؤثر فـي )لغـوي(واللغة )عصبي(ساسیة بین العقلالعصبیة الدینامیكا األ

)٣(.")برمجة(تفاعلنا الجسمي والسلوكي 

نســان الــداخلي وطاقاتــه الكامنــة ویمــدنا یــرى الباحــث أنهــا علــم یكشــف لنــا االو 
وطریقـة تفكیـره وسـلوكه ، نسـانشخصـیة األنعـرفات ومهارات نستطیع بها بأدو 

كمــا یمــدنا بــأدوات ،والعوائــق التــي تقــف فــي طریــق أبداعــه وتفوقــه،وأدائــه وقیمــه
وطرائــــق یمكــــن بهــــا أحــــداث التغییــــر االیجــــابي المطلــــوب فــــي تفكیــــر االنســــان 

وفــــق قــــوانین علــــى كــــل ذلــــك ، هدافــــهأ وقدرتــــه علــــى تحقیــــق ، ســــلوكه وشــــعورهو 
.تجریبیة یمكن أن تختبر وتقاس

د أمتدت تطبیقات البرمجة اللغویة العصبیة في العـالم الـى كـل شـأن یتعلـق وق"
بالنشــــــاط األنســــــاني كالتربیــــــة والتعلــــــیم والصــــــحة النفســــــیة والجســــــدیة والتجــــــارة 
واالعمال والدعایة واالعالن والتسویق والمهارات والتدریب والجوانـب الشخصـیة 

)٤(" .والتمثیل وغیرهاواألسریة والعاطفیة وحتى الریاضة وااللعاب والفنون 

.١٩ص،٢٠٠٣،دار الملتقى للنشر والتوزیع،دمشق،سوریا.٥ط،افاق بال حدود:دمحم التكریتي)١(
.٢٦ص . المصدر السابقروني ملثون؛)٢(
.٩٨p,٢٠١٠,British Library publication data.NLP COACHING;pelz,SusieLinder)٣(

.٥ص ، نفس المصدرروني ملثون ؛ ) ٤(
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١)(البرمجة االیجابیة والسلبیة١-٢-١-٢

معظـــم النـــاس منـــذ الصـــغر تبـــرمج علـــى ان یتصـــرفوا أو یتكلمـــوا أو یعتقـــدوا أن
ة یســـمى بالبرمجـــبطریقـــة معینـــة ســـلبیة وتكبـــر معهـــم حتـــى یصـــبحوا ســـجناء مـــا

.شیاء كثیرة في حیاتهمالسلبیة التي تحد من حصولهم على أ
ال أسـتطیع االقــالع عــن أنــا،نـا ضــعیف الشخصـیة كثیــرًا مـنهم یقــول أفنجـد أن 
ونجــد أنهــم ، الــخ......ي المبــاراةنــا ال أســتطیع اللعــب بشــكل جیــد فــأ،التــدخین 

.و من االصدقاء أ،أكتسبوا هذه البرمجة السلبیة إما من االسرة أو من المدرسة
برمجة أیجابیة؟ولكن هل یمكن تغییر هذه البرمجة السلبیة وتحویلها الى

ولكن لماذا نحتاج الى ذلك؟،الجواب نعم 
ــًا لكــي نكــون ســعداء نــاجحین نحیــا حیــاة طیبــة ،نحتــاج ان نبــرمج أنفســنا أیجابی

وغایـة البـد أن نصـل الیهـا نحقق فیها أحالمنا وأهـدافنا وخاصـة أن لـدینا وظیفـة 
.هدافنا والتفوق الشخصيلتحقیق أ 

أو مـع االخــرین بتفكیــر ث مــع الـنفس أو الــذاتن نتحــدهـو أوالبرمجـة االیجابیــة
یجابیـــة برمجـــة ســـلبیة ألحـــالل برمجـــة أخـــرى أیجـــابي وبأســـتطاعتنا تغییـــر أيأ

جدیدة تزودنا بالقوة ونتمكن من التفوق والتمیز الشخصي والتفكیر الصحیح
ســتطاعتنا فــي كــل لحظـــة ن فــي إعلمــاء البرمجــة اللغویــة العصـــبیة إویقــول احــد

.مستقبلنا وذلك بإعادة برمجة حاضرناتغییر ماضینا و 
حـدث بهـا أذًا من هذه اللحظة البد أن نراقب وننتبه الى النـداءات الداخلیـة التـي تُ 

:وقد قیل، نفسك 
.فعاالً راقب أفكارك ألنها ستصبح أ-
.راقب أفعالك ألنها ستصبح عادات-
.راقب عاداتك ألنها ستصبح طباعاً -
.صیركراقب طباعك ألنها ستحدد م-

، ٢٠١١،للكتابالدار المصریة ،القاھرة،مصر.ة العصبیةالمدخل الى البرمجة اللغوی: مدحت رمضان) ١(
.١٨ص،



  ٣٥

)١(-:أھمیة البرمجة اللغویة العصبیة٣-١-٢

بناء عالقات شخصیة طیبة .
تنمیة مهارات األنسان األبداعیة وقدراته.
یجابي إتخاذ توجه عقلي إ.
تدعیم تقدیرك لنفسك وذاتك.
التغلب على تأثیرات التجارب السلبیة الماضیة.
نجازهاوتوظیف طاقاتك أل،هدافالتركیز على األ.
 فع مستویات أدائكر.
السیطرة على مشاعرك.
ترغب في انجازهنسج قیمك ومعتقداتك في نسیج واحد مع ما.
تغییر العادات غیر المرغوب فیها.
 الشعور بالثقة تجاه أي تجربة تقوم بها.
كْ مستحیلة بالنسبة لَ دأمكانیة أنجاز أهداف كانت تع.
مل أو الدراسة تدعیم التقارب مع الناس ومع الزمالء في الع.
 أیجاد طرق خالقة لحل المشكالت.
 ممارسة أنشطة كنت تخشاها.
فادة من الوقت بشكل أكثر كفاءة األ.
 ْتقویة شعورك بمعنى الحیاة.
 ْزیادة فرص التمتع بالحیاة.

:.١ط،:)١(
.٦١ص .٢٠٠٨،
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)١(-:فوائد البرمجةَ اللغویةَ العصبیةَ ٤-١-٢

.ید الفرد التحكم في طریقة التفكیر وتفسیرها كیفما یر -١
.السیطرة على المشاعر -٢
.التخلص من المخاوف والعادات السیئة بسرعة فائقة -٣
.السهولة في إنشاء أنسجام مع األخرین -٤
.معرفة كیفیة الحصول على النتائج التي تریدها -٥
.معرفة أستراتیجیة نجاح وتفوق ونبوغ اآلخرین ومن ثم تطبیقها على النفس -٦
.ألي شئ ترید السریعالتغییر ممارسة سیاسة-٧
.التأثیر في األخرین وسرعة إقناعهم -٨

)٢(-:البرمجة اللغویة العصبیة وعالقتھا بالتفكیر٥-١-٢

لكـــي تعمـــل علـــى الوصـــول الـــى تفكیـــر صـــحیح علیـــك أن تقـــوم ببرمجـــة عقلـــك 
ي لقـد اظهـرت االبحـاث والدراسـات التـ،بشكل سلیم وهذه البرمجة لها كیفیة معینـة 
التــــي یســــیطر بهــــا العقــــل علــــى الجســــدقــــام بهــــا العلمــــاء منــــذ مــــدة قریبــــة الطریقــــة

وهـذه ، فكـار والتوجهـات التـي تـزرع فـي داخلـهكیفیة تعامله مع ظـروف الحیـاة واألو 
عظــم ظــاهرة مدهشــة یمكنــك تطبیقهــا أ صـبحت أطریقـة التــي یســتعملها العقــل ربمــا ال

أذا أســـتعملت قواعـــد ، شـــيء تریـــدهيفبأســـتطاعتك الحصـــول علـــى أ،فـــي حیاتـــك 
ســالیب برمجــة حاســوبك العقلــي بصــورة صــحیحة وانــه یمكنــك ان تصــبح بصــحة أو 

ومتمتعــًا بالحیویــة ،وســعیدًا بــدًال مــن التعاســة ،جیــدة بــدًال مــن الضــعف والمــرض 
فلـیس هنـاك ،وغنیًا ناجحًا بدًال من الفقر والفشـل،والشباب بدًال من العجز والهرم 

حیــث بأمكانــك برمجــة حیاتــك لتصــبح عمــل هــذه القــوة الداخلیــة للعقــلمــن حــدود ل
.حسن حاًال مما كنت قبالً أ

.٨ص،المصدر السابق:یفري جاجوو ،ایان مكدیموت )١(
:.١ط،)٢(

.١١ص ،٢٠٠٦،والتوزیع
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:التفكیر االیجابي١-٥-١-٢
حـد وأ،NLPاللغویـة العصـبیةهو الذي یمثل حجر الزاویة في تفكیر البرمجـة

تحبــه إذا اعتقــدت فیــه أو تســتطیع أن تفعــل أي شــيءانــك،دوات النجــاحأهــم أ
لقـد حصـلت علـى ،ردته بصورة كافیة سوف تجد طریقة مـا إلیـه أذا أ،هبمنت أ

علیـك أن تفعلـه كـل مـا، لكـي تحصـل علـى النتـائج التـي تریـدها،ما تحتـاج الیـه
تــــنجح دوائـــــر االعمـــــال بســـــبب االعتقـــــاد ، أن تعــــرف كیـــــف تســـــتخدم مهاراتـــــك 

إذا ،ونـــهالـــداخلي بـــان أفرادهـــا یســـتطیعون أن یفعلـــوا مـــا یقولـــون أنهـــم ســـوف یفعل
أو ،نـك قـد تفشـل فـي االمتحـانبدایتك تتمثل في الخوف المرعـب بأكانت نقطة

طلــق االعتقــاد أ،فإنــك قــد ســمحت بتســرب الكثیــر مــن قوتــك،تفــوز بالمنافســةال
حتــى عنــدما یبــدو الموقــف أنــه یتهــاوى أمــام الحقــائق ســوف تحقــق ،فــي الــذات

)١(.النجاح

العنــان كــي ترســم الصــورة التــي تحبهــا یقــول علمــاء الــنفس عنــدما تطلــق لخیالــك 
فـــي حیاتـــك فإنـــك بـــذلك تســـتخدم قـــوة التفكیـــر االیجـــابي فـــي تغییـــر واقعـــك الـــذي 

.هناك عدة طرق لمساعدتك على تحویل خیالك الى واقع،التریده
یعرفون ماذا یریـدون نهم الرون یشعرون بالتعاسة في حیاتهم ألكثی-حدد حلمك

یئًا ن تنجــز شـــدت ألــى طریــق النجــاح واذا أر تریــده أول خطــوة عن تحدیــد مــاأو 
.تدع أي شيء یبعدك عنهمهمًا علیك بالتركیز علیه وال

التكــــرار یصـــنع نوعــــًا مــــن تریـــده فهــــذا وعلیـــك أن تكــــرر بینــــك وبـــین نفســــك مــــا
)٢(.تریدیجابي داخل عقلك الباطن ویجعلك قادرًا على فعل ماالشعور األ

دار الفجر للنشر ،مصر،القاھرة،عبد الحكم احمد الخزامي) ترجمة(.١ط،البرمجة اللغویة العصبیة:انا واطسن)١(
.٥٥ص،٢٠١١،والتوزیع

.١٢١ص ،المصدر السابق:مدحت رمضان)(٢
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:یعلقدرة على التفكیر السرا٢-٥-١-٢
تتـوارد األفكـار بأسـتمرار نفكـر فـي التفكیـر فغالبـًا مـامن العجیب أننا نـادرًا مـا

الوحیـدة التـي ه أن المـرةَ بـنأخذ التفكیر على أنـه أمـر مسـلم أننااالى أذهاننا كم
مــور تطلــب أمــور العمــل أو االتیــر عنــدما نتوقــف فیهــا للتفكیــر بخصــوص التفك

و نقـــــوم بحـــــل أم بـــــالتفكیر بشـــــكل جـــــاد ونقـــــو ،عنـــــدهاالشخصـــــیة منـــــا أن نقـــــف
تي الینـا ببسـاطة أیـوأن التفكیـر ال، دئذ یختلف االمـر وعن،المشكالت الصعبة 

بل علینا بتنمیة القـدرة علـى التفكیـر وتقویـة قـدراتنا العقلیـة وجعـل األفكـار تتـوارد 
.علینا وعندها نشعر باألبتكار واألبداع في عملیة التفكیر

ویـــــــــرى ، كتســـــــــاب معرفـــــــــة مـــــــــاأفیـــــــــة معقـــــــــدة بســـــــــبب لتفكیـــــــــر عملیـــــــــة معر وا"
بـــأن التفكیـــر هـــو عملیـــة عقلیـــة معرفیـــة كأســـتجابة للمعلومـــات Solso)(سولســـو

صـــدار االحكـــام وحـــل إتخیـــل والتحلیـــل والجدیـــدة بعـــد معالجـــة معقـــدة تشـــمل ال
)١(."المشكالت

األفكــــار والمشــــاعرإذ أن ،والتفكیــــر الســــریع هــــو حاســــم وهــــو أمــــر حیــــوي "
ّن السلوك ویجب أن یكون عقلك طلیقـًا منفتحـًا لألسـتجابة لكـل موقـف جدیـد تَكو 

)٢(."یتطلب تصرفًا حاسماً 

ـــى تقیـــیم المتغیـــرات المســـتمرة فـــي أن المهـــارات تعتمـــد" قـــدرة الریاضـــي عل
ــــذل ــــالخطط المناســــبة و اللعــــب بصــــورة ســــریعة واســــتنادًا ل ــــر ب ــــتم التفكی كثــــر أك ی

وهنــا یجــب "كیــر الســریع هــي االلعــاب المنظمــةااللعــاب التــي تحتــاج الــى التف
على الالعب التخطیط المسبق للطرائق التكتیكیة المراد أستخدامها من اجـل أن 
یســـتطیع الالعــــب المشــــاركة فــــي المبــــاراة بكــــل ثقــــة دون االعتمــــاد علــــى عامــــل 
الصدفة وأن سرعة التفكیر تضمن للالعـب االقتصـاد فـي الحركـة وتنظـیم عملـه 

دار الشروق للنشر :االردن.التفكیر دراسة نفسیة تفسیریةریم الجابري و ماھر دمحم العامري؛كاظم ك- )١(
.٢٨ص،٢٠١٣، والتوزیع

.       ١٣٢ص،السابقالمصدرایمن العریمي؛- )٢(
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، والتركیــز علــى تنفیــذ الواجبــات المطلوبــة منــه علــى أحســن وجــهداخــل الملعــب 
.أثناء المباراة هي الشد العالي لالنتباه في ومن أهم شروط سرعة التفكیر 

یعطـي أثناء اللعـب والفي یمكن للالعب التصرف السریع في الموقف أذ ال
أتخـــاذ القــرار الســـلیم فـــي ظـــروف اللعـــب المتـــوترة لــذا فـــأَن الوصـــول الـــى ســـرعة 

علــى الالعــب ان القــرار الیكــون ســهال بســبب وجــود عوامــل تشــتت االنتبــاه لــذا
أرادة قویــة تســمح لــه بــالتحكم فــي الــنفس ومراقبــة افكــاره یتحلــى بطمــوح كبیــر و

.ومشاعره
ب الموقـف التكتیكـي لالعب حریـة أسـتیعااوالخبرة الشخصیة والمیدانیة تعطي 

فـــي حلقـــات ســـریعة تصـــل بســـرعة الـــى الحـــدس النفســـي الـــذي یـــتم الـــذي یعتمـــد
)١(.ألي من القرارات المتخذةتائج لعملیة التفكیرالن

)٢(-:تطبیقات البرمجة اللغویة العصبیة٦-١-٢

فــي العدیـــد مــن المجـــاالت التـــي NLPیمكــن تطبیـــق البرمجــة اللغویـــة العصـــبیة
والریاضــةبتتعلــق بالنشــاط األنســاني كــالتعلیم والتجــارة والصــحة النفســیة والتــدری

:ي أتیمكن أن تكون أداة فعالة فیما یفالبرمجة اللغویة العصبیة
تنمیة المهارات ورفع مستوى االداء .

ه كاملبنا ومهاراتنا واستغاللها بشكل شبكتشاف مواهالقدرة على أ.

خرینثیر األیجابي على األالقدرة على التأ.

 عادة تركیب ذاتنا من الداخل بشكل أفضلإ.

 السلوك السلبي والتحكم في العاداتتّغییر.

تغییر االعتقادات السلبیة المقیدة.

مكتبة المجتمع :،االردن.١ط،اتجاھات معاصرة في علم النفس الریاضيغازي صالح واحمد عریبي؛-)١(
.١٠٤ص،٢٠١٣،العربي

.١٠ص ،المصدر السابقدمحم یوسف الھاشمي؛)٢(
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أستخدام اللغة للوصول الى العقل الباطن لتغییر المعاني والمفاهیم.

التحكم في العواطف السلبیة.

 التخلص من المخاوف.

زیادة القدرة على التعلم والتذكر واالستیعاب.

ع االخریناألتصال األیجابي وتحقیق أاللفَة م.
-:والریاضةَ العصبیةَ اللغویةَ البرمجةَ ٧-١-٢

اضــي وهــي مــة لــألداء الریءعصــبیة تمــدنا باألفكــار األكثـر مالالبرمجـة اللغویــة ال
ذ تقوم البرمجة اللغویة العصبیة إ،مة لألداء الریاضي ءأكثر فروع علم النفس مال

أن لكـل ، نجاحاته وفشلهكیف نصنع عالمنا الذي نعیش فیه بكل، بدراسة تفكیرنا 
ـــى  منـــا تفكیـــره المتفـــرد ومـــن ثـــم تســـتطیع البرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة مســـاعدتك عل

طریقـــة ال یســـتطیع تحقیقهـــا أي فـــرع ب* أضـــفاء شخصـــیتك علـــى ترســـیخك الـــذهني
ـــنفس أ ـــم ال ـــى ، خـــر مـــن فـــروع عل ـــة العصـــبیة ســـوف تســـاعدك عل فالبرمجـــة اللغوی

.تصمیم التخیل الذي یناسبك
اللغویــة العصــبیة تــربط مــابین العقــل والجســم فأســلوب تفكیــرك یـــؤثر أن البرمجــة

علــــى طریقــــة جریــــك وكیفیــــة تنفســــك وعلــــى مشــــاعرك ومشــــاعرك تــــؤثر فــــي مــــدى 
أن العقـــل والجســـد كلمتـــان منفصـــلتان ، ومســـتوى دافعیتــك ،التزامــك وحجـــم طاقتـــك 

ى الحصـول علـلنفس الخبرة ومتى ما علمنـا تـأثیر كـل منهمـا علـى األخـر نسـتطیع 
)١(. قل مجهودأفضل النتائج بأ

.الفنیةخیل ألعداد نفسك واكتساب المھارةھو ان تتمرن ذھنیا على اھدافك بأستخدام الت:الترسیخ الذھني * 
.١٩ص،المصدر السابقجوزیف اكونور؛- )١(
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وغایتنـــا هنـــا هـــي التفـــوق والتمیـــز ، والبرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة وســـیلة ال غایـــة 
ـــًا مـــا كانـــت مهاراتـــك فستســـاعدك البرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة علـــى ، الریاضـــي  وأی

.تنمیتها
نستخدم قدراتنا العقلیـة و ،مس في أدراك عالمنا الخارجي الحواس الخنحن نعتمد

الذهنیة في أدراك عالمنا الداخلي من خـالل تكـوین وأسـترجاع الصـور واألصـوات و 
ـــروائح  ـــة التفك، واألحاســـیس واألطعمـــة وال ـــد وعنـــدما نقـــوم بعملی ـــذلك نعی ـــا ب یـــر فأنن

مـن خـالل حواســنا الداخلیـة والتـي تسـمى فـي مجـال البرمجــة وادراكـِه العـالم أختبـار
)١().النظم التمثیلیة(اللغویة العصبیة 

فــــادة منهــــا فــــي التخیــــل الریاضــــي والترســــیخ الــــذهني نســــتخدم الــــنظم التمثیلیــــة لألو 
فـأن ، ن تنتهـي مـن تحدیـد أهـدافك أفبمجـرد ، مد على قـوة الخیـال لـدیكوالتخیل یعت

.التخیل یبرمج جسمك وذهنك لتحقیق تلك االهداف
هعتمـــــدتنفس القـــــدر الـــــذي أن ممارســـــة الریاضـــــة تعتمـــــد علـــــى الجانـــــب الـــــذهني بـــــ

یاضــــــة یتضــــــمن الحــــــواس الداخلیــــــة واالعــــــداد الــــــذهني فــــــي الر ،نــــــواحي البدنیــــــة ال
فكلمــا كــان بأمكانــك اســتخدام الــنظم التمثیلیــة الموجــودة داخــل ذهنــك بصــورة ،كلهــا

وهناك فارق كبیـر بـین ، أصبح ترسیخك الذهني أكثر كفاءة وتركیزًا ،حیة وواضحة
أمـا التخیـل ، هنیـة ورؤیتهـافـاألول یعنـي مجـرد تكـوین الصـور الذ،التصور والتخیـل 

ــــة  ــــى تخیــــل الصــــور ،فیعنــــي اســــتخدام أي نظــــام مــــن الــــنظم التمثیلی أي القــــدرة عل
والتخیــل ، واألصــوات واالحاســیس وحتــى الرائحــة والنكهــة بصــورة واضــحة وقویــة 

واحـــدًا مـــن أقــوى االدوات التـــي یمكـــن للریاضــي أن یســـتخدمها واكثرهـــا فعالیـــة دیعــ
یمكنـــك اســـتخدامها فـــي الترســـیخ إذ،تعـــددة االســـتخدامات نهـــا أداة مكمـــا ا،ومرونـــة 

وضبط االنفعاالت قبل المباریات وزیادة القـدرة علـى ، الذهني للمهارات الفنیة للعبة
ســـتخدام التخیـــل فـــي تـــدریب نفســـك وتعویـــدها أیمكنـــك و ،ترخاء بعـــد المباریـــات االســـ

.١٣١ص ،نفس المصدرجوزیف اكونر؛) (١
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ى التركیـز على تحمل االنفعال والضغط العصبي حتى تتمكن من زیـادة قـدرتك علـ
ثنــاء ممارســة الریاضــة یتعــرض الالعــب دائمــا لضــغط فــي اف،أثنــاء المباریــات فــي 

لـذي ستشـعر بـه أذا سـتتقدم لتسـدید ضـربة امـثًال تخیـل مـا، عصبي وذهني كبیرین
ـــة لكـــأس العـــالم  ـــاراة نهائی ـــین مـــن البشـــر یشـــاهدونك أالن ، تـــرجیح فـــي مب ،المالی
فــــأذا نجحــــت فــــي ،وء أعصــــابك ك بهــــدظــــفرصــــة بــــالدك تتوقــــف علــــى مــــدى أحتفا

ـــأحراز هـــذا الهـــدف  ـــع ســـوف یهتفـــون لســـعادتهم ب ـــدأون ،التســـجیل فـــأن الجمی ثـــم یب
فتسـجیل ضـربات الجـزاء ال،بتركیز أنتباههم وكتم انفاسهم انتظارًا للضـربة القادمـة 

بـدًا اخفـاق الالعـب فـي أكثیـر مـن النـاس أال انهـم الینسـون یبقى في الـذاكرة لـدى ال
.ه الضربات تسجیل أحدى هذ

م الیهـا فـي دور االربعـة لبطولـة هل تذكر مثال ركـالت التـرجیح التـي تـم االحتكـا
بین انكلترا والمانیا؟ من هـو الالعـب الـذي تتـذكره ١٩٩٦س االمم االوربیة عام أك

أن أكثـر جیدا في تلك المباراة؟هل تذكر الالعبین الذین احـرزوا ركـالت التـرجیح ؟
لركلــة التــرجیح التــي ) جاریــث ســاوثجیت(أضــاعة الالعــب مــا تتــذكره بالتأكیــد هــو

.تسببت في خسارة انجلترا للمباراة
فــان ، حتــى لــو تكــن جمیــع عیــون المشــاهدین فــي جمیــع ارجــاء العــالم تشــاهدك

ي الفریــق وحتــى أفــراد صــدقائك وزمالئــك فــأیــون الصــحفین التــي تراقبــك ونظــرات ع
ترســیخ الــذهني هــو الطریقــة فال، یضــًا تحــت ضــغط عصــبي كبیــر أأســرتك تضــعك 

الوحیـــدة للتغلـــب علـــى هـــذا الضـــغط والتعـــود علـــى مواجهـــة تلـــك المواقـــف الصـــعبة 
)١(.وتحملها

عضـــالتك لكـــي تســـتجیب " برمجـــة"ویقـــوم التخیـــل بـــأداء دوره مـــن خـــالل تهیئـــة أو 
فـــالتفكیر فـــي عمـــل مـــا یحفـــز الحركـــات العضـــلیة الدقیقـــة ، بالطریقـــة التـــي تریـــدها 

.والتي تصدر نفس رد الفعل الذي تصدره عندما تقوم بالفعل بأداء هذا العمل

.١٤٦ص ،فس المصدرنجوزیف اوكونر؛ )١(
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األفكـار الموجـودة داخـل والترسیخ الذهني یقوم على أساس قدرتنا على استخدام
فالتخیـل الـذهني یحـاكي ،اذهاننا في برمجة وتوجیه أعضاء وعضالت الجسم كلها 

التــدریب البــدني الحقیقــي ویعطیــك خطــة أو برنــامج عمــل لتحقیــق النجــاح ویكســبك 
فـان ،فعنـدما تقـوم بفعـل شـيء مـا مـرات عدیـدة داخـل ذهنـك ،لهدوء والثقـة بـالنفس ا

بـل انـك تشـعر باالعتیـاد وااللفـة ، و مجهـوًال بالنسـبة لـكأشـيء لـم یعـد جدیـداً هذا ال
ـــه ح،تجاهـــه  ـــأداء عمـــل مـــا فإن ـــا نقـــوم ب ـــدما نتخیـــل أنن تـــى الحركـــات العضـــلیة وعن

فـــس النشـــاط العضـــلي الـــذي كـــان بمحاكـــاة نفـــس الحركـــة أو تـــؤدي نالدقیقـــة تقـــوم
)١(.اذا قمنا فعال باداء ذلك العملسیحدث

:الخبرة الشخصیة١-٧-١-٢
تتضــح الخبــرة الشخصــیة فــي نمــوذج البرمجــة اللغویــة العصــبیة فــي ضــوء صــورة "

وكیفیـة توجـه الفكـر الـى ،أو نظام یشـتمل علـى الحـواس الخمـس المعروفـة ، متتالیة
أن مـنهج البرمجـة اللغویـة العصـبیة یشـبه جبـل الجلیـد فهـو ال،الداخل والـى الخـارج

الجـزء المغمـور وهـو الجانـب یضاً لجزء الطافي من خبرة االنسان بل أیعكس فقط ا
)٢(."الداخلي أو الشخصي من الخبرة

ویالحظ أن كل شخص یتصرف طبقا لقیمه ومشاعره ومعتقداته ورغباتـه ومحفزاتـه 
خبرتي ولكن عن كل خبرات االخــرینأن خبرتك تختلف لیس فقط عن،الخاصة 

المتواضــــعة ان مــــنهج البرمجــــة اللغویــــة العصــــبیة یقودنــــا الــــى فهــــم هــــذه الحقیقــــة 
واالقتنـــاع بهـــا وبشـــكل خـــاص فهـــو یســـاعدنا علـــى اســـتیعاب الكیفیـــة التـــي نعبـــر أو 
نترجم بها وكیفیة التوصل الى رؤیتنـا الخاصـة ومـن خـالل التعمـیم أو التحریـف أو 

هـــم هـــو نـــب األغیـــر أن الجا،الحـــذف لكثیـــر مـــن المعلومـــات التـــي نحصـــل علیهـــا 
ســلوكنا وبالتــالي علــى مــا نــتمكن مــن كیفیــة تــأثیر هــذه المــدركات علــى كــل جوانــب 

.أنجازهتحقیقه و

.١٥٠ص ،نفس المصدرجوزیف اوكونر؛ )١(
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یـدور فـي العـالم مـن یجري داخل عقلك وأیضـًا مـاإن الخبرة الشخصیة تتضمن ما
یمكــن ألنســان أن یــدعي أنــه یعــرف كیفیــة تفكیــر اي شــخص وحتــى االن ال،حولــك

ننــا نعــرف الحقیقــة الموضــوعیة وهــذا غیــر جمیعــًا نظــن أأو فیمــا یفكــر؟ نحــن ،خــرأ
إذ، یطلــق علیــه الخبــرة أو التجربــة متبــاین مــن شــخص آلخــرقیقــي حیــث ان مــاح

نــرى االشــیاء بصــور مختلفــة فلكــل منــا اتجاهاتــه وقیمــه ومعتقداتــه التــي تعمــل معــًا 
.لتكوین مقدرتنا العقلیة الخاصة بكل منا

وهــــذه الحقیقــــة یقبلهــــا مــــنهج ،یمكــــن اختبــــار خبراتنــــا الشخصــــیة داخــــل المعامــــلوال
الخبــرة الشخصــیة یســعى الــى تبســیط فهــم هــذهو NLPاللغویــة العصــبیةالبرمجــة 

.داء الفرد من هذا المنهجحتى یمكن تحسین أ
عـن كیفیـة تـأثیر ولتحقیق هذه الغایـة فهـو یـوفر بـرامج بسـیطة عـن عملیـة التفكیـر و 

فعالنــــا ویشــــرح لنــــا كیــــف تعمــــل حواســــنا الخمــــس بحیــــث تمــــر تلــــك العملیــــة علــــى أ
ترجمــة وتســـتكمل عملیــة الفهـــم واالدراك لمعــان ومفـــاهیم تشـــكل مــدخالتها بعملیـــة ال

كثــر موضــوعیة مــع أشــیاء قــد وهــذا یمكننــا مــن التواصــل بشــكل أ،یةالخبــرة الشخصــ
ومــن خــالل هــذا المنطــق یمكننــا أیضــًا فهــم االخــرین بصــورة ،داً تكــون شخصــیة جــ

علـى كن من زیـادة السـیطرة بحیث نتم، كثر فاعلیةهم بطریقة أفضل والتواصل معأ
)١(.مقدرات حیاتنا

:التفوق الشخصي٢-٧-١-٢
فقــد یحــدث فــي بعــض االحیــان ان نشــكو مــن ،ننــا جمیعــًا یمكننــا تحقیــق التفــوقأ

فـــي حـــین نـــرى ان ،افتقارنـــا الـــى الموهبـــة أو القـــدرة الطبیعیـــة فـــي مجـــال معـــین
ـــتعلم قـــة أفضـــل منـــا والحقیهنـــاك مـــن هـــو أ ـــا  نمتلـــك قـــدرات غیـــر محـــدودة لل نن

حســب ببهــا وصــممها -ســبحانه وتعــالى–مصــادر خصــنا هللا فلكــل منــا، والتقــدم
نهـــا مغلفـــة اال أن هـــذه المصـــادر مغمـــورة وكأ،حاجاتنــا لهـــا تمكننـــا مـــن االنجـــاز

.٩ص ،نفس المصدر:ایمن العریمي(١)
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ن االنسـان یسـتغل جـزءًا بسـیطًا وقـد أثبتـت التجـارب أ،بأغطیة متنوعة االشـكال
ویـــة اللغهج البرمجـــةوفـــي هـــذا المجـــال یتـــیح مـــن،مـــن إمكانیاتـــه العقلیـــة المتاحـــة

مكانیاتــه للتفــوق والتمیــز بــال حــدود ولتحقیــق فــادة مــن أالعصــبیة لكــل أنســان اال
اقصى فائدة مرجوة التحتاج اال لعقل منفتح یتقبل كل جدید حینئـذ سـتكون قریبـًا 

وتبــدأ رحلتــك ،مــن أكتشــاف االمكانیــات النفســیة والجســمیة التــي تمتلكهــا بالفعــل
)١(.لتحقیق تمیزك وتفوقك

-:ة والمرتبطةالسابقالدراسات ٢-٢

)٢()٢٠١٢مروة عمر موسى (دراسة ١-٢-٢

العصبیة    وفق البرمجة اللغویةعلى ة المعلومات تأثیر منهج تعلیمي لمعالج((
))ساسیة بكرة الیدفي تعلم بعض المهارات األ

:ھداف البحثأ

وفـــق البرمجـــة علـــى اعـــداد مـــنهج للـــتعلم یتضـــمن معالجـــة المعلومـــات -١
.العصبیة لتعلم بعض المهارات االساسیة بكرة الیداللغویة 

تــأثیر المــنهج المعــد فــي مقــدار معالجــة المعلومــات وفــي تعلــم تعــرف-٢
.لدى طالبات المرحلة الثانیةبعض المهارات االساسیة بكرة الید 

ـــــین ذوي البرمجـــــة اللغویـــــة العصـــــبیة تعـــــرف-٣ الســـــمعي ،البصـــــري(الفـــــرق ب
معلومــات وفــي تعلــم بعــض المهــارات االساســیة فــي مقــدار معالجــة ال) الحســي،

.بكرة الید

.١٠ص ،رنفس المصد:ایمن العریمي)(١
تأثیر منھج تعلیمي لمعالجة المعلومات وفق البرمجة اللغویة العصبیة في تعلم بعض : مروة عمر موسى)(٢

.٢٠١٢،كلیة التربیة االساسیة،الجامعة المستنصریة،رسالة ماجستیر،المھارات االساسیة بكرة الید
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:وعینتھالبحثمنھج

سـلوب المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة تخدمت الباحثـة المـنهج التجریبـي بأأس
وفــق االنظمــة التمثیلیــة باســتخدام علــى طالبــة تــم تقســیمهن )٥٤(وبلغــت العینــة

الباحثـة اختبـار البرمجـة واسـتخدمت، )١٩٨٣شـمك (مقیاس االنظمة التمثیلیة لــ
.لتطبیقه على عینة البحث) كوستركم(اللغویة العصبیة لالنظمة التمثیلیة لـ

:استنتاجات البحث

:استنتجت الباحثة مایلي

ج المعد من قبل الباحثـة بشـكل فعـال فـي معالجـة المعلومـات هوجود تأثیر للمن-١
.وعة التجریبیةالمهارات االساسیة بكرة الید لدى افراد المجموفي تعلم

لـــدیهن القابلیـــة علـــى ) الحســـي(ان الطالبـــات ذوات البرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة-٢
معالجة المعلومات والتعلم بشكل افضل مـن المتعلمـات ذوات البرمجـة اللغویـة 

).سمعي،بصري(العصبیة 

فاعلیـــــــة االنشـــــــطة واالســـــــالیب والوســـــــائل التـــــــي اســـــــتخدمت لتقـــــــدیم معالجـــــــة -٣
أنمـــــاط الـــــتعلم لـــــذوات البرمجـــــة اللغویـــــة العصـــــبیة مـــــت الئالمعلومـــــات والتـــــي 

.ومن ثم ساهمت في استثارة القدرات لدى الطالبات) حسي،سمعي،بصري(
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)١()٢٠١٢أمیر ھوشنك باقري، سیلفادلفار ( دراسة ٢-٢-٢

تأثیر البرمجة اللغویة العصبیة على الثقة بالنفس لدى المالكمین بأسـتخدام (
)نموذج میتا

اثر البرمجـة اللغویـة العصـبیة باسـتخدام هدف البحث الى َتعّرف:اهداف البحث
ـــالنفس  ـــة ب ـــا علـــى اســـتخدام قـــراءة االفكـــار وكیفیـــة تأثیرهـــا علـــى الثق نمـــوذج میت

.للریاضیین 
٣٠تـــم اختیـــار عینـــة البحـــث مـــن الالعبـــین المالكمـــین وعـــددهم : عینـــة البحـــث

وتــــم تطبیــــق العبــــاً ١٥العبــــا اذ تــــم تقســــیمهم الــــى مجمــــوعتین كــــل مجموعــــة 
البرنامج علیهم مدة البرنامج ساعة واحـدة نظـري وسـاعة واحـدة عملـي لكـل یـوم 

.ولمدة سبعة ایام
:توصل الباحث الى النتائج االتیة: ثاستنتاجات البح

.وجود اثر ایجابي للبرمجة اللغویة العصبیة على المالكمین-١

.وذج میتاوجود اثر ایجابي للثقة بالنفس لدى المالكمین باستخدام نم-٢

.تعلم المالكمین التفكیر االیجابي بعد تطبیق البرنامج -٣

(١)Savadelavar M, Hooshang Bagheri;Neuro-Linguistic programming affects
-p,European jornal),IVSL(models method-sport Confidence by using Mete-boxer

١٩٢٧,٢٠١٢-١٩٢٢.-.
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)١()٢٠١١،االء زھیر مصطفى (دراسة ٣-٢-٢

مقابــــل -االســــتقالل(المعالجــــة المعرفیــــة للمعلومــــات وعالقتهــــا بأســــلوب ((
وفـــــــق االنظمـــــــة التمثیلیـــــــة علـــــــى علـــــــى المجـــــــال االدراكـــــــي )االعتمـــــــاد

)).)الحسي،البصري،السمعي(

المعالجـــــة المعرفیــــة للمعلومــــات وعالقتهــــا بأســـــلوب َتعــــّرفاف الدراســــة أهــــد
الســمعي ( علــى المجــال االدراكــي وفــق االنظمــة التمثیلیــة) االعتمــاد-االســتقالل(
).الحسي،البصري،

سـلوب العالقـات أاسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي ب: وعینتـهُ البحثمنهج
مـن طـالب المرحلـة الرابعـة فـي طالب ) ١٩٧(االرتباطیة أذ بلغت عینة البحث 

وتـــم ) ٢٠١١-٢٠١٠( كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة جامعـــة دیـــالى للعـــام الدراســـي
٧٤،ســمعياً طالبــ٧٤(نظــم ةوفــق انظمــتهم التمثیلیــة الــى ثالثــعلــى تقســیمهم 

).اً حسیاً طالب٧٤،بصرياً طالب

وجــود عالقــة معنویــة بــین المعالجــة المعرفیــة للمعلومــات: اســتنتجت الباحثــة 
وفـــــق االنظمـــــة علــــى واالســــلوب المعرفـــــي واالســـــتقالل عــــن المجـــــال االدراكـــــي 

وجــــود عالقــــة معنویــــة بــــین المعالجــــة ،) الحســــي،البصــــري،الســــمعي (التمثیلیــــة 
وفــــق علــــى المعرفیــــة للمعلومــــات واالســــلوب المعرفــــي واالعتمــــاد علــــى المجــــال 

بــین عــدم وجــود عالقــة معنویــة، ) الحســي،البصــري،الســمعي (النظــام التمثیلــي 
علىاالعتماد على المجالو المعالجات المعرفیة للمعلومات واالسلوب المعرفي 

.وفق النظام التمثیلي الحسي

على )العتمادمقابل ا-االستقالل(االء زھیر مصطفى ؛المعالجة المعرفیة للمعلومات وعالقتھا بأسلوب ) ١(
كلیة ،جامعة دیالى ،مجلة علوم الریاضة (،)الحسي،البصري،السمعي(االنظمة التمثیلیةالمجال االدراكي وفق

) .٢٠١١،العدد االول، التربیة الریاضیة
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)١()٢٠١١، اسماعیل الھلول(دراسة ٤-٢-٢

المعلــماثــر اســتخدام البرمجــة اللغویــة العصــبیة فــي تنمیــة دافعیــة أنجــاز (
)الفلسطیني

اللغویـــة العصـــبیة فـــي تنمیـــة الـــدافع اثـــر البرمجـــة َتعـــّرفهـــدفت الدراســـة الـــى 
لالنجـــــاز للمعلـــــم الفلســـــطیني واســـــتخدم الباحـــــث المـــــنهج التجریبـــــي بأســــــلوب 

ومعلمـــــة ًا معلمـــــ) ٣٤(ة المجمـــــوعتین الضـــــابطة والتجریبیـــــة مجموعـــــة تجریبیـــــ
ومعلمــة بمرحلــة التعلــیم االساســي فــي غــزة ثــم معلمــاً ) ٣٤(ومجموعــة ضــابطة 

یـــة البرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة واســـتخدم طبـــق الباحـــث علـــى المجموعـــة التجریب
.للراشدین) هیرمانز(الباحث اختبار الدافع لالنجاز من اعداد 

واســفرت النتــائج عــن وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة بــین متوســط درجــات 
.المجموعة التجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي

ین متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة ووجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة بــ
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة فـي االختبـارین القبلـي والبعـدي والتتبعـي 

.لصالح المجموعة التجریبیة على مقیاس دافعیة االنجاز
)٢()٢٠١١،دمحم عسلیة وانور البنا (دراسة ٥-٢-٢

مســتقبل فاعلیــة برنــامج فــي البرمجــة اللغویــة العصــبیة فــي خفــض قلــق ال((
))لدى طلبة جامعة االقصى المنتسبین للمنظمات  بمحافظات غزة

دى طلبـــة جامعـــة االقصـــى قلـــق المســـتقبل لـــَتعـــّرفهـــدفت الدراســـة الـــى 
فاعلیة برنامج في البرمجة اللغویة العصـبیة فـي خفـض قلـق المسـتقبل وَتعّرف
.لدیهم

مجلة جامعة (،اسماعیل الھلول؛اثر استخدام البرمجة اللغویة العصبیة في تنمیة دافعیة انجاز المعلم الفلسطیني) ١(
).١٢٠١،العدد الثاني والعشرون،جامعة القدس ، الدراساتولالبحاث القدس المفتوحة 

دمحم عسلیة وانور البنا ؛ فاعلیة برنامج في البرمجة اللغویة العصبیة في خفض قلق المستقبل لدى طلبة جامة ) ٢(
المجلد ،جامعة النجاح الوطنیة،مجلة جامعة النجاح لالبحاث(،االقصى المنتسبین للتنظیمات  بمحافظات غزة

).٢٠١١،العدد الخامس والعشرون،الخامس 
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طالــب تــم) ١٨٠(اجریــت الدراســة علــى عینــة تكونــت مــن : عینــة البحــث
مــنهم مــن الــذین حصــلوا علــى اعلــى الــدرجات علــى مقیــاس اً طالبــ٤٠اختیــار 

اً طالبــــ)٢٠(كمجموعــــة تجریبیــــة واً طالبــــ)٢٠(قلــــق المســــتقبل وتــــم تقســــیمهم 
.مجموعة ضابطة 

:استنتج الباحثان
.یعانون من قلق المستقبل% ٣٦,١ان -
ل تطبیـق وجود فروق دالة احصائیا في متوسطات درجات قلق المستقبل قب-

.البرنامج وبعده لصالح المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي 
هنــاك فاعلیــة مــن تطبیــق برنــامج البرمجــة اللغویــة العصــبیة فــي تخفیــف -

.قلق المستقبل لدى عینة المجموعة التجریبیة 
)١()٢٠٠٨،مھند عبد الحسن الخزاعي(دراسة ٦-٢-٢

ا فــي المعالجــة المعرفیــة والجانــب اســتراتیجیات معالجــة المعلومــات وأثرهــ((
وفــــــــــــق االنظمــــــــــــة علــــــــــــى المهــــــــــــاري والمعرفــــــــــــي بكــــــــــــرة القــــــــــــدم 

) ))الحسي،البصري،السمعي(التمثیلیة
أجریــت الدراســة علــى عینــة مــن الطلبــة تخصــص كــرة القــدم فــي كلیــة التربیــة 

ف علــى انظمــة عــرّ تَ بهــدف ،ســنة ٢١دون اعمــار مــن الریاضــیة جامعــة بغــداد 
قــدرة علــى المعالجــة المعرفیــة والجــانبین المهــاري والمعرفــي التمثیــل الغالبــة وال

الــثالث مجــامیع يوبأســتخدام المــنهج التجریبــي ذ،هم وفــق نظــام كــل مــنعلــى 
:الى النتائج االتیةلبا وتوصل الباحث طا٥٢تجریبیة على عینة مقدارها 

عــد أ فــادة مــن البرنــامج التــدریبي الــذي أكثــر ن نظــام التمثیــل الحســي هــو األأ-
ثـــــم جـــــاءت ) شـــــمك(وفـــــق منهـــــاج اســـــتراتیجیات معالجـــــة المعلومـــــات لــــــعلـــــى 

.مجموعة النظام البصري ثم النظام السمعي
الحسن الخزاعي ؛أستراتیجیة معالجة المعلومات واثرھا في المعالجة المعرفیة والجانب المھاري مھند عبد) ١(

كلیة ،اطروحة دكتوراه غیر منشورة).(الحسي،البصري،السمعي (والمعرفي بكرة القدم وفق االنظمة التمثیلیة 
.)٢٠٠٨،جامعة بغداد،التربیة الریاضیة
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)١()٢٠٠٨فتاح العبایجي و میساء یحیى قاسمندى (دراسة ٧-٢-٢

في تكامـل االنمـاط االدراكیـة ) NLP(اثر برنامج البرمجة اللغویة العصبیة((
))لدى طالبات المرحلة االعدادیة

ة فــي تكامــل دفت الدراســة الــى معرفــة اثــر برنــامج البرمجــة اللغویــة العصــبیهــ
ف علــــى الفــــروق بــــین درجــــات الطالبــــات للمجموعــــة عــــرّ تَ االنمــــاط االدراكیــــة و 

.التجریبة قبل تطبیق البرنامج وبعده
ن المــــــنهج التجریبـــــي باســــــلوب المجمــــــوعتین المتكــــــافئتین ااســـــتخدمت الباحثتــــــ

ة وكانت عینة البحث من طالبات الصـف الرابـع المجموعة الضابطة والتجریبی
لعینــة مــن لمحافظــة نینــوى وتكونــت ا٢٠٠٥-٢٠٠٤االعــدادي للعــام الدراســي 

مجمــــــوعتین متكــــــافئتین فــــــي العمــــــر والــــــذكاء علــــــىطالبــــــة تــــــم تقســــــیمهم ٦٠
.والتحصیل

:استنتاجات البحث
فـــــي تكامـــــل االنمـــــاط االدراكیـــــة لـــــدى طالبـــــات NLPوجـــــود اثـــــر لبرنـــــامج -
.جموعة التجریبیة الم
.ان للبرنامج القدرة على تنمیة االنماط االدراكیة للطالبات-
یمكـن معالجـة القصــور او اهمـال االنمــاط االدراكیـة التـي تجعــل الفـرد الــذي -

.یكون لدیه نمط غالب على بقیة االنماط 

سم ؛ أثر برنامج البرمجة اللغویة العصبیة في تكامل االنماط االدراكیة ندى فتاح العبایجي ومیساء یحیى قا) ١(
العدد ،مجلد الخامس عشر،كلیة التربیة،جامعة الموصل،مجلة التربیة والعلم(، لدى طالبات المرحلة االعدادیة

).٢٠٠٨،االول
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-:مناقشة الدراسات السابقة٣-٢
:ناقشة الدراسات م

حــث علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة والمرتبطــة بموضــوع مــن خــالل اطــالع البا
منهـا خمـسدراسـات تنـاول سـبعتمكن مـن الحصـول علیهـا أورد منهـا البحث التي 

منهـا تنـاول موضـوع معالجـة أثنتاناللغویة العصبیة بشكل مباشر و مفهوم البرمجة 
لحالیــة المعلومــات ومــن الطبیعــي أن تكــون الدراســات الســابقة متباینــة مــع الدراســة ا

ویـــرى الباحـــث أن ، وممكـــن أن تتقـــاطع فـــي بعـــض العناصـــر وممكـــن أن تتشـــابه 
اغلــب الدراســات التــي ُذكــَرت تَركــزت حــول مفهــوم البرمجــة اللغویــة العصــبیة وأنهــا 
اتفقت جمیعها على ضرورة وأهمیة البرمجة اللغویة العصبیة رغم أختالفها ظاهریـًا 

ة واحـدة سـعى كـل باحـث للتوصـل الیهـا في أهدافها ولكنها تالقت جمیعهـا فـي نقطـ
وهــي معرفــة أهمیــة وتــأثیر البرمجــة اللغویــة العصــبیة فــي تطــویر أمكانیــات األفــراد 

المختلفـــــة ســـــواء الریاضـــــیین أو غیـــــر الریاضـــــیین وتحدیـــــد المشـــــكالت والمعوقـــــات
ـــــي أتوفیمـــــا یـــــ، لغـــــرض أصـــــالحها ـــــك الدراســـــات الت ي بعـــــض المؤشـــــرات تجـــــاه تل
:استعرضها البحث

-:دراسةالھدف 
االنظمـــــة فعـــــرّ تَ أســـــتخدمت المعالجـــــة المعرفیـــــة )مـــــروة(و)مهنـــــد(و) االء(دراســـــة

القــدرة فــي المعالجــة فعــرّ الــذي كــان هــدفها تَ ) الحســي،البصــري،الســمعي(التمثیلیــة 
،)نـدى العبـایجي(و،)محمـد عسـلیة والبنـا(نامـا دراسـة كـل مـ، عرفیة للمعلومـاتالم
الربــعفــأن جمیــع هــذه الدراســات ا،) كهوشــنو ،ســیلفافار(و،)اســماعیل الهلــول(و

:هدفت الى معرفة أثر البرمجة اللغویة العصبیة على متغیرات مختلفة وكما یلي
علـــــى قلـــــق (NLP)هـــــدفت الـــــى أثـــــر برنـــــامج ) محمـــــد عســـــلیة والبنـــــا(دراســـــة -

.المستقبل
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علـــى تكامـــل االنمـــاط (NLP)هـــدفت الـــى أثـــر برنـــامج) نـــدى العبـــایجي( دراســـة-
.یةاالدراك

علـــى تنمیـــة دافــــع (NLP)هـــدفت الــــى أثـــر برنـــامج ) أســـماعیل الهلـــول(دراســـة-
.االنجاز

.على الثقة بالنفس(NLP)هدفت الى أثر برنامج ) و هوشنك،سیلفافار(دراسة-
امــــا الدراســــة الحالیــــة اختلفــــت عــــن الدراســــات الســــابقة والمرتبطــــة بالهــــدف وأن -

لالعبــین (NLP)اللغویــة العصــبیة الهــدف مــن دراســتنا هــو بنــاء مقیــاس للبرمجــة
.المتقدمین في بعض االلعاب الفرقیة

-:المنھج المستخدم
ذ أسـتخدمت المـنهج إالسابقة من حیـث المـنهج المسـتخدم تشابهت جمیع الدراسات 

فقد تشابهت مـع الدراسـة الحالیـة مـن حیـث المـنهج )االء (ماعدا دراسة ،التجریبي 
أنهــا أســتخدمت اســلوب العالقــات االرتباطیــة فــي اال ،)المــنهج الوصــفي(المســتخدم 

.دراستها أما الدراسة الحالیة أستخدم الباحث االسلوب المسحي
-:العینة

أجـــروا ) محمـــد عســـلیة والبنـــا(و) مـــروة(و) مهنـــد(و) االء(الدراســـات الســـابقة دراســـة
أجریت علـى عینـة ف) ندى العبایجي(أما دراسة،البحث على عینة من طلبة الكلیة 

أجریــت علــى عینــة مــن ) أســماعیل الهلــول(ودراســة، طالبــات الرابــع االعــداديمــن 
أجریت على عینـة مـن فقد) و هوشنك،فاردلسیلفا(أما دراسة ، المعلمین والمعلمات

الالعبــین بالمالكمــة وبهــذا فقــد تشــابهت هــذه الدراســة مــع البحــث الحــالي مــن حیــث 
عینـــة البحـــث ان عبـــة أذ عینـــة الالعبـــین بـــالرغم مـــن االخـــتالف فـــي اختصـــاص الل

.)كرة السلة،كرة الید ،كرة القدم(بعض العبي االلعاب الفرقیةلي هم الحا
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عـن الدراسـات التـي سـبقتها فـي ومن هنا البد االشارة الى ماتتمیز بـه هـذه الدراسـة
المتقـــدمین فـــي بعـــض االلعـــاب ناللغویـــة العصـــبیة لالعبـــیهـــا مقیاســـًا للبرمجـــةئبنا

البرمجــة اللغویــة العصــبیة خدامه كأحــد المؤشــرات لمعرفــةأســتالــذي یمكــن الفرقیــة
وأنهـا تعـد الدراسـة االولـى التـي تطرقـت الـى بنـاء مقیـاس للبرمجـة وقیاسها لالعبین

ملـــین أن تكـــون أضـــافة افـــي العـــراق والـــوطن العربـــي للریاضـــیین اللغویـــة العصـــبیة 
عراقیـة والعربیـة بهـذا علمیة جیدة تسد ولـو جـزءًا بسـیطًا مـن أحتیـاج ورفـد المكتبـة ال

.ألنتاج المتواضع 
)١(جدول 

)وجه التشابه واالختالف بین الدراساتأیبین (
االستنتاجاتالمنھجالعینةالسنةاسم الباحث
٢٠١٢مروة عمر موسى

الریاضیة

تجریبي

.بكرة الید

میسم سیلفادلفار 
وأمیرھوشنك باقري

تجریبيالمالكمةوالعب٢٠١٢

.العصبیة على الالعبین
٢٠١١االء زھیر مصطفى

ةالریاضی

وصفي

االنظمة التمثیلیة

و٢٠١١اسماعیل الھلول

ومعلماتھ

تجریبي
النجاز اللغویة العصبیة على تنمیة دافعیة ا

للمجموعة التجریبیة في االختبارالبعدي

٢٠١١دمحمعسلیة  و البنا
االقصى

NLPتجریبي
المستقبل لدى المجموعة التجریبیة

٢٠٠٨مھند عبد الحسن الخزاعي

قدم

تجریبي

الباحث

٢٠٠٨ندى ومیساء
االعدادي

NLPتجریبي

التجریبیة
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-:المیدانیةجراءاتهوإ البحث یةـ منهج٣
-:منهج البحث ١ـ ٣
" المـــنهج مجموعـــة مـــن القواعـــد العلمیـــة والمنطقیـــة بهـــا یـــتمكن الباحـــث مـــن تفكیـــك

تتوقف الكثیر من اإلجراءات البحثیة سـواْء و ،)١("وتركیب وربط المعلومات بموضوعیة
مــــنهج المســــتخدم  ولهــــذا اســــتخدم فــــي جمــــع البیانــــات وتحقیــــق األهــــداف علــــى نــــوع ال

مــــة لطبیعــــة ب المســــحي كونــــُه أكثــــر المنــــاهج مالءالباحــــث المــــنهج الوصــــفي باألســــلو 
.المشكلة التي یدرسها الباحث 

-:والعینةالبحثمجتمع٢ـ ٣
كــرة (اشـتمل مجتمــع البحـث علــى الالعبـین المتقــدمین فـي بعــض االلعـاب الفرقیــة 

للدرجــة الممتــازة فــي العــراق المشــاركین بالــدوري العراقــي )ةكــرة الســل،كــرة الیــد،القــدم
ــــالغ عــــددهم،م٢٠١٤لســــنة  ــــاً ) ٨٣٢(الب ــــة بالعب حســــب كشــــوفات االتحــــادات العراقی

إذ تــم اختیــار العینــة بالطریقــة العمدیــة مــن مجتمــع البحــث )١انظــر ملحــق (الریاضــیة
ن فـرق المشـاركة مـبعـد اسـتبعاد المـن المجتمـع الكلـي للبحـث%) ٨٥.٦٩(تمثل نسـبةو 

هـي ذلـك الجـزء العینة"و،العبًا ) ٧١٣(البحث عینةإذ شملت،اقلیم كردستان العراق 
ن أو ،)٢("و النموذج الذي یجري الباحث علیـه مجمـل عملـهأصل الذي یمثل مجتمع األ

األهداف التي یضعها الباحث لبحثه واإلجراءات التي یستخدمها سـتحدد طبیعـة العینـة 
كـرة ( اللعاب الفرقیـةلبعض اونالمتقدمالالعبونالبحث هم ةوعین، )٣(االتي سیختاره

اذ تم اجراء قرعة لسـحب عینـة ،العراقفيلدرجة الممتازة ا)كرة السلة ، كرة الید، القدم
فقـــرات بعـــض لكتابـــة ةاســـتطالعیع االصـــل الغـــرض منهـــا اجـــراء اســـتبانةتمثـــل مجتمـــ

العـب)١٣(السلة لى نادي التضامن بكرة المقیاس وتم سحب القرعة ووقع االختیار ع
عشــوائیة تــم اختیــار العینــة بالطریقــة العلــى ذلــك )١(بعــد اســتبعاد العــب اجنبــي واحــد

وهي لیست طریقة ارتجالیة هي طریقـة منتظمـة ألنهـا تعطـي فرصـًا متسـاویة "البسیطة 

.٦ص،٢٠١٠، دار ابن كثیر للنشر:سوریا.١ط،قواعد المنھج وطرق البحث العلميعقیل حسین عقیل؛)١(
.  ١٤٩ص،٢٠٠٥،دار المناھج:عمان.٢ط،أصول البحث العلمي ومناھجھوجیھ محجوب ؛) ٢(
:.١ط،) ٣(

.٤١،ص١٩٨٧والنشر،
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عینــات والعینــة العشــوائیة طریقــة ألیــة لمنــع الباحــث مــن التحیــز الــى ال،لمجتمــع االصــل 
)١(".وتعطي نتائج غیر صحیحة عندما یتحیز الباحث الى العینات

نـادي لبالقرعـةاالختیـاروكـانجـراء التجربـة االسـتطالعیةوتم اجراء قرعة لغـرض أ
ـــــــدم ـــــــةو ،العـــــــب)٢٧(بعـــــــددالشـــــــرطة بكـــــــرة الق ـــــــراد العین ـــــــع اف ـــــــار الباحـــــــث جمی اخت

ب العـ) ٥٩٤(بعـدد ) عینـة بنـاء المقیـاس(ةمـن االصـل الجـراء التجربـة الرئیسـالمتبقي
س وهــي لبنــاء المقیــاالبحــث الكلــيمــن عینــة) %٨٣,٣(ویمثلــون نســبة مئویــة مقــدارها 

یبـین االندیـة ومكـان القاعـات الریاضـیة والمالعـب ) ٢(والجـدول ،)٣(مبینة في جـدول 
.التي تم فیها اجراءات البحث 

بحثیبین االندیة ومكان القاعات الریاضیة والمالعب التي تم فیھا اجراءات ال) ٢(جدول 
المكانالمكانالناديالناديالمكانالمكانالناديالناديالمكانالمكانالناديالناديالمكانالمكانالناديالنادي
ملعب نادي ملعب نادي بغدادبغداد

--بغدادبغداد
متنزه متنزه 
الزوراءالزوراء

ملعب نادي ملعب نادي الزوراءالزوراء
--الزوراءالزوراء
بغدادبغداد

ملعب نادي ملعب نادي كربالءكربالء
كربالءكربالء--كربالءكربالء

القاعة المغلقة القاعة المغلقة 
في ناحیة في ناحیة 

--الخیراتالخیرات
الجدول الغربيالجدول الغربي

ملعب القوة ملعب القوة نفط میساننفط میسان
--الجویة الجویة 
بغدادبغداد

نادي نادي قاعة قاعة التضامنالتضامن
--الكوفةالكوفة
النجفالنجف

قاعة نفط قاعة نفط السلمانالسلمان
--الجنوب الجنوب 
البصرةالبصرة

قاعة نادي قاعة نادي الكوفةالكوفة
--الكوفةالمغلقةالكوفةالمغلقة

النجفالنجف

ملعب النفط ملعب النفط النفطالنفط
بغدادبغداد--

ملعب ملعب الجویةالجویة
--الجویةالجویة
بغدادبغداد

قاعة قاعة الشرطةالشرطة
--الشرطةالشرطة
بغدادبغداد

ملعب الكرخ ملعب الكرخ الكرخالكرخ
وقاعة الشھید وقاعة الشھید 

منذر علي منذر علي 
شناوة في نادي شناوة في نادي 

الكرخالكرخ

ملعب نادي ملعب نادي النجفالنجف
--النجفالنجف
النجفالنجف

قاعة  قاعة  الجیشالجیش
نادي نادي 
--الجیشالجیش
بغدادبغداد

صالح صالح 
الدینالدین

قاعة قاعة 
الشھید الشھید 

عدنان خیر عدنان خیر 
هللاهللا

قاعة النادي قاعة النادي الكھرباءالكھرباء
بغدادبغداد--االرمنياالرمني

قاعة قاعة نفط الوسطنفط الوسط
الشھید الشھید 

منذر علي منذر علي 
--شناوةشناوة
بغدادبغداد

قاعة نادي قاعة نادي الحلةالحلة
--الشرطةالشرطة
بغدادبغداد

قاعة قاعة الصلیخالصلیخ
النادي النادي 
--االرمنياالرمني
بغدادبغداد

ملعب نفط ملعب نفط المیناءالمیناء
--الجنوبالجنوب
البصرةالبصرة

نفط نفط 
الجنوبالجنوب

ملعب ملعب 
فط فط وقاعة نوقاعة ن

الجنوب الجنوب 
--المغلقةالمغلقة
البصرةالبصرة

قاعة نادي قاعة نادي دیالىدیالى
دیالىدیالى

ملعب ملعب الطلبةالطلبة
جامعة جامعة 

--بغدادبغداد
الجادریةالجادریة

ملعب نادي ملعب نادي المصافيالمصافي
بغدادبغداد--النفطالنفط

.١٥١ص .المصدر السابقوجیھ محجوب؛(١)
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)٣(جدول 
البحثعینةمجتمع و فراد یبین توزیع أ

العدد اللعبةالناديت
الكلي 
لالعبین

عدد افراد 
عینة 

انةاالستب
ةاالستطالعی

عدد افراد 
التجربة عینة 

االستطالعیة

عدد افراد 
عینة التجربة 

ةالرئیس

النسبة 
المئویة

%٢٥٨٩--٢٨قدمالمیناء١
%١٢٨٥--١٤سلة

%٣٠٩٣--٣٢قدمالنجف٢
%٣٢٩١--٣٥قدمكربالء٣

%٢٠٨٧--٢٣ید
%٢٦٩٢--٢٨قدمالزوراء٤
%٢٦٩٢--٢٨قدمالنفط٥
%٢٥١٠٠--٢٥قدمیةالجو٦
%٢٠٨٧--٢٣قدمالمصافي٧
%٢٥٨٦--٢٩قدمالطلبة٨

نفط الجنوب٩
%٣١٩٦--٣٢قدم
%٢٠٨٠--٢٥ید

%١٢٩٢--١٣سلة
%٢٧٨٧--٣١قدمبغداد١٠
١١

الكرخ
%٣٠٩١--٣٣قدم
%٢٠٨٣--٢٤ید

%١٢٨٥--١٤سلة
١٢

الشرطة
%١٠٠-٢٧-٢٧قدم
%٢٠٨٣--٢٤ید
%١٢١٠٠--١٢ةسل

%٢٧٩٠--٣٠قدمنفط میسان١٣
%١٢١٠٠--١٢سلةالحلة١٤
%٩٢--١٣١٢سلةالتضامن١٥
%١٠٧٧--١٣سلةالصلیخ١٦
%١٠٨٣--١٢سلةالكھرباء١٧
%٢٠٨٠--٢٥یدالجیش١٨
%٢٠٨٣--٢٤یددیالى١٩
%١٨٩٠--٢٠یدالكوفة٢٠
%١٦٧٦--٢١یدنفط الوسط٢١
%١٨٨٥--٢١یدصالح الدین٢٢
%١٨٨١--٢٢یدالسلمان٢٣

%٧١٣١٢٢٧٥٩٤٨٣,٣المجموع
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:دوات البحثأ٣-٣ 
 ات ســــتطاع الباحــــث بموجبهــــا الحصــــول علــــى جمیــــع البیانــــأهــــي األدوات التــــي

)١(.منهاوتدوینها واستخالص النتائج لحل المشكلة لتحقیق أهداف البحث 

-:وسائل جمع المعلومات١-٣-٣
.المصادر العربیة واالجنبیة-
)٢ملحق انظر (.المقابالت الشخصیة-
.المالحظة-
.األستبانة-
.شبكة االنترنت العالمیة-
-:اتوسائل جمع البیانات وتحلیل البیان٢-٣-٣
.)٣ملحق انظر (فریق العمل المساعد-
.ساعة توقیت-
.اقالم جاف -
.)SONY(نوع ) ١(عدد رقمیةتصویر فیدیوكامیرا-
DELLنوع جهاز حاسوب البتوب- .صیني المنشأ)١(عدد )(
.صیني المنشأ) ١(عدد)KENKO(حاسبة یدویة نوع-
المقیاسبناءجراءات إ٤-٣

ءات بناء المقیـاس الخطـوات التـي اتبعـت فـي البنـاء ،بغیـة الحصـول تتضمن إجراو 
ـــــــو  ـــــــاس تت ـــــــى مقی ـــــــاتاعل فر فیـــــــه شـــــــروط الخصـــــــائص الســـــــیكومتریة كالصـــــــدق والثب

Allen(إذ تشیر كل من،والموضوعیة والقدرة على التمییز & yen( إلى أن عملیـة بنـاء
)٢(:أي مقیاس تمر بخطوات أساسیة هي

.١٧٩،ص١٩٩٣، دار الحكمة،طرائق البحث العلمي ومنھجھ؛وجیھ محجوب) ١(
book,californea,I ntroduction to measurement theorv,W,yen, &M,Allen) .٢(

.٥٨p.١٩٧٩.cole.
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لمقیاسالغرض من بناء ا١-٤-٣

أن الخطــوة االولــى لبنــاء مقیــاس معــین هــو تحدیــد الغــرض مــن المقیــاس تحدیــدًا 
البحث الحالي هـو بنـاء منشود لهذا المقیاس؟ وان غرضواضحًا وما هو االستعمال ال

فــي فــي بعــض االلعــاب الفرقیــة المتقــدمین اللغویــة العصــبیة لالعبــینمقیــاس للبرمجــة
كأحــــد المؤشــــرات والبــــاحثین ندیــــة وذوي االختصــــاص العــــراق واســــتخدامه مــــن قبــــل اال

.ویة العصبیة لالعبیناللغلقیاس البرمجة
تحدید الظاهرة المطلوب قیاسها ٢-٤-٣

وان دودها واضــحةینبغـي تحدیـد الظــاهرة المطلـوب قیاسـها وان یكــون مفهومهـا وحـ
.نن المتقدمو اللغویة العصبیة لالعبو هي البرمجةالمفهوم الذي ینوي الباحث قیاسه

تحدید المنطلقات النظریة لبناء المقیاس٣-٤-٣
تحدیـد المنطلقـات النظریـة فـي االطـار النظـري للبحـث تـمتـم عرضـهمن خالل ما 
.لباحث في بناء المقیاسالتي یستند الیها ا

المقیاس أبعادتحدید ٤-٤-٣
افر مـــن األدبیـــات قـــام الباحـــث بـــاإلطالع علـــى المتـــو لغـــرض تحدیـــد أبعـــاد المقیـــاس 

لدراســـات عــن افضــالً والمصــادر العلمیــة المتخصصــة فــي البرمجــة اللغویــة العصــبیة
التــــي جمعهــــا الباحــــث مــــن المصــــادر العربیــــة وتــــم عــــرض جمیــــع االبعــــادالســــابقة و 

الباحـث لغویة العصبیة  قاماالجنبیة وبناء على ماسبق وفي ضوء التعریف للبرمجة ال
المقیـــاسبـــراء والمختصـــین حـــول صـــالحیة ابعـــاداء الخســـتطالع أر ســـتبانة ألإبعـــرض

)٤انظـر ملحـق (علـى الخبـراءذ تم عرض االستبانةإ،التي تتالئم مع المجال الریاضي
بــراء وأرتــأى الســادة الخ، ح واســتبعاد االبعــاد التــي التصــلح التــي تصــللتحدیــد االبعــاد

راء حسـب أببعـاد نفـس الصـفة وتـم دمـج االنهـا تقـیسدمج بعض االبعاد مع بعضها أل
االتیـــة وكمـــا ء الخبـــراء تـــم الحصـــول علـــى االبعـــادوفـــي ضـــوء أراالخبـــراء والمختصـــین 

).٤(في الجدول مبین
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)٤(جدول 
المحسوبة والجدولیة البعاد المقیاس)٢كا(یبین اراء الخبراء وقیم 

بعاداالت
٢قیمة كاعدد الخبراء

المحسوبة
٢قیمة كا

الجدولیة
مستوى 

ةالدالل ال تصلحتصلح

١٧صفر١٧الخبرة الشخصیة١

٣.٨٤

معنوي
معنوي١٧صفر١٧االیجابيالتفكیر ٢
معنوي١٥٢٩,٩٤التفوق الشخصي٣
عشوائي١٠٧٠,٥٢نموذج النجاحاتشكیل ٤
معنوي١٧صفر١٧وانجازھااالھدافحدیدت٥
عناصر االعداد الجید للنتائج ٦

لمرجوةا
عشوائي٧١٠٠,٥٢

البیئة المحیطة بالنتیجة ٧
المستخدمة والقیم والنتائج 

المستخدمة

عشوائي٦١١١,٤٨

عشوائي٥١٢٢,٨٨دور عقلك الباطن٨
التواؤم وبناء التواصل من خالل ٩

التوائم
عشوائي٨٩٠,٠٥٨

معنوي١٧صفر١٧المجاراة والقیادة١٠
عشوائي٣١٤٢,٨٨عدم التواؤم١١
معنوي١٧صفر١٧ت والتواصلبناء العالقا١٢
عشوائي٧١٠٠,٥٢التوائم والتناسق١٣
عشوائي٥١٢٢,٨٨الرؤیة بواسطة عقلك١٤
عشوائي٥١٢٢,٨٨النظم التعبیریة١٥
عشوائي٧١٠٠,٥٢استخدام التركیب اللغوي المبسط١٦

عشوائي٨٩٠,٠٥٨كارالترتیب الھرمي لالف١٧
أنماط میلتون اللغویة واستخدام ١٨

االنماط
عشوائي٦١١١,٤٨

البنیان -)ماوراء (نموذج ال ١٩
العمیق  والبنیان السطحي

عشوائي٧١٠٠,٥٢

المجاز : المجاز البسیط والمركب ٢٠
كأداة لألتصال

عشوائي٥١٢٢,٨٨

عشوائي٧١٠٠.٥٢محاذیر أستخدام المجاز٢١
عشوائي٦١١١,٤٨مواقف أدراكیة حسیة مختلفة٢٢
ترمیز :كیفیة تحدید الخط الزمني ٢٣

الوقت
عشوائي١٠٧٠,٥٢

عشوائي٦١١١,٤٨العالقة بین السلوك ومستویات ٢٤
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الجھاز العصبي
أعادة (األطارات وأعادة التأطیر ٢٥

)التأطیر لتحقیق النتائج
ئيعشوا١١٦١,٤٨

عشوائي١٢٥٢,٨٨استراتیجیات النجاح٢٦
عشوائي٣١٤٢,٤٤تحدید االستراتیجیات وأستخدامھا٢٧
عشوائي٩٨٠,٠٥٨نموذج الخطوات االربعة للنجاح٢٨
عشوائي٥١٢٢,٨٨استراتیجیة االقناع٢٩
أعداد النموذج وعملیة اعداد ٣٠

النموذج
عشوائي٣١٤٢,٨٨

معنوي١٥٢٩,٩٤والمھارةالقدرة٣١
فھم المثبتات والدخول في الحالة ٣٢

الذھنیة المناسبة
عشوائي٧١٠٠,٥٢

معنوي١٧صفر١٧التغییرحداث إ٣٣

)٠.٠٥(ومستوى داللة) ١(تحت درجة حریة) ٣.٨٤=(٢قیمة كا

قیاس لصالحیتها فيحصلت على موافقة السادة الخبراءوبذلك تكون االبعاد التي
:البرمجة اللغویة العصبیة في المجال الریاضي هي

،والتواصلبناء العالقات،التفوق الشخصي،التفكیر االیجابي،الخبرة الشخصیة(
).التغییرحداثإ،القدرة والمهارة،المجاراة والقیادة،وانجازهااالهدافتحدید

یمتها الجدولیة عند درجة المحسوبة اكبر من ق)٢كا(وهي االبعاد التي كانت فیها قیم 
عندما "،)تصلح(لصالح االجابة ) ٣.٨٤(والبالغة)٠.٠٥(ومستوى داللة)١(حریة

المحسوبة أكبر من قیمتها الجدولیة فأنها تكون لصالح االجابة التي ) ٢كا(تكون قیمة
أما عندما یكون العكس فال یعتمد المكون ،تقابل أكثر التكرارات آلراء السادة الخبراء

)١(."لعدم وجود اتفاق من قبل السادة الخبراء على صالحیتهاوذلك

ولتقدیر االهمیة النسبیة لكل مجال من هذه المجاالت قام الباحث بعرض االبعاد علـى 
وطلــب مــنهم تحدیــد االهمیــة النســبیة للمجــاالت ،)٥(مجموعــة مــن الســادة الخبــراء ملحــق

للمجـال ) ١٠(الدرجـةدرجـات تعطـى) ١٠-صـفر(على وفـق مقیـاس متـدرج یتكـون مـن 
٢)(.تمثل انعدام االهمیة) صفر(االكثر أهمیة والدرجة 

.١٤٤ص ،٢٠٠٠،مطبعة طبرق،طرابلس،التقویم والقیاس؛كریم مھدي صالح واخرون)١(

(٢)-،،
.٩٤ص،٢٠٠٦،جامعةبابل،الریاضیة
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)٥(الجدول 
یبین االبعاد والنسب المئویة لألهمیة النسبیة وعدد فقرات كل بعد

النسبة االھمیة النسبیةاالبعادت
المئویة 
لألھمیة 
النسبیة

١٠١٥,٣٨الخبرة الشخصیة١
٩١٣,٨٤بناء العالقات والتواصل٢
٩١٣,٨٤التفوق الشخصي٣
٨١٢.٣٠القدرة والمھارة٤
٨١٢.٣٠المجاراة والقیادة٥
٨١٢.٣٠وانجازھاتحدید االھداف٦
٧١٠,٧٦أحداث التغییر٧
٦٩.٢٣التفكیر االیجابي٨

%٦٥١٠٠المجموع

:عداد الصیغة االولیة لفقرات المقیاسإ٥-٤-٣
:الباحث بما یأتي قاملمقیاس لفقرات اة األولیة من أجل إعداد الصیغ

-:إعداد فقرات المقیاس ١-٥-٤-٣
قــــام، وضــــع التعریــــف المناســــب لكــــل منهــــا المقیــــاس وأبعــــادبعــــد أن تــــم تحدیــــد 

بكتابـــة الفقـــرات معتمـــدَا علـــى المصـــادر العربیـــة واالجنبیـــة والدراســـات الســـابقة الباحـــث 
ةاســـــتبانبعـــــرضوقـــــام الباحـــــث ،الفـــــادة منهـــــا التـــــي تخـــــص بنـــــاء المقـــــاییس لغـــــرض ا

المسـاعدة فـي على عینة من مجتمع البحث لغـرض ) ٦( وكما في الملحقاستطالعیة 
ة رئیســفقــرات المقیــاس علــى ان تســتبعد هــذه العینــة فــي التجربــة الاكبــر عــدد مــن كتابــة 

ـــى الصـــیاغة ـــر اللغـــوي للفقـــرات مـــن قبـــل الباحـــث وبعـــد التعـــدیل عل رض تـــم عـــوالخبی
.یضاً ألغرض التعدیل علیهاقرات على الخبراءالف
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-:واسسهاصیاغة الفقرات سلوبإتحدید ٢-٥-٤-٣
ـــة لیكـــرت عتمـــا  ـــاس ال)١()Likert( د الباحـــث طریق ـــاء مقی برمجـــة اللغویـــة فـــي بن

-:كإحدى الطرائق المستخدمة في بناء المقاییس لألسباب اآلتیة العصبیة
. توفر مقیاس أكثر تجانسًا .١
. سمح بأكبر تباین بین األفراد ت.٢
. تسمح للمستجیب أن یؤشر درجة مشاعره وشدتها  .٣
. تتمتع بصدق وثبات عالیین .٤
. تزود بمعلومات أكمل عن المفحوصین ألنه یستجیب لكل عبارة  .٥
. مرونة وتمكن الباحث من بناء بحثه بسرعة  .٦
فـي االسـتجابات یمیل الثبات فیها إلى أن یكـون جیـدًا بسـبب المـدى الكبیـر.٧

)٢(. المسموح بها للمستجیبین 

-:عتمد الباحث على القواعد اآلتیة في صیاغة فقرات المقیاساو 
.أن تكون الفقرة معبرة عن فكرة واحدة وقابلة لتفسیر واحد  -
وســــبب هــــذا التنویــــع ، أن یتكـــون المقیــــاس مــــن فقــــرات إیجابیــــة وُأخـــرى ســــلبیة -

.لالستجابة األولى  التخفیف من نزعة المستجیب
. أن تصاغ الفقرات بصیغة المتكلم  -
)٣(.میح غیر مقصود خلو الفقرة من أي تل-

ومـن خــالل اســتخدام طرائــق واســالیب عــدة لجمــع وكتابــة فقــرات المقیــاس تمكــن 
وبعـد دراسـة تلـك الفقـرات وتحلیلهـا تـم اسـتبعاد ،فقـرة) ٢٠٠(الباحث من صـیاغة

.حة ومفهومة فقرة متشابهة وغیر واض) ٦٠(
-:صالحیة الفقرات ٣-٥-٤-٣

) ١٤٠(الباحـــث المقیـــاس بصـــیغته األولیـــة والـــذي یشـــتمل علـــى اكمـــلبعــد ان 
ث الــى  عمــد الباحــابعـاد) ٨(فقـرة فیهــا عبــارات إیجابیــة وأخـرى ســلبیة موزعــة علــى 

قـام الباحـث بعرضـها علـى مخـتص فـي إذ،كد من صحة صیاغة الفقـرات لغویـاَ لتأا
(١)- Anastasia , A : psychological Testing ,New york , the Macmillan , ١٩٧٩ , p. ٣ .

. ٢٥٣ص ،١٩٨٥، دار الفكر العربي ، القاھرة : )االختبارات والمقاییس(القیاس النفسي سعد جالل ؛ )٢(
، ، : ؛ ) (-)(٣

. ٦٩ص ١٩٨٤
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لـى عوبعد إجـراء التعـدیالت اللغویـة عرضـت الفقـرات ، العربیة لتقویمها لغویاَ اللغة 
لى صالحیتها من حیـث الصـیاغة لغرض الحكم ع) ٧(ملحقمجموعة من الخبراء

) ٦(والجـــدول) ٧(قوالملحـــ،بعـــاد البرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة أمتهـــا لقیـــاسومالء
. ذلكبینی

)٦(لجدول ا
ى االبعادزعة علعدد الفقرات المو یبین

عدد الفقراتبعاداالت
٢١الخبرة الشخصیة١
١٩بناء العالقات والتواصل٢
١٩التفوق الشخصي٣
١٧القدرة والمھارة٤
١٧المجاراة والقیادة٥
١٧تحدید األھداف وانجازھا٦
١٦أحداث التغییر٧
١٤التفكیر االیجابي٨

١٤٠المجموع

ــ الحظــات كحــذف بعــض الفقــرات وتعــدیل راء جملــة مــن الموقــد اقتــرح الســادة الخب
كثــر قبــوَال مــن البعــد الــذي وضــعت الــى ابعــاد اخــرى أخــرى ونقــل قســم قلیــل منهــا أ

تقــدم قــام الباحــث بأعــادة صــیاغة بعــض الفقــرات ونقــل اخــرى وبنــاَء علــى مــا،فیــه
قبـــل عرضـــها مـــن جدیـــد علـــى الســـادة الخبـــراء لبیـــان مـــوافقتهم النهائیـــة علـــى تلـــك 

.لفقرات ا
، المقیـاس أبعـادمـن بعدعلى الخبراء من تعریفات لكل هعرضتموعن طریق ما

الخمســةالــذي أعطیــت بــدائل اإلجابــة خماســيكــذلك التحقــق مــن میــزان التقــدیر ال
تنطبــق علــي بدرجــة ،تنطبــق علــي بدرجــة كبیــرة ،تنطبــق علــي بدرجــة كبیــرة جــدا (

ـــــــي، متوســـــــطة ـــــــةتنطبـــــــق عل ـــــــ، بدرجـــــــة قلیل ـــــــدرجات ) ي اطالقـــــــاً التنطبـــــــق عل ال
ســــــلبیةللعبــــــارات ال)  ٥,٤,٣,٢,١(والــــــدرجات یجابیــــــةللعبــــــارات اال) ١,٢,٣,٤,٥(

وفقراتـه فضـًال عـن میـزان التقـدیر بعـدْ علـى السـادة الخبـراء كـل تم عرضهاوبعد م
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أعطــى الباحــث لكــل خبیــر حریــة إجــراء أیــة تعــدیالت أو إضــافات أو ، خماســيال
. حذف على الفقرات 

وعلـم في مجال علم النفس الریاضـي )٢ملحق (الخبراء والمختصونقامذلك وبعد
ـــــنفس العـــــام  ـــــاسال ـــــویموالقی ـــــوالنفســـــيفـــــي المجـــــال الریاضـــــيوالتق رائهـــــم أداء بإب
ــا لتكرارهــا ، حــذف بعــض الفقــرات مــن بعــض المجــاالتاقترحــواو ، ومالحظــاتهم  إمَّ

ولتحلیــل آراء الســادة ،المجــال الــذي وضــعت فیــه فــي المعنــى أو أنهــا ال ُتعبــر عــن 
).٢كا(الخبراء إحصائیَا استخدم الباحث اختبار 

)٧(الجدول 
راء الخبراء حول صالحیة الفقرات للمقیاسأل) ٢كا(نتائج یبین

ت
رقم الفقرةالمجال

الخبراء
٢قیمةكا

المحسوبة
مستوى 
الداللة

غیر موافق
موافق

الخبرة ١
الشخصیة

معنوي٥,٣,١١,١٢,١٣,٢٠٢٥٥١٣,٣٢
معنوي٣٠صفر٧,٨,٢,١,١٨,١٦,١٥,٩٣٠
عشوائي٤,٦,١٠,١٤,١٧,١٩,٢١١٢١٨١,٢

بناء العالقات ٢
والتواصل

١٩,١٧، ١٤,٣,٨,١ ،
٢,٥,٦,٩,٧,١١,١٣

معنوي٢٦٤١٦,١٢

عشوائي١٠,١٢,١٥,١٦,١٨١٤١٦٠,١٢،،٤،
التفوق ٣

الشخصي
عنويم١,٤,٥,١٦,١١,١٩,٢٦٤١٦,١٢
معنوي١٣,١٤,٧,١٠,١٨,٩٢٣٧٨,٥٢
عشوائي٢,٣,٦,٨,١٢,١٥,١٧١٣١٧٠,٥٢

القدرة ٤
والمھارة

١، ٢,٣,٦,٨,١٢,١٥,١٧ ،
٩، ،١٣,١٤,٧,١٠

معنوي٢٢٨٦,٥٢

عشوائي٥,١٦,١١,٤١٠٢٠٣,٣٢
المجاراة ٥

والقیادة
معنوي٣٠صفر٥,٢,٨,٦,١٠,١٣,١٧٣٠

معنوي١٢٩١٢٦,١٢، ٤,٣,٩,٧,١٥
عشوائي١١,١٢,١٤,١٦١٢١٨١,٢،

تحدید االھداف ٦
وانجازھا

معنوي١٢٤٦١٠,٨، ١٥، ٢,٣,٧,٥,١١
معنوي١٤٢٧٣١٩,٢، ،٤,٨,٦,١٣،٩

عشوائي١٠,١٢,١٦,١٧١١١٩٢,١٢،
معنوي٧,٨,٢,١،١٦,١٥,٢٨٢٢٢,٥٤أحداث التغییر٧

ويمعن٤,٣,١٣,١٢,١١,٥٢٤٦١٠,٨
عشوائي٩١٣١٧٠,٥٢، ٦,١٠,١٤،

التفكیر ٨
االیجابي

معنوي٢٨٢٢٢,٥٤، ٢,٥,٦,٩,٧
معنوي١١٢١٩٤,٨، ١٤,٣,٨,١

عشوائي١٤١٦٠,١٢، ١٣، ٤,١٠،١٢

).٣,٨٤(تساوي) ٠,٠٥(ونسبة خطأ)١(الجدولیة عند درجة حریة)٢كا(قیمة
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:یأتيما) ٧(نستخلص من الجدول
فقرة في قیاس ما)١٠٠(لت موافقة السادة الخبراء على صالحیة حص-١

:وضعت لقیاسه تتوزع على ابعاد المقیاس الثمانیة وهي
 فقرة )١٤(الخبرة الشخصیة.
فقرة)١٣(التفوق الشخصي.
 فقرة) ١٣(المجاراة والقیادة.
 فقرة) ١٣(بناء العالقات والتواصل.
 فقرة) ١٣(القدرة والمهارة.
فقرة)١٢(لتغییر احداثإ.
 فقرة) ١٢(تحدید االهداف وانجازها.
 فقرة ) ١٠(التفكیر االیجابي.

-:إعداد تعلیمات المقیاس  ٤-٥-٤-٣
ُتعــــد تعلیمــــات المقیــــاس بمثابــــة الــــدلیل الــــذي یسترشــــد بــــه المســــتجیب لفقــــرات 

أن تكــــون التعلیمــــات ســــهلة ومفهومــــة وكــــذلك إخفــــاء الغــــرض المقیــــاس لــــذا روعــــيَ 
تــم التأكیــد علــى ضــرورة و ،)١()أي عــدم كتابــة أســم المقیــاس (الحقیقــي مــن المقیــاس 

عدم ذكر االسم ألن الهدف من المقیاس هو ألغراض البحث العلمـي فقـط ، إذ أكـد 
یــتم مــن خــالل ) المرغوبیــة االجتماعیــة(إن التغلــب علــى عامــل االستحســان ) وایلــي(

الباحــث علــى ضــرورة اإلجابــة علــى كــدأو ،)٢(طمأنــة المســتجیب بســریة اســتجابتهم 
مثــاًال عــن رفــق، و االســتمارةأي فقــرة تتــرك ســوف تهمــلجمیــع فقــرات المقیــاس وٕان 

ـــة اإلجابـــة عـــن فقـــرات المقیـــاس والموضـــحة فـــي الملحـــق  ه البالغـــةبفقراتـــ) ٨(كیفی
.ألجراء التجربة االستطالعیة فقرة التي ُكتبت بدون ذكر األبعاد تمهیدًا ) ١٠٤(

. ٥٦ص ، ١٩٨٩دار المعرفة الجامعیة ، : االسكندریة . ٢، طاستخبارات الشخصیةاحمد دمحم عبد الخالق ؛ ) ١(
: الك. )٢(

. ٤٤ص، ١٩٨٦
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-:التجربة االستطالعیة٥-٣
هـــــي اســـــتطالع الظـــــروف المحیطـــــة فـــــي الظـــــاهرة التـــــي یرغـــــب الباحـــــث فـــــي "

إلیجابیـات التـي تقابلـه اتعد تدریبًا عملیًا للباحث للوقـوف علـى السـلبیات و و ،دراستها
الباحـــث بـــإجراء التجربـــة االســـتطالعیة مقـــالـــذا ،)١("خـــالل االختبـــارات لمعالجتهـــا 

-:لألهداف اآلتیة 
. معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحث -أ
. الوقت المستغرق في ملئ استمارة االستبانة فعرّ تَ -ب
. التأكد من كفاءة فریق العمل المساعد وأدوات البحث -ت
. ومدى إمكانیة القیام بالدراسة ، التأكد من مدى صالحیة العینة -ث

لنهائیــة للمقیــاس وأدرج معــه التعلیمــات نتهــاء الباحــث مــن إعــداد الصــیغة اأوبعــد 
تجربتـه االسـتطالعیة علـى عینـة مـن مجتمـع البحـث البـالغ أجـرى، وأتم میزان التقـدیر 

مـن أفـراد الباحـث ب وطلـ،العـب مـن نـادي الشـرطة الریاضـي بكـرة القـدم)٢٤(عددهم 
مناقشــة وبعــد ، العینــة أن یــدونوا مالحظــاتهم تحریریــًا علــى الفقــرات التــي ال یــتم فهمهــا 

الفقرات والتعلیمات مع أفراد عینة التجربة االستطالعیة أتضح أنهـا مفهومـة وال تحتـاج 
ــــى تعــــدیل  ، دقیقــــة ) ٣٠-٢٠(وكــــان الوقــــت المســــتغرق لإلجابــــة یتــــراوح بــــین ، إل

السـاعة الرابعـة ) ٣/٢٠١٤/ ١٠( وافـقالماالثنین وأجریت التجربة االستطالعیة یوم 
. قطولمدة یوم واحد فعصراً 

)تطبیق المقیاس(رئیسة التجربة ال٦-٣ 
فقــرة )١٠٤(ـبتعلیماتــه وفقراتــه الــبرمجــة اللغویــة العصــبیةبعــد ان اصــبح مقیــاس ال

اندیـــة الدرجـــة الممتـــازة  والبـــالغ عـــددهمالعبـــوا جـــاهزا للتطبیـــق علـــى عینـــة البنـــاء وهـــم 
قـــــرات لغـــــرض التحلیـــــل االحصـــــائي لفو ،العبـــــاً )٧١٣(العـــــب مـــــن مجمـــــوع )٥٩٤(

اعتمـادا علـى القـوة التمییزیـة ستبعاد غیـر الصـالحةأالمقیاس واختیار الصالحة منها و
ســـتخراج لكـــل منهمـــا وكـــذلك أل) ســـاق الـــداخلي أســـلوب المجمـــوعتین الطـــرفیتین واالتو (

مـدةالخـاللتـم تطبیـق المقیـاس علـى عینـة البنـاء ، مؤشرات الثبات والصدق للمقیـاس 
) .م ٨/٥/٢٠١٤ولغایة –م١٢/٣/٢٠١٤(منالممتدة 

.٧١٤،صالمصدر السابقصالح الدین محمود عالم؛ ) ١(
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-:تصحیح المقیاس٧-٣
ج الـــدرجات الكلیـــة لهـــم اتـــم اســـتخر ، عینـــة لجابـــة لجمـــع اســـتمارات األتـــمان دعـــب

:ستخدام مفتاح التصحیح المعد لهذا الغرض والذي یقضي باالتي أب
)٨(جدول 

على الفقرات االیجابیة والسلبیةاوزان االجاباتیبین
الفقرات االیجابیةةدرجدرجة الفقرات السلبیةلالبدائت
ً يّ التنطبق عل١ ٥١اطالقا
٤٢بدرجة قلیلةيّ تنطبق عل٢
٣٣بدرجة متوسطةتنطبق عليّ ٣
٢٤بدرجة كبیرةيّ تنطبق عل٤
١٥بدرجة كبیرة جداً يّ تنطبق عل٥

یحصــل علیهــا الالعــب تجمــع الــدرجات التــي ،ســتخراج الدرجــة الكلیــة للمقیــاس إجــل وأل
علـى درجـة یمكـن الحصـول علیهـا أ لـذا فـان ) ١٠٠(جابتـه علـى فقـرات المقیـاس الــإفي 
اســتمارة لعــدم تحقیقهــا ) ١٩(وتــم اســتبعاد) ١٠٠(دنــى درجــة هــي أو ) ٥٠٠(هــي 

.استمارة صالحة) ٥٧٥(إذ بلغت عدد االستمارات المتبقیة ،الشروط المطلوبة
:موضوعیة االستجابة١-٧-٣

فـي ) الجدیـة فـي االجابـة(ان الهدف الرئیس من حساب درجة موضوعیة االسـتجابة
الالعبـین المتقـدمین لـبعض (افراد العینةجة اللغویة العصبیة هو َتعّرفمقیاس البرم

الذین یعطون صورة غیر واقعیة عـن أنفسـهم مـن خـالل عـدم الدقـة ) االلعاب الفرقیة
) ٤(رجــة الدقــة تمــت صــیاغة ســتخراج دإوألجــل ، فقــرات المقیــاسجابــة عــنفــي اال

ت باشــراف وقـد تــم صـیاغة تلـك الفقـرا،سـلوب مختلـف مـع بقــاء الفكـرة نفسـهافقـرات بأ
اختصـــاص لغـــة عربیـــة فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة خضـــیر ســـعد االســـتاذ المســـاعد

.یبین ارقام الفقرات المكررة واالصلیة في المقیاس) ٩(جامعة دیالى والجدول
)٩(جدول

في المقیاسارقام الفقرات االصلیة والمكررةیبین 
رقم الفقرة المكررة في المقیاسرقم الفقرة االصلیة في المقیاست

١٦١١٠١
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٢٤٩١٠٢
٣٥٠١٠٣
٤٧٧١٠٤

وقــد تــم اســتخراج درجــة الدقــة باســتخدام اســلوب حســاب الفــروق المطلقــة بــین اجابــة 
حسـب المجمـوع الجبـري لجمیـع الفـروق ثـم ی،المفحوص على الفقرة المكررة واالصلیة

بعــدها تحــدد ،ویــتم اعطــاء درجــة كلیــة لكــل اســتمارة) حســاب عــدد الفقــرات المكــررة(
والدرجـــة ، الدرجـــة المحكیـــة التـــي یعتمـــد علیهـــا فـــي اهمـــال االســـتمارات غیـــر الدقیقـــة

.المحكیة هي حاصل جمع الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات الدقة
یم بعــد اتبــاع مجموعــة مــن الخطــوات لتحدیــد موضــوعیة االســتجابة وظهــرت هــذه القــ

-:وهي
.استخراج الفروق المطلقة بین درجات الفقرات االصلیة والمكررة في كل استمارة-
.قیمتي الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات الفروقاستخراج -
.جمع قیم الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات الفروق-
مـــــع مجمـــــوع الفـــــروق المطلقـــــة لتحدیـــــد أیهمـــــا االعلـــــى مقارنـــــة المجمـــــوع المســـــتخرج -

.دنىواأل
علــى مــن مجمــوع الوســط یكــون فیهــا مجمــوع الفــروق المطلقــة أ ســتبعاد كــل اســتمارة أ-

)١(.الحسابي واالنحراف المعیاري

-٠(قد تراوحت مدى درجات الدقة بـینو ،استمارة) ٥٧٥(فقد تم حساب درجات الدقة لــ
فـي ،درجـة) ٠,٨٩(وانحراف معیاري مساو لـ) ٠,٩٢(درجات بمتوسط حسابي قدره) ٤

مـع الوسـط الحسـابيدرجـة الناتجـة مـن حاصـل ج)١,٨١(حین بلغت الدرجة المحكیة 
نتیجـة بلـوغ درجـات اسـتمارات) ٧(تم اسـتبعادإذ، واالنحراف المعیاري لدرجات الدقة

اســتمارة صــالحة ) ٥٦٨(لك تــم االبقــاء علــى كثــر مــن الدرجــة المحكیــة وبــذالدقــة فیهــا أ
.للتحلیل االحصائي

١) (:،
.٨٨ص،١٩٧٩،جامعة بغداد،دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة التربیة 
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-:لمقیاس لبناء ااألسس العلمیة ٨-٣
-:صدق المقیاس١-٨-٣

ینبغـي توافرهـا هم الخصائص السیكومتریة التـيأ من ) Validity(یعد الصدق 
والصــدق  "ألنــه یؤشــر قــدرة المقیــاس علــى قیــاس مــا یجــب قیاســه فعــًال، فــي المقیــاس

داة، والهـــدف منـــه معرفـــة صـــالحیة األداة فـــي أأساســـیة ومهمـــة فـــي تقـــویم أي خاصـــیة
.)١(" قیاس الجانب المتصور قیاسه وهو قدرة األختبار على تأدیة عمله كما یجب

AmericanPsychologicalوقــــد حــــددت الرابطــــة األمریكیــــة لعلــــم الــــنفس 
association)APA(ثالثة انواع رئیسة للصدق هي:-)٢(

لمحتوىصدق ا-١
صدق البناء-٢
الصدق المرتبط بالمحك-٣

-:الباحث من صدق المقیاس بمؤشرین للصدق هما تحققو 
content validityصدق المحتوى : اوالً 
construet validityصدق البناء : ثانیاً 

-:صدق المحتوى١-١-٨-٣
المختلفـــــة بأنـــــه قیـــــاس مـــــدى االختبـــــار للنـــــواحي أو المكونـــــات" ویعرفـــــه شـــــحاتة
ن تـم تحدیـد مفهـوم البرمجـة صـدق بعـد أوتم تحقیق هـذا ال)٣("للجانب المراد قیاسه

قراتـه باالسـتعانة بعـاده وفم الباحـث بأعـداد المقیـاس وتحدیـد أإذ قا،اللغویة العصبیة 
من الخبراء فـي علـم الـنفس الریاضـي وعلـم الـنفس العـام والقیـاس والتقـویم بمجموعة

قــرار صــالحیة الفقــرات وبــذلك حصــل أل) ٢ملحــق (والنفســي مجــال الریاضــي فــي ال
.الباحث على صدق المحتوى

)١ ( ،
.٧٢ص، ١٩٨٨التربیة، 

ص ،٢٠٠٠،،،١ط.:)٢(
١٨٨.

.٩٦ص ،١٩٩٤، لجامعیةدار المعرفة ا، القاھرة. قیاس الشخصیةدمحم ابراھیم شحاتة ؛) (٣
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-:صدق البناء٢-١-٨-٣
نــــه یعتمــــدویطلــــق علیــــه أیضــــَا صــــدق المفهــــوم أو صــــدق التكــــوین الفرضــــي أل

م أو االفتراضــات التــي التحقــق التجریبــي مــن مــدى مطابقــة درجــات المقیــاس للمفــاهی
دى الـذي المـ"یمكـن تعریـف صـدق التكـوین الفرضـي انـهو ،الباحث فـي بنائـه اعتمدها

ـــــات الفرضـــــیة یكـــــون بـــــه تفســـــیر األ ـــــار فـــــي ضـــــوء بعـــــض التكوین داء علـــــى االختب
و صـدق التكـوین الفرضـي، المفهـوم أحیانـًا بصـدقویسمى صـدق البنـاء أ)١("المعینة

نــه الصــدق مالئمــة لبنــاء المقــاییس ألنــواعمــن أكثــر أ" ویعــد هــذا النــوع مــن الصــدق 
و المفهــوم ع الخاصــیة أالتحقــق التجریبــي مــن مــدى تطــابق درجــات الفقــرات مــتمــدیع

)٢(.المراد قیاسه

-:الباحث من صدق البناء من خالل ثالثة مؤشرات هيتحقققد و 
-:القوة التمیزیة للفقرات١-٢-١-٨-٣

القوة التمییزیة تعني قدرة الفقرة علـى التمییـز بـین األفـراد ذوي المسـتویات العلیـا 
األفـراد ذوي المسـتویات الـدنیا بالنسـبة للسـمة التـي تقیسـها الفقـرة وهـذا یعـد دلـیًال علـى و 

فجـودة المقیـاس ي یتكـون مـن فقـرات جیـدة یكـون قویـاً وان المقیـاس الـذ،)٣(صدق البنـاء
فالقدرة على التمییز بین مجموعـات ،المكونة له وهي الفقراتتعتمد على جودة االجزاء

ة تصــف علــى فقــرة مــن فقــرات المقیــاس مــن خــالل تمییزهــا بــین متباینــة تعــد أهــم داللــ
وهـي مـن الطـرق المسـتخدمة إلیجـاد صـدق المقیـاس تبعـا لصــدق ،الضـعفاء والمتفـوقین

بحیـث تكـون كـالً ،البناء أو المفهوم من خـالل التاكـد مـن مـدى تناسـق وتكامـل مفرداتـه
سـلوب سـتخدام أد تـم اب معـامالت تمییـز الفقـرات فقـولغـرض حسـا،)٤(مترابطـاً متناسـقاً 

،:دمحم (١)
.٢٦٨ص ،٢٠٠٠،دار الفكر العربي،القاھرة

.٤٣ص. المصدر السابق؛)اخرون(عبد الجلیل ابراھیم الزوبعي و) ٢(
)٣( :

.٥٥ص، ٢٠٠١الریاضیة، جامعة بغداد، 
)٤(:،،

.٥٠ص،١٩٨٥،الجامعیة
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ســــــبة لحســــــاب تمییــــــز حــــــد االســــــالیب المناإذ أنــــــه یعــــــد أ،المجمــــــوعتین المتطــــــرفتین 
ــــــرات ــــــب أ،الفق ــــــرات الویتطل ــــــة المجمــــــوعتین میجــــــاد معامــــــل التمییــــــز لفق قیــــــاس بطریق

)١(:المتطرفتین الخطوات االتیة

الخـاص استمارات لعدم تحقیقها لشرط القبول)٧(عند تفریغ نتائج المقیاس تم استبعاد
.العب)٥٦٨(بفقرات موضوعیة االستجابة لتبقى استمارات 

علـى درجـة مـن أ لى المقیـاس تنازلیـاَ عالدرجات التي حصل علیها الالعبونترتیب-١
.الى اوطأ درجة

علــى ینــة مــن االعلــى والــذین حصــلوا علــى أ مــن افــراد الع)%٢٧(اســتقطاع نســبة-٢
من افراد العینـة مـن االسـفل %) ٢٧(سبةواستقطاع ن،على الدرجاتلیمثلوا أ الدرجات

أذ بلغ عدد الالعبین فـي ،الذین حصلوا على اوطأ الدرجات لیمثلوا افراد الدرجة الدنیا
.س العدد بالنسبة للمجموعة الدنیاوبنف،العب)١٥٣(المجموعة العلیا

مهــدي (ســتعمال احــدى الوســائل االحصــائیة ویــذكرایجــاد معامــل تمییــز كــل فقــرة بأ-٣
)٢(:همهاان هناك عدة وسائل أ )ونواخر 

.استعمال النسب-
.معامل االرتباط بین الفقرة والدرجة الكلیة-
.استعمال تحلیل التباین-
).t(استعمال اختبار-
).٢كا(استعمال -

.الیجاد معامل تمییز الفقرات) t(واستخدم الباحث طریقة اختبار
فـــــي ومقارنتهـــــا بقـــــیم الداللـــــةحســـــوبةالمtوبمقارنـــــة نتـــــائج التحلیـــــل االحصـــــائي لقـــــیم 

تـــم قبـــول جمیـــع الفقـــرات ولـــم تســـتبعد اي فقـــرة مـــن فقـــرات المقیـــاس وكمـــا ) ١٠(جـــدول
:تيعلى وفق األموزعة

.٢٨٤ص،١٩٨٦المصدر السابق:صالح الدین عالم-)١(
.١٣٥ص،٢٠٠٢،السابقالمصدر :كریم مھدي واخرون(٢)
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)١٠(جدول
المحسوبة للمجموعتین ) t(یبین أقیام االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم (

)العلیا والدنیا وداللتھا المعنویة لفقرات المقیاس
رقم 
الفقرة

المجموعة الدنیاالمجموعة العلیا
المحسوبة)t(قیمة

نسبة 
الخطأ

الداللة 
االحصائیة ع- سع- س

ممیزة١٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩١٨٤.٢٧٤٧٤٤٨.٣٨٠٠.٠٠٠
ممیزة٢٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨٧٠٧.٣٣٦٦٣٤١.٧٣٣٠.٠٠٠
ممیزة ٣٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٦٠٥٤.٥٠٤٢٠٣٣.٩٨٩٠.٠٠٠
ممیزة٤٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨١٦٣.٤٠٥٧٩٣٥.٨٤٦٠.٠٠٠
ممیزة٥٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٦٨٧١.٥٩٤٥٣٢٧.١٣٨٠.٠٠٠
ممیزة٦٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٥٥١.٥٥٦٣١٢٧.٥٠٠٠.٠٠٠
ممیزة٧٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٣٨٨.٢٤٠٥٦٥٤.٢١١٠.٠٠٠
ممیزة ٨٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨٦٣٩.٣٤٤٠٢٤٠.٥٨١٠.٠٠٠
ممیزة٩٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٧٤٨.٥٥٠٠٧٢٠.٦٦٩٠.٠٠٠

ممیزة١٠٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٧٥٥.٤٢٨٦٧٣٥٠٩٤١٠.٠٠٠
ممیزة١١٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٤٨٣.٤٣٥٤٧٣٥.٣٢٢٠.٠٠٠
ممیزة١٢٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٥٥٧٨.٥٧٤٩٢٣٠.٨٢٦٠.٠٠٠
ممیزة ١٣٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٦٨٠٣.٨٣٥٧٣١٩.٤٠٦٠.٠٠٠
ممیزة١٤٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨٧٠٧.٤٥٧٣٩٣٠.٣٤٠٠.٠٠٠
ممیزة١٥٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٤٩٦٦.٦٦٥٩٤٢٧.٧٤٣٠.٠٠٠
ممیزة١٦٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٠٧٥.٥٥١٦٠٢٨.٧٩٥٠.٠٠٠
ممیزة١٧٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٦٢٥٩.٦٧٤٥٠٢٤.٧٠١٠.٠٠٠
ممیزة ١٨٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٤٥٦.٣٢٦٥١٣٩.٦٨٥٠.٠٠٠
ممیزة١٩٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٨٩١.٤٢٥٧٤٣٤.٩٥٢٠.٠٠٠
ممیزة٢٠٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨٩٨٠.٣٦٥١٧٣٧.٠٨٦٠.٠٠٠
ممیزة٢١٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٣٢٠.٢٧٨٤٥٤٧.١٣٦٠.٠٠٠
ممیزة٢٢٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٦٥٩٩.٥٤٢٦٥٣٠.٣٤٨٠.٠٠٠
ممیزة ٢٣٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٦٦٠.٦٣٤٧٨٢٠.٠١٨٠.٠٠٠
ممیزة٢٤٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.١٤٩٧.٥٠١٤٢٢٠.٨٤٠٠.٠٠٠
ممیزة٢٥٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٢٣٨١.٦٢٣٠٠١٥.٠٢٩٠.٠٠٠
ممیزة٢٦٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٠٤٨.٢٩٤٥٥٤٥.٦٩٤٠.٠٠٠
ممیزة٢٧٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.١٠٨٨.٦٦٣٤٢٣٥.٠٣١٠.٠٠٠
ممیزة ٢٨٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٥٦٤٦.٦٨٣١٤٢٥.٨٢٠٠.٠٠٠
ممیزة٢٩٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٢٠٤.٦١٣٤٣١٩.٦٢٤٠.٠٠٠
ممیزة٣٠٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٨٦٤.٣٥٠٨٦٣٥.٥٠١٠.٠٠٠
ممیزة٣١٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨٥٠٣.٤١١٣٧٣٤.٣٤٣٠.٠٠٠
ممیزة٣٢٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٦٦٠.٢١٦٢٩٥٨.٧٤٩٠.٠٠٠
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ممیزة ٣٣٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨٦٣٩.٣٦٣٣٨٣٨.٤١٩٠.٠٠٠
ممیزة٣٤٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٣٨٨.٢٤٠٥٦٥٤.٢١١٠.٠٠٠
ممیزة٣٥٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٢٧٩.٦٦٧٨٣٢٣.٤٠٨٠.٠٠٠
ممیزة٣٦٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩١٨٤.٢٧٤٧٤٤٨.٣٨٠٠.٠٠٠
ممیزة٣٧٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٧٩٦.١٤١٨٨٨٨.٣٨٤٠.٠٠٠
ممیزة ٣٨٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٨٦٤.٤٢١٧٨٢٩.٥٣٢٠.٠٠٠
ممیزة٣٩٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٩٥٩.٤٥٢٣٧٣٢.٧٠٩٠.٠٠٠
ممیزة٤٠٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٤٦٢٦.٧٢٤٠٧٢٦.٠٩٣٠.٠٠٠
ممیزة٤١٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٩٥٩.٤٢١٠٠٣٥.١٤٦٠.٠٠٠
ممیزة٤٢٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨٥٠٣.٤٢٧٧٠٣٣.٠٣٢٠.٠٠٠
ممیزة ٤٣٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٣٠٦١.٩٤٨٠٥٢١.٩٥٦٠.٠٠٠
ممیزة٤٤٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨٣٦٧.٣٨٨٩٠٣٦.٧٥٨٠.٠٠٠
ممیزة٤٥٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٦١٩.٧١٥١٣٢١.٢٧٥٠.٠٠٠
ممیزة٤٦٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٧٩٦.٥٤٢٣١٣٢.١٢٢٠.٠٠٠
ممیزة٤٧٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٦٨٧.٤٢٣١٠٣٥.٧٦٢٠.٠٠٠
ممیزة ٤٨٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٤٨٩٨.٦٧٦٠٨٢٧.٤٥٠٠.٠٠٠
ممیزة٤٩٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.١٢٢٤.٤٩٥١٥٢١.٧٧٩٠.٠٠٠
ممیزة٥٠٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٥٧١٤.٥١٠١٧١٠.٣٢٣٠.٠٠٠
ممیزة٥١٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٥٢٤.٢٤٣٦٤٥٢.٨٤٠٠.٠٠٠
ممیزة٥٢٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٢٩٩٣.٦١٢٨٢١٤.٠٥١٠.٠٠٠
ممیزة ٥٣٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٤٢١٨.٥٨٤٣٣١٢.١٦١٠.٠٠٠
ممیزة٥٤٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٩٥٩.٥٠٩٣٥٢٩.٠٥٠٠.٠٠٠
ممیزة٥٥٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٨١٦.٧٢٦٣٢١٥.٥٣٨٠.٠٠٠
ممیزة٥٦٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٢٠٤.٥٦٧٠١٢١.٢٣١٠.٠٠٠
ممیزة٥٧٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٦٨٠.٤٦٣١٦٢٤.٧٢٧٠.٠٠٠
ممیزة ٥٨٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٥٩٢.٤٣٦٠١٢٩.٣٣٥٠.٠٠٠
ممیزة٥٩٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨٨٤٤.٤٤٥٩٤٣٠.٧٤٤٠.٠٠٠
ممیزة٦٠٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.١٧٠١.٥١٥١٧١٩.٧٩٧٠.٠٠٠
ممیزة٦١٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٣٢٠.٣٤٤٤٢٣٨.١٠٦٠.٠٠٠
ممیزة٦٢٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٧٤٨.٤٩٧٧٨٢٢.٨٤٠٠.٠٠٠
ممیزة ٦٣٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٦٦٠.٤٧٤٢٠٢٦.٧٩٦٠.٠٠٠
ممیزة٦٤٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.١٥٦٥.٦٢٧٠٢١٦.٥٣٢٠.٠٠٠
ممیزة٦٥٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.١٠٢٠.٥٧٠٢٠١٩.٣٥٢٠.٠٠٠
ممیزة٦٦٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٤٠٨.٤٣٦٠١٢٧.٠٣٤٠.٠٠٠
ممیزة٦٧٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٦١٢.٥٢٦٣٥٢١.٩١٨٠.٠٠٠
ممیزة ٦٨٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٢٧٨٩.٥٧٠٧٨١٥.٥٢٥٠.٠٠٠
ممیزة٦٩٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٩٥٩.٦٦١٤٥٢٢.٣٧٠٠.٠٠٠
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ممیزة٧٠٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٧٢٨.٢٠٠٨٧٦٢.٨٤١٠.٠٠٠
ممیزة٧١٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٤٨٩٨.٥٦٥٧٧١١.٠٨٢٠.٠٠٠
ممیزة٧٢٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٣٨٧٨.٥٧٨٧٢١٣.٠٠١٠.٠٠٠
ممیزة ٧٣٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٤٢١٨.٦٧١٥٩١٠.٥٨١٠.٠٠٠
ممیزة٧٤٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٦٨٠.٥٩٢٨٨١٩.٣١٧٠.٠٠٠
ممیزة٧٥٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٤٥٥٨.٦٥٤٠٨١٠.٢٢٥٠.٠٠٠
ممیزة٧٦٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٥٥٧٨.٥٩٨٢٨٩.٠٨٢٠.٠٠٠
ممیزة٧٧٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨٣٦٧.٥٣٦٨٧٢٦.٦٢٧٠.٠٠٠
ممیزة ٧٨٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.١٧٠١.٦١٢٣٦١٦.٦٥٥٠.٠٠٠
ممیزة٧٩٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٨١٦.٥٣٠٠٦٢١.٢٩١٠.٠٠٠
ممیزة٨٠٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩١٨٤.٤٤٥٨٤٢٩.٨١٣٠.٠٠٠
ممیزة٨١٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.١٥٦٥.٥٨١٦٩١٧.٨٢٠٠.٠٠٠
ممیزة٨٢٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٢٧٩.٥٣٠٦٧٢٩.٤٥٨٠.٠٠٠
ممیزة ٨٣٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٩٣٨٨.٤٨٥٧٥٢٦.٨٤٨٠.٠٠٠
ممیزة٨٤٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٩٥٢.٤٨٧٢٨٢٢.٨١٧٠.٠٠٠
ممیزة٨٥٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٣٤٠.٦٣٤٧٨١٨.٧٠١٠.٠٠٠
ممیزة٨٦٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨٥٧١.٣٥١١٢٣٩.٩٩٨٠.٠٠٠
ممیزة٨٧٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.١٥٦٥.٥٩٣٣٥١٧.٤٧٠٠.٠٠٠
ممیزة ٨٨٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٧٦٨٧.٥٤٩٨٢٢٧.٥٢٠٠.٠٠٠
ممیزة٨٩٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٣.٨٩٨٠.٣٦٥١٧٣٧.٠٨٦٠.٠٠٠
ممیزة٩٠٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٢٠٤١.٦٧١٧٣١٤.٥٦١٠.٠٠٠
ممیزة٩١٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٠٧٤٨.٤٠٦٩٣٢٧.٩٣٩٠.٠٠٠
ممیزة٩٢٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٣٣٣٣.٦١١٩١١٣.٣٨٩٠.٠٠٠
ممیزة ٩٣٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٢٧٢١.٥٨٠٠١١٥.٤٢٢٠.٠٠٠
ممیزة٩٤٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٢٤٤٩.٥٦٨٤٩١٦.٣٢٣٠.٠٠٠
ممیزة٩٥٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٢٠٤١.٤٦٧٢٧٢٠.٩٣٢٠.٠٠٠
ممیزة٩٦٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٣١٢٩.٤٧٩٧٦١٧.٥٩٩٠.٠٠٠
ممیزة٩٧٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٣٤٦٩.٦٠٤٢٤١٣.٢٨٢٠.٠٠٠
ممیزة ٩٨٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٢٢٤٥.٤٩٣٧٤١٩.٣٠٢٠.٠٠٠
ممیزة٩٩٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٦٠٥٤٤٩٠٤٣٩.٨٨٧٠.٠٠٠

ممیزة١٠٠٥.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٤.٥٩٨٦.٤٩١٨٥١٠.٠٢٨٠.٠٠٠
)٥٦٦(و درجة حریة) ٠,٠٥(عند مستوى داللة )   ١.٩٦(=الجدولیة tقیمة 
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-:األتساق الداخلي ٢-٢-١-٨-٣
رات المقیـاس إن معامل االتسـاق الـداخلي هـو معامـل ارتبـاط بـین كـل فقـرة مـن فقـ

لـذلك فــان هــذه الطریقــة عـادة مــا تســتخدم لتحدیــد ثبــات )١(وبـین الدرجــة الكلیــة للمقیــاس
االختبار من ناحیة ومدى صالحیة فقراته وتجانسـها فـى قیـاس مـا وضـعت ألجلـه مـن 

نیـة مـن خـالل ي للمقیـاس بمثابـة قیاسـات محكیـة أإذ یعد المجمـوع الكلـ،)٢(ناحیة أخرى
رتبــاط الفقــرة بالدرجــة الكلیــة عبــین علــى الفقــرات، ومــن ثــم فــأن إالارتباطهــا بــدرجات ال

.قیسه الدرجة الكلیة للمقیاس یعني أن الفقرة تقیس المفهوم نفسه الذي ت

أي ،فقـرات المقیـاسالـداخلي فـي تحلیـل وقد اسـتخدم الباحـث معامـل االتسـاق 
) ة للمقیــاس الدرجــة الكلیــ( اخلي حســاب صــدق فقــرات المقیــاس باســتخدام المحــك الــد

إذ تـم ،عن طریق إیجاد العالقة االرتباطیة بین درجة كل فقـرة والدرجـة الكلیـة للمقیـاس
ســـــتخراج العالقـــــة أل(Person)اســـــتخدام قـــــانون معامـــــل االرتبـــــاط البســـــیط لبیرســـــون 

ین الدرجـة على كـل فقـرة وبـالعباً ) ٥٦٨( االرتباطیة بین درجات أفراد العینة البالغة 
.)SPSS(ستخدام الحقیبة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة أاس وذلك بالكلیة للمقی

امــل ارتبــاط الفقــرة بــالمجموع ومــن المعــروف فــي بنــاء المقــاییس أنــه كلمــا زاد مع
كــــان تضــــمینها فــــى المقیــــاس یزیــــد مــــن احتمــــال الحصــــول علــــى مقیــــاس أكثــــر يالكلــــ

وفـي ضـوء هـذا المعیـار ،الداللـةقورنـت مـع قـیم ولمعرفة داللتها اإلحصـائیة)١(اً تجانس
.لم تستبعد أي فقرة من فقرات المقیاس

)١ (–
.١٢٨ص) ١٩٩٧كلیة التربیة الریاضیة ، / أطروحة دكتوراه ، جامعة المنوفیة : (الریاضیة 

.٥٧ص) ١٩٩٠اإلسكندریة ، دار المعرفة الجامعیة ، : (طبیقالقیاس النفسي بین النظریة والتعباس محمود عوض ؛ ) ٢(
(٣) Allen , M,x,yen,w.; Introduction to measurement theory : (California , Book .Cole

, ١٩٧٩ )p ,١٢٥ .
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)١١(الجدول 
طریقة االتساق بین فقرات المقیاس بأستخدام) رسونبی(االرتباط یبین نتائج معامل

الداخلي
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٠.٠١≤معنوي بنسبة داللة** 
٠.٠٥≤معنوي بنسبة داللة* 
-:الصدق العاملي ٣-٢-١-٨-٣

البنـاء والـذي یمكـن أحد المؤشـرات المهمـة فـي تحدیـد صـدق يعاملیعد الصدق ال
وهــو طریقــة إحصــائیة تهــدف الــى دراســة )١(يســتخدام التحلیــل العــاملالتوصــل إلیــه بأ

الظـــواهر المعقـــدة إلســـتخالص العوامـــل التـــي أثـــرت فیهـــا مـــن خـــالل تحلیـــل معـــامالت 
لــــى معرفــــة المكونــــات یقــــوم عيان التحلیــــل العــــاملو الظــــاهرة،األرتبــــاط بــــین متغیــــرات

.الرئیسة للظواهر التي تخضع  للقیاس 
فقـــــرة للتحلیـــــل ) ١٠٠(الباحـــــث خضـــــع أهـــــداف البحـــــث،ومـــــن أجـــــل تحقیـــــق أ 

.)SPSS(قیبة اإلحصائیة للعلوم األجتماعیة، وذلك بأستخدام الحيالعامل

:الفقرات المرشحة للتحلیل-
)١٢(ة فــي الجــدولبنــاء علــى مــا ســبق مــن إجــراءات تــم ترشــیح الفقــرات المبینــ

وتأشــیر ، بعــد التأكــد مــن ســالمتهايعــاد الثمانیــة الــى التحلیــل العــاملموزعــة علــى االب
.الثقل العلمي الخاص بها

.٢٦٩ص ،مصدر السابقالصفوت فرج؛)١(
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)١٢(جدول 
العامليیبین ابعاد المقیاس مع عدد الفقرات المرشحة للتحلیل

النسبة المئویةالعدداالبعادت
%١٤١٤الخبرة الشخصیة١
%١٣١٣لمهارةالقدرة وا٢
%١٣١٣التفوق الشخصي٣
%١٣١٣المجاراة والقیادة٤
%١٣١٣بناء العالقات والتواصل٥
%١٢١٢وانجازهااالهدافتحدید٦
%١٢١٢أحداث التغییر٧
%١٠١٠التفكیر االیجابي٨

%١٠٠فقرة١٠٠المجموع

-:ثبات المقیاس٢-٨-٣
همــة للمقــاییس النفســیة ألنــه ئص الســیكومتریة المُیعــد ثبــات األختبــار مــن الخصــا

تســــاق فقــــرات المقیــــاس فــــي قیــــاس مــــا یفتــــرض أن یقیســــه بدرجــــة مقبولــــة مــــن یؤشـــر أ
دقـــة المقیـــاس فـــي المالحظـــة وعـــدم تناقضـــه مـــع " ان ثبـــات األختبـــار یعنـــي ،و )١(الدقـــة

وهنــاك عــدة طــرق)٢("نفســه وٕاتســاقه فیمــا یزودنــا بــه مــن معلومــات علــى ســلوك الفــرد 
:لحساب ثبات األختبار وهذه الطرق هي

.عادة تطبیق األختبارطریقة إ -
.طریقة الصور المتكافئة-
.طریقة التجزئة النصفیة-
.سوندو ریتشا-ودریمعادلة ك-
.معادلة الفاكورنباخ-

الباحــــث مــــن ثبــــات مقیــــاس البرمجــــة اللغویــــة العصــــبیة  مــــن خــــالل تحقــــقو 
.طریقة التجزئة النصفیة ومعامل الفاكرونباخ 

.٢٣٥ص، ١٩٩٣، دار االمل:ردناال،القیاس والتقویم في العملیة التدریسیةاحمد سلیمان واخرون؛) ١(
.٥٦ص،١٩٨٩،دار الشروق:القاھرة،سعد عبد الرحمن ) ترجمة(.٣ط،االختبارات والمقاییستایلر؛. لیونا أ) ٢(
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-:طریقة التجزئة النصفیة ١-٢-٨-٣
ى عیـــوب بعـــض الطـــرق ســـتخدامًا ألنهـــا تتالفـــكثـــر طـــرق الثبـــات أوهـــي مـــن أ

ن طریقـة إ ة بأقتصـادها بالجهـد والوقـت،و عادة األختبار وتتمیز هذه الطریقـكطریقة أ 
ن تجــانس الفقــرات إذالتجــانس الــداخلي لفقــرات المقیــاس إالتجزئــة النصــفیة تقــیس 

داء المفحوصـین علـى جمیـع الفقـرات  التـي یتكـون أتساق وأطراء أیدل على مدى "
وهنـاك عـدة طـرق لتجزئـة األختبـار، فقـد یسـتخدم النصـف األول ،)١("منها المقیـاس

ة فــي و قــد تســتخدم طریقــة األســئلة الفردیــاألختبــار فــي مقابــل النصــف الثــاني أمــن 
علـى جمیـع الفقـرات سـتخدم الباحـث فـي إیجـاد الثبـاتمقابل األسئلة الزوجیـة وقـد أ

تتطلب اال اجراء االختبـار وهذه الطریقة الوالعالقة بین األسئلة الفردیة والزوجیة، 
) ٥٦٨(غـةوالبالعینـة التجربـة الرئیسـةمن خـالل األعتمـاد علـى بیانـات لمرة واحدة 

وادخلــت ، )SPSS(سـتخدام الحقیبـة اإلحصـائیة للعلـوم األجتماعیـة تـم أذ اسـتمارة إ
نصـفین وتـم قیاس البرمجة اللغویـة العصـبیة علـىثم قسمت فقرات میهاالبیانات ال

وبلـــغ ،)نو بیرســـ(إســـتخراج معامـــل الثبـــات بـــین مجمـــوع درجـــات النصـــفین بطریقـــة 
تمثـل معامـل ثبـات نصـف اال ان هـذه القـیم ) ٠.٨٦(معامل االرتباط بـین النصـفین

ى معامــل االختبــار لــذلك یتعــین تعــدیل معامــل الثبــات وتصــحیحه حتــى نحصــل علــ
ـــة ســـبیرمان بـــراون لتصـــحیح معامـــل  ـــه اســـتعملت معادل ـــار ككـــل وعلی ثبـــات االختب

.رتباط اال
عامــل ثبــات عــال یمكــن وهــو م) ٠.٩٢(وبعــد التصــحیح أصــبح معامــل الثبــات

ان معامـــل الثبـــات ) Lazarus(سذكر الزارو االختبـــار اذ یـــلتقـــدیر ثبـــات اعتمـــاده
)٢() .٠.٩٣-٠.٦٢(الذي یمكن االعتماد علیه یتراوح ما بین 

.٣١٤ص ،المصدر السابقصفوت فرج؛)١(
٢٢٨Lazarus, R.; OP.CIT, New York, P.-)٢(
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-:معامل ألفاكرونباخ٢-٢-٨-٣
ــالثبــات یــدعى التجــانس الــداخلي ویأن هــذا النــوع مــن مــن أكثــر معــامالت د ُع

قـــوة " للمقـــاییس ذات المیــزان المتـــدرج ویشــیر الـــى مـــةً مالءكثرهــا الثبــات شـــیوعًا وأ
علـى مـدى ، أن فكـرة هـذه الطریقـة تعتمـد )١("األرتباطات بین الفقـرات فـي المقیـاس 

ارتباط كـل فقـرة مـع لبعض داخل المقیاس كذلك تعتمدأرتباط الفقرات مع بعضها ا
)٢(.المقیاس ككل

عتمـد الباحـث أ ولحساب الثبات بهذه الطریقـة لمقیـاس البرمجـة اللغویـة العصـبیة
العــب، ) ٥٦٨( والبالغــة الصــالحة للعمــل االحصــائي علــى عینــة بنــاء المقیــاس 
وهـي قیمـة ممتـازة ) ٠.٩٦٣( الثبات اتضـح أنهـا تبلـغ وعند حساب قیمة معامل

)٣(.ال وموثوق به ویمكن اعتمادهات عمعامل ثبو في بحوث التربیة الریاضیة 

)١ ( . :
.١٦١ص، ١٩٨٧مكتبة المنار للنشر والتوزیع، 

.٧٨ص، المصدر السابقامیرة حنا؛ ) ٢(
.٣٣٤.ص،المصدر السابقصفوت فرج ؛)(٣
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-:)١(الوسائل اإلحصائیة٨-٣
اسـتخدام و )٢()spss( ُعوِلجت البیانات اإلحصائیة باستخدام البرنـامج الجـاهز 

-:الوسائل اآلتیة 
.المئویةبةالنس-١
).٢كا(قانون -٢
قانون االهمیة النسبیة-٣

االهمیة النسبیة للبعد
١٠٠× =                                  حساب النسبة المئویة لالهمیة النسبیة 

بیة لجمیع االبعادمجـ االهمیة النس

عدد الفقرات الكلي× النسبة المئویة لالهمیة النسبیة 
=  حساب عدد فقرات كل بعد 

١٠٠

.الوسط الحسابي -٤
.نحراف المعیاري األ-٥
.)٣(للعینات المستقلة)T(اختبار -٦
.معامل االرتباط البسیط بیرسون-٧
.التحلیل العاملي -٨

.ادلة الفاكرونباخ مع-٩
)ك ٢مج ع-١()  ن    (    = قیمة الفاكرونباخ 

٢ع١-ن

عدد المتغیرات= ن
تباین الدرجات على كل االختبار= ٢ع

.باین كل فقرة من فقرات االختبارمجموع ت= ك ٢مج ع

ودیع یأسین التكریتي و حسن دمحم العبیدي؛ )١(
-١٥٥-٣٠١ص) ١٩٩٩، جامعة الموصل: (یاضیةالر

٢٧٢-٢٦٤-١٢٤-.
ص ،٢٠١٠،،.١ط،spssمقدمة باالحصاء وتطبیقات عاید عبد الكریم؛)٢(

٢٤٥-٢١٥.
:ا.١ط،)٣(

.٢٧٩ص،٢٠٠٢،العربي
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.معادلة سیبرمان براون -١٠
٢١ر٢=  ١١ر

٢١ر+ ١
.قیمة معامل الثبات الكلي لالختبار= ١١ر
.قیمة معامل ثبات درجات نصف االختبار= ٢١ر
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:حلیلھا ومناقشتھاوتالنتائجعرض- ٤
يالتحلیل العامل١-٤

احـد المؤشـرات المهمـة فـي تحدیـد صـدق البنـاء والـذي یمكـن يیعد الصدق العامل
هــــدف الــــى دراســــة وهــــو طریقــــة إحصــــائیة تيســــتخدام التحلیــــل العــــاملأإلیــــه بالتوصــــل

لیـــل معـــامالت تحســـتخالص العوامـــل التـــي أثـــرت فیهـــا مـــن خـــاللالظـــواهر المعقـــدة أل
معرفــة المكونــات یقــوم علــىين التحلیــل العــاملإرتبــاط بــین متغیــرات الظــاهرة، كمــا اال

مؤشـــرًا مـــن مؤشـــرات يویعـــد التحلیـــل العـــامل،)١(للقیـــاسالتـــي تخضـــع الرئیســـة للظـــواهر
.)٢(صدق البناء ومن أهم المؤشرات اإلحصائیة للكشف عن التجانس الداخلي للمقیاس

إلــى تحدیــد كفــاءة فقــرات المقیــاس فــي قــدرتها علــى قیــاس مــا يمللعــاویهــدف التحلیــل ا
وضعت من أجله لدى عینة البحث وتحدید كفـاءة مجـاالت المقیـاس وأكثرهـا ظهـورًا أو 

إلــى مصــفوفة العوامــل النقیــة وتشــبعات كــل اختبــار ي،وینتهــي التحلیــل العــامل)٣(تمثــیالً 
وقــد أتبــع الباحــث هــذا المستخلصــةمــن االختبــارات المســتخدمة فــي التحلیــل بالعوامــل 

مــا المــنهج اإلحصــائي مــن أجــل تحدیــد كفــاءة فقــرات المقیــاس فــي قــدرتها علــى قیــاس
وكـــذلك تحدیــد كفــاءة مجـــاالت المقیــاس المكونـــة ،وضــعت لقیاســه لـــدى عینــة البحــث 

هــــل هــــو متعــــدد مفهــــومهــــذا الالتحقــــق مــــن ، أيبرمجــــة اللغویــــة العصــــبیةاللمفهــــوم 
مـن يفقرة للتحلیل العـامل) ١٠٠(لذا تم إدخال ،جاًال واحدًا فقط ل مالمجاالت أم یشم
) .ورقة إجابة(استمارة ) ٥٦٨(خالل إخضاع 

عـــامًال قبـــل التـــدویر اال أن هـــذه ) ٣٢(عـــن بلـــورة وتمخضـــت نتـــائج التحلیـــل العـــاملي
ســــلوب التــــدویر بعــــد تــــدویرها لــــذا اســــتخدم الباحــــث أالأالعوامــــل غیــــر قابلــــة للتفســــیر

فضـــل ألنـــه یــؤدي إلـــى أ، )Kaiserیزرا(لــــ، )Varimaxالفاریمـــاكس( عامــدالمت
ـــــول التـــــي تســـــتوفي خصـــــائص التركیـــــب البســـــیط لثرســـــتون نـــــه یمتـــــاز وكـــــذلك ألالحل

)٤(:باالتي

.١٦٣ص ،١٩٨٧، ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاھرة ٣، طالتقویم النفسي ؛فؤاد ابو حطب ، وآخرون)١(
(٢) Keats,J.A.; Theory annual review of psychology : (NewYork, Hall Alfred Knoph
company, ١٩٩٢)P.٧٠.

،؛) ٣(
.١١٣ص ،٢٠٠٨،كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، دكتوراه

بناء مقیاس الدارة الجودة الشاملة كاحد المؤشرات لتصنی؛عثمان محمود شحاذة) ٤(
.١١٤ص ،٢٠١٣، كلیة التربیة االساسیة،لى جامعة دیا، اطروحة دكتوراه،في العراق
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.º)٩٠(في التدویر المتعامد تدار العوامل معًا مع االحتفاظ بالتعامد بینها وبزاویة-١
لتـــدویر لمحـــاور تحـــتفظ باســـتقاللها بعـــد ان اأي أ،العوامـــل المتعامـــدة غیـــر مرتبطـــة-٢

.ان معامالت االرتباط بینها تساوي صفراً و مثلما كانت قبل التدویر
)١(.وال تختلف باختالف العینة كما في التدویر المائلالزوایا ثابتة بین المحاور -٣

الحســـابیة حصـــائي وهـــي االوســـاطتخرج الباحـــث أولـــى خطـــوات العمـــل االاســـو 
للفقـرات الداخلـة فـي حصـائي یبین الوصف اال) ١٣(والجدولمعیاریة واالنحرافات ال

فقــــرات تتجــــاوز االنحــــراف وســــاط الحســــابیة بجمیــــع الن قــــیم األونالحــــظ أالتحلیــــل 
دخـــال ضـــمن المصـــفوفة ن فقـــرات المقیـــاس صـــالحة لألممـــا یـــدل علـــى أالمعیـــاري 

.الرتباطیة المعدة للتحلیل العامليا
) ١٣(جدول 

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات مقیاس البرمجة اللغویة العصبیةیبین قیم االوساط 

رمز ت
الفقرات 

رمز تع-س
الفقرات

ع-س 

١X١٤.٦٦٠٢٠.٥٥٣٠٤٥١X٥١٤.٦٦٧٣٠.٥١٧٩٥
٢X٢٤.٥٩٨٦٠.٥٧٣٤٩٥٢X٥٢٤.٦٢٥٠٠.٧٣٣٥٨
٣X٣٤.٥٧٢٢٠.٨٠٠١٨٥٣X٥٣٤.٦١٦٢٠.٥٩٤٤١
٤X٤٤.٥٧٢٢٠.٦٩٣٩٤٥٤X٥٤٤.٦١٢٧٠.٦٥٧٠٦
٥X٥٤.٦٠٧٤٠.٦٦٠٦٢٥٥X٥٥٤.٥٩٦٨٠.٦٧٨٠٤
٦X٦٤.٤٧٧١٠.٦٦٣٦٢٥٦X٥٦٤.٦٩١٩٠.٥٧٤٤١
٧X٧٤.٦٢٥٠٠.٧٧١٠٩٥٧X٥٧٤.٦٧٩٦٠.٥٥٣٤٦
٨X٨٤.٦٧٤٣٠.٦١٥٤٢٥٨X٥٨٤.٧٢٧١٠.٥٦٧٦٥
٩X٩٤.٥٧٢٢٠.٨٠٠١٨٥٩X٥٩٤.٦٠٠٤٠.٧٧٤٦٩

١٠X١٠٤.٥٠٨٨٠.٦٩٧٦٤٦٠X٦٠٤.٦٨٨٤٠.٦٢٨٣٢
١١X١١٤.٥٤٤٠٠.٧٥٤٦٤٦١X٦١٤.٥٦١٦٠.٦٨٤٧٣
١٢X١٢٤.٧٠٠٧٠.٥٢٩٧٥٦٢X٦٢٤.٦٩٠١٠.٥٣٣٦٤
١٣X١٣٤.٥٥١١٠.٦٣٢٠٦٦٣X٦٣٤.٧٨٥٢٠.٤٧١٠٢
١٤X١٤٤.٦٠٣٩٠.٦٠٨٣٩٦٤X٦٤٤.٤٨٥٩٠.٩٥٥٧١
١٥X١٥٤.٦٩٥٤٠.٥٤٨٠٦٦٥X٦٥٤.٥٨٨٠٠.٦١٦٦٤
١٦X١٦٤.٧٥٧٠٠.٤٩٠٦٠٦٦X٦٦٤.٥٣٧٠٠.٦٤٩٥٥
١٧X١٧٤.٧٨١٧٠.٤٨٧٨٢٦٧X٦٧٤.٧٦٠٦٠.٥٢٣٥٨
١٨X١٨٤.٦١٠٩٠.٥٩٥٤٢٦٨X٦٨٤.٥٨٩٨٠.٦٣٦١٠
١٩X١٩٤.٧١٦٥٠.٥٩٢٩٧٦٩X٦٩٤.٦٥٦٧٠.٦١٤٤٣
٢٠X٢٠٤.٧١٣٠٠.٥١٨١٤٧٠X٧٠٤.٦٦٠٢٠.٥٥٣٠٤
٢١X٢١٤.٥٥٤٦٠.٦٣٤٥٥٧١X٧١٤.٥١٠٦٠.٦٦٦٥٨
٢٢X٢٢٤.٧١٣٠٠.٤٨٦٥٤٧٢X٧٢٤.٧٧٩٩٠.٤٧٧٨٩
٢٣X٢٣٤.٦٣٢٠٠.٥٨٥٠٨٧٣X٧٣٤.٥٩١٥٠.٦٤٩٥٧
٢٤X٢٤٤.٦٥٦٧٠.٥٣١٣٠٧٤X٧٤٤.٧٢٧١٠.٥٦١٤٠
٢٥X٢٥٤.٦٩١٩٠.٤٨٤٤٧٧٥X٧٥٤.٦١٠٩٠.٧٣٥٨٥
٢٦X٢٦٤.٧١٦٥٠.٥١٦٦٨٧٦X٧٦٤.٦٨١٣٠.٦١٩١٠

ص،١٩٨٦،، .:(١)
٥٠.
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٢٧X٢٧٤.٥٤٩٣٠.٦٤٣٢٧٧٧X٧٧٤.٤٧٧١٠.٩٥٧٣٨
٢٨X٢٨٤.٥٣١٧٠.٦٤٧١١٧٨X٧٨٤.٦٢٨٥٠.٧٢٥٧٢
٢٩X٢٩٤.٦٦٧٣٠.٥٩٤٠٨٧٩X٧٩٤.٦١٢٧٠.٦٤٣٥٠
٣٠X٣٠٤.٤٩٨٢٠.٩٣٧١٨٨٠X٨٠٤.٥٠٥٣٠.٦٧٧١٥
٣١X٣١٤.٦٤٤٤٠.٧١٧٨٣٨١X٨١٤.٥١٢٣٠.٦٧٧٠٥
٣٢X٣٢٤.٧٠٦٠٠.٥٨٧٧٩٨٢X٨٢٤.٧٠٧٧٠.٥٣٣٦٧
٣٣X٣٣٤.٦٠٥٦٠.٦٢٥٢٥٨٣X٨٣٤.٦٥٦٧٠.٥٣١٣٠
٣٤X٣٤٤.٧٤٤٧٠.٥٢٤٥٠٨٤X٨٤٤.٦٦٣٧٠.٥٣٢٤٩
٣٥X٣٥٤.٧٩٥٨٠.٤٥٢٩٢٨٥X٨٥٤.٦١٨٠٠.٦١٤٤٩
٣٦X٣٦٤.٥٠٠٠٠.٦٩٠٠٧٨٦X٨٦٤.٥١٢٣٠.٦٨٤٨٢
٣٧X٣٧٤.٤٨٤٢٠.٧١٢٥٢٨٧X٨٧٤.٦٨٦٦٠.٥٣١٥٧
٣٨X٣٨٤.٦٤٠٨٠.٥٧٩٩٩٨٨X٨٨٤.٦٨٤٩٠.٥٧٠٥٧
٣٩X٣٩٤.٦٥٤٩٠.٦٢٦٢٤٨٩X٨٩٤.٥٢٨٢٠.٦٩٢٠٤
٤٠X٤٠٤.٦٢٨٥٠.٥٥٨١٢٩٠X٩٠٤.٧٥٧٠٠.٤٩٠٦٠
٤١X٤١٤.٤٨٠٦٠.٧١٩٨٢٩١X٩١٤.٦٧٤٣٠.٦٦٢٣٥
٤٢X٤٢٤.٤٦٤٨٠.٦٦٨٣٨٩٢X٩٢٤.٧٣٧٧٠.٥٧٢٦٢
٤٣X٤٣٤.٦٩٣٧٠.٥٤٢٢٢٩٣X٩٣٤.٥٣٧٠٠.٧٠٤٢٦
٤٤X٤٤٤.٥٠٨٨٠.٦٨٢٣٠٩٤X٩٤٤.٦٦٢٠٠.٥٨٩٥٩
٤٥X٤٥٤.٥٧٥٧٠.٦٠٠٩٢٩٥X٩٥٤.٥٣٨٧٠.٦٤٦٧٢
٤٦X٤٦٤.٥٤٠٥٠.٧٢٦٢٦٩٦X٩٦٤.٤٧١٨٠.٧٤٦٠١
٤٧X٤٧٤.٦٣٩١٠.٦٣٢٧٥٩٧X٩٧٤.٥٨٨٠٠.٧٩١٩٣
٤٨X٤٨٤.٥١٢٣٠.٧٧٤٢٧٩٨X٩٨٤.٥٢٩٩٠.٧٥٠٦٥
٤٩X٤٩٤.٦٧٤٣٠.٦١٢٥٤٩٩X٩٩٤.٧١٤٨٠.٥٩٩٥٢
٥٠X٥٠٤.٥٥٨١٠.٧٠٥٣٤١٠٠X١٠٠٤.٥٨١٠٠.٧٧٢٤٠

التحلیل العاملي لمصفوفة االرتباطات البینیة٢-٤

الـــــى لمتغیـــــرات الدراســـــة وینتهـــــي بالمصـــــفوفة االرتباطیـــــةمليیبـــــدأ التحلیـــــل العـــــا
تنقسـم معـامالت االرتبـاط مصـفوفة إذ تتجمـع نتیجـة ،المـوجزةتلخیصها فـي المصـفوفة

ونتیجـــة لهـــذه العملیـــة فـــأن ،كثـــرل أو أكـــل مجموعـــة عامـــتجمعـــات ویجمـــع بـــینعلـــى
ركة التــــي یطلــــق علیهــــا و الســــمات المشــــتمــــن العوامــــل أُیختــــزل الــــى عــــدد المقیــــاس 

نهــا ومـن خصـائص هـذه الطریقـة إ،ساسـیة للظـاهرة التـي یقیسـها المقیـاسالمجـاالت األ
مـن مجــاالت و مجــال تـرتبط بــأي عامـل أالضـعیفة التــي التنقـي المقیــاس مـن الفقــرات

)١(ن هــذه الفقــرة ال تقــیس الظــاهرة التــي ُوِضــَع المقیــاس لقیاســهاوهــذا یعنــي أ،المقیــاس

ـــة للمتغیـــرات  ـــى االرتباطـــات البینی ـــدرجات الخـــام فـــي الحصـــول عل ـــم اســـتخدام ال وقـــد ت
سـب الخالیـا تلـم تح( معامـل ارتبـاط ) ٤٩٥٠(لـك ن ونـتج عـن ذو بواسطة معادلة بیرسـ

ـــــة ـــــی)١٠(والملحـــــق) القطری ـــــةب ـــــت المصـــــفوفة إ،ین مصـــــفوفة االرتباطـــــات البینی ذ كان
ـــــاط موجـــــب بنســـــبة) ٤٥٩٠(تتضـــــمن  معامـــــل ) ٣٦٠(و ) %٩٢.٧٢٧(معامـــــل ارتب

١)( :.
.٦٩ص ،١٩٩٢،دار الحكمة ، البصرة



٩٠
) ٣٢٧٦(یالحـــظ أیضـــًا بـــأن المصـــفوفة تضـــم و ، ) %٧.٢٧٢(ارتبـــاط ســـالب بنســـبة
ارتبـــــــاط معنـــــــوي موجـــــــب بنســـــــبة ) ٣٢٥٥(منهـــــــا ) %٦٦.١٨١(ارتبـــــــاط دال بنســـــــبة

ـــــــوي ســـــــالب بنســـــــبةم) ٢١(و) %٩٩.٣٥٨( ـــــــاط معن أمـــــــا ، )%٠.٦٤١(عامـــــــل ارتب
وذلــــــــك عنــــــــد مقارنتهــــــــا بالقیمــــــــة ) ١٦٧٤(االرتباطــــــــات غیــــــــر معنویــــــــة فقــــــــد بلغــــــــت 

).٠.٠٥(بمستوى داللة ) ٥٦٦(بدرجة حریة ) ٠.٠٦٢(الجدولیة

العوامل قبل التدویر ٣-٤

ة تمهــد خطــو تعــدذ االرتباطیــة البینیــة إجــراءات الحصــول علــى العالقــةن خــالل إمــ
الغـــرض مـــن اســـتعمال وان ،هـــم العوامـــلق الوصـــول الـــى صـــورة ملخصـــة عـــن أ یـــطر 

هــو تفســیر قیمــة االرتباطــات البینیــة علــى وفــق اقــل عــدد ممكــن مــن التحلیــل العــاملي
اســـتخدم الباحـــث طریقـــة البســـیط يالحصـــول علـــى البنـــاء العـــاملومـــن اجـــل ، العوامـــل

في تحلیـل )Hottelling Principle Components(المكونات االساسیة لهوتلنج
النهــــا تســــتخلص اقصــــى تبــــاین ، المصــــفوفة عاملیــــًا وهــــي طریقــــة یفضــــلها طومســــون

ارتبـــاطي للمصـــفوفة وكـــذلك یقبلهـــا محـــك كـــایزر لتحدیـــد العوامـــل واســـتخدامها الواحـــد 
)١(لمصــفوفة االرتبــاط بــدًال مــن معامــل ثبــات االختبــارالصــحیح فــي الخالیــا القطریــة 

ي الـذي یحتـوي علـى لحصول على مایسـمى البنـاء البسـیط أویر هو اوالغرض من التد
)٢(. تشبع مرتفع على عامل واحد وتشبعات اقل على العوامل االخرى

عــامًال وهــذه العوامــل تســمى ) ٣٢(قبــل التــدویر عــنيوتمخضــت نتــائج التحلیــل العــامل
یبــین ) ١٥(ول والجــد، یبــین قــیم العوامــل قبــل التــدویر) ١٤(العوامــل المباشــرة والجــدول 

.مصفوفة العوامل قبل التدویر

.:بدر االنصاري(١)
.١١ص ،١٩٩٩،سوریا،دمشق،بحث منشور 

،،٢ط،:دمحم صبحي حسانین) ٢(
.٢٧٢ص ،١٩٩٦،العربي



٩١
)١٤(جدول 

یبین قیم العوامل قبل التدویر
رمز ت

الفقرات
القیمة 
العینیة

نسبة 
التباین

النسبة 
التراكمیة

رمز ت
الفقرات

القیمة 
العینیة

نسبة 
التباین

النسبة 
التراكمیة

١X١١٤.٤٩٣١٤.٤٩٣١٤.٤٩٣٥١X٥١---
٢X٢٥.١٠٢٥.١٠٢١٩.٥٩٦٥٢X٥٢---
٣X٣٤.٤٣٨٤.٤٣٨٢٤.٠٣٣٥٣X٥٣---
٤X٤٤.١٧٤٤.١٧٤٢٨.٢٠٧٥٤X٥٤---
٥X٥٣.٩٠٦٣.٩٠٦٣٢.١١٣٥٥X٥٥---
٦X٦٣.٧١٢٣.٧١٢٣٥.٨٢٥٥٦X٥٦---
٧X٧٣.٥٩٠٣.٥٩٠٣٩.٤١٥٥٧X٥٧---
٨X٨٣.٢٥٩٣.٢٥٩٤٢.٦٧٤٥٨X٥٨---
٩X٩٣.١٦٥٣.١٦٥٤٥.٨٣٩٥٩X٥٩---

١٠X١٠٢.٩٨٦٢.٩٨٦٤٨.٨٢٥٦٠X٦٠---
١١X١١٢.٨٨٧٢.٨٨٧٥١.٧١١٦١X٦١---
١٢X١٢٢.٧٢٦٢.٧٢٦٥٤.٤٣٨٦٢X٦٢---
١٣X١٣٢.٦٥٣٢.٦٥٣٥٧.٠٩٠٦٣X٦٣---
١٤X١٤٢.٥٠٦٢.٥٠٦٥٩.٥٩٦٦٤X٦٤---
١٥X١٥٢.٣٦١٢.٣٦١٦١.٩٥٨٦٥X٦٥---
١٦X١٦٢.٣١٤٢.٣١٤٦٤.٢٧٢٦٦X٦٦---
١٧X١٧٢.١٤٩٢.١٤٩٦٦.٤٢١٦٧X٦٧---
١٨X١٨٢.١١٦٢.١١٦٦٨.٥٣٧٦٨X٦٨---
١٩X١٩٢.٠٣١٢.٠٣١٧٠.٥٦٨٦٩X٦٩---
٢٠X٢٠١.٩٥٥١.٩٥٥٧٢.٥٢٣٧٠X٧٠---
٢١X٢١١.٨٨٢١.٨٨٢٧٤.٤٠٥٧١X٧١---
٢٢X٢٢١.٨٠٩١.٨٠٩٧٦.٢١٤٧٢X٧٢---
٢٣X٢٣١.٧٦٦١.٧٦٦٧٧.٩٨٠٧٣X٧٣---
٢٤X٢٤١.٦٧٨١.٦٧٨٧٩.٦٥٨٧٤X٧٤---
٢٥X٢٥١.٦٢١١.٦٢١٨١.٢٧٩٧٥X٧٥---
٢٦X٢٦١.٥٩٧١.٥٩٧٨٢.٨٧٦٧٦X٧٦---
٢٧X٢٧١.٥٢٦١.٥٢٦٨٤.٤٠٣٧٧X٧٧---
٢٨X٢٨١.٥٠٦١.٥٠٦٨٥.٩٠٩٧٨X٧٨---
٢٩X٢٩١.٣٩٦١.٣٩٦٨٧.٣٠٥٧٩X٧٩---
٣٠X٣٠١.٢٦٧١.٢٦٧٨٨.٥٧٢٨٠X٨٠---
٣١X٣١١.٢١٣١.٢١٣٨٩.٧٨٤٨١X٨١---
٣٢X٣٢١.٠٩٧١.٠٩٧٩٠.٨٨١٨٢X٨٢---
٣٣X٨٣---٣٣X٨٣---
٣٤X٨٤---٣٤X٨٤---
٣٥X٨٥---٣٥X٨٥---
٣٦X٨٦---٣٦X٨٦---
٣٧X٨٧---٣٧X٨٧---
٣٨X٨٨---٣٨X٨٨---
٣٩X٨٩---٣٩X٨٩---
٤٠X٩٠---٤٠X٩٠---
٤١X٩١---٤١X٩١---
٤٢X٩٢---٤٢X٩٢---
٤٣X٩٣---٤٣X٩٣---
٤٤X٩٤---٤٤X٩٤---
٤٥X٩٥---٤٥X٩٥---
٤٦X٩٦---٤٦X٩٦---
٤٧X٩٧---٤٧X٩٧---
٤٨X٩٨---٤٨X٩٨---
٤٩X٩٩---٤٩X٩٩---
٥٠X١٠٠---٥٠X١٠٠---



٩٢
)١٥(جدول 

یبین مصفوفة العوامل قبل التدویر
رقم 

الفقرة
العوامل قبل التدویر

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦
٠.١٤٠-٠.١٥٥-٠.٢٦٩٠.٠٩٠٠.١٧٣-٠.١٦٤-٠.١٦٨٠.٠٧٤٠.٠٨٥-٠.٠٣٩-٠.٣١١٠.١٠٥٠.٢٨٧٠.٣٣٥-١٠.٤١٧٠.٠٠٦-

٠.١٨٣-٠.٠٣٧٠.١١٦٠.٠٠٦٠.٠٠٧-٠.٠٠٧٠.١٨٢٠.٢٠٤-٠.٠٨٩-٠.١١١٠.١١٢٠.٣١٩٠.١١٩٠.١٩٠-٢٠.٣٣٤٠.٠٧٧

٠.٠٤٦٠.٠٨١-٠.٠٠٤٠.١٨٦٠.٠٨٦-٠.١٤٠٠.١٤٥٠.٠٥٢٠.١٠٧-٠.٠٢٧-٠.٢١٠-٠.١١٢٠.١٧٤-٣٠.٥٢٢٠.٢١٩٠.١٩٦-

٠.١٧١-٠.١٨١-٠.١٠٨٠.١٠٨٠.٠٧٣-٠.١٢٩٠.٠٩٣-٠.٠٣٧٠.١٢٨٠.٠٢٧-٠.٢٩٤٠.٠٠٩-٠.١٥٢-٠.٢١٦-٤٠.٤٧٠٠.٣٧٩

٠.٠٧٧٠.١٣٢-٠.١٦٧٠.١٢٨٠.١٦٨٠.٠٦٧-٠.١٣٩٠.٢٢٧٠.٠٧٥٠.١٢٨-٠.٠٧٢-٠.١٣٧٠.٠١٥-٥٠.٢٨٣٠.٠١٢٠.٢٤٥-

٠.٣١٤٠.٠٧٥-٠.١٨٤٠.٠٦١-٠.١٥٠-٠.٠١٩-٠.٠٧٣٠.١٣٥-٠.٠٢٩-٠.١٠٢-٠.١٦٧-٠.٢٨٤٠.٠٥١-٦٠.٤٢٨٠.١٦٢٠.١١٥-

٠.١٧٨-٠.٠٣٢-٠.٣٠٢٠.١٢٥٠.١٠٩٠.١٢٢-٠.٠٢٨-٠.٠٧٦-٠.٠٧٩٠.٤٨٠٠.١٦٨٠.٠١٦-٠.٠٢٩-٠.٤٩٤-٧٠.٢٢٥٠.١٦٤

٠.٢٠٧٠.٠٩٣٠.٠٦٧٠.٢٤٩٠.٠٦٩٠.٣٤٨٠.١٠١٠.٠٩٣-٠.٠٢٣٠.٦٥٣-٠.٠٦٦٠.١٠٩٠.١٧٩٠.١٢١-٨٠.٢٣٦٠.٢٣٣

٠.٠٤٦٠.٠٨١-٠.٠٠٤٠.١٨٦٠.٠٨٦-٠.١٤٠٠.١٤٥٠.٠٥٢٠.١٠٧-٠.٠٢٧-٠.٢١٠-٠.١١٢٠.١٧٤-٩٠.٥٢٢٠.٢١٩٠.١٩٦-

٠.٢١٨-٠.٠٠٨٠.١١٨-٠.١٥٦-٠.٠٥٢٠.٢٥٧-٠.١٥٢-٠.٠٣٠-٠.٠٢٨-٠.٠٩٨٠.٤٧٦٠.٠٧٩٠.٤٤١-١٠٠.٣٩٧٠.٣٦٥٠.١٠١

٠.٢١٤٠.١١٢٠.٢٢٣٠.٠١٤-٠.٠٩١-٠.٠٤٩-٠.٠٠٠٠.٠٩٤٠.١٤٧-٠.٠٦٣-٠.٠٢٠-١١٠.٤٨٢٠.١٢٦٠.٠٠٦٠.١٣٠٠.١٨٩

٠.٢٠٣٠.٥٥٢٠.٠١٩٠.٢٧٨-٠.٠٩٥-٠.٢٨٨٠.١٢٤-٠.٣٥٦٠.١٨٦٠.٢٠٠٠.٢٣٢٠.١٧٩-١٢٠.٢٠٣٠.١٠٥٠.٠٨٦٠.٠٠١-

٠.٢٤٠-٠.٠٧٧-٠.٠٨٠٠.٠٥٠٠.٢١٢٠.٢٠٤-٠.٠٠٧٠.١٥٤-١٣٠.٥٥٢٠.٠٩٣٠.٠٨٤٠.٠٢٧٠.١٤٧٠.٠٤٣٠.٠٠٦٠.٢٧٩-

٠.٣٢١٠.٠٦٤٠.٠٧٠٠.٢٤١-٠.١١٢-٠.١٢٠-٠.١٩٥٠.١٣٩٠.١٤٠-٠.٠٦٤-٠.٠٧٨-٠.٤٨٨٠.٢٣١-٠.٠٧٨-١٤٠.٣٦٥٠.٠٢٣

٠.٠٣٤٠.٠٣٦-٠.٠٨١٠.٠٦٠-٠.١٠٤٠.٠٥٥٠.١٥٢٠.٠٤٣-٠.٠٨٠-٠.٠٩٥٠.٠٩٥٠.٠٨٥٠.١٧٧٠.١٥٠-١٥٠.٣٤٥٠.٢٦٢

٠.٠٨٩-٠.١٣٨-٠.١٥٩-٠.١٢٣٠.١١٧-٠.٠٦٣٠.١٩٢٠.١٢٥٠.١٠٧-٠.٢٩٤٠.١٢٢-٠.٣٢٥٠.٢٣٠٠.١٨٥-١٦٠.٣٢٦٠.٣١٦-

٠.٢٤١٠.١٤٧-٠.١٥٣-٠.٢٢٠-٠.٠٤٨-٠.٣٨٨٠.١٩٣-٠.٠٤٧٠.٠٨٠٠.٠٨١-٠.٠٩٧-٠.٠٤١٠.٠٠٠٠.١٠٢-١٧٠.٤٧٥٠.٠٨٧

٠.٣٠٣-٠.٠٦٢٠.٠٨٣-٠.٢٢١٠.٠٢٠-٠.١٠٥-٠.١٦١-٠.٣٤٣٠.٠٧٤٠.٢٣٦-٠.٢١٦٠.٠١١٠.٠٢٢٠.٢١٤-١٨٠.٤٠٨٠.١١٣

٠.٠٦٠-٠.٠٦٢٠.٠٣٠-٠.٠٠٦-٠.١٨٣-٠.١٧١-٠.٢٤٢-٠.٠٢٦-٠.٣٠٤٠.٢٢٩-٠.٠٣٢-٠.١٠٢٠.٠٣٢٠.٠٠٩-١٩٠.٤٤٣٠.٢٨٨-

٠.٠٣١٠.١٣٩-٠.٠١٥٠.١٠٩-٠.٠٦٨٠.٠١٣-٠.٠٣٤٠.٠٣١٠.٠٨١-٠.٤٣٢٠.١٦٨-٠.٠٦٤-٠.٢٣٩٠.٠٠٩-٢٠٠.٣٤٩٠.٣٩٢-

٠.٠٢١٠.٠٥٣٠.٠٥٧-٠.٠٧٥٠.١٤٧٠.٢٠٠-٠.١٠٣-٠.١٨٧-٠.٠٨٢٠.١٦٨-٠.٠٦٩-٠.٢٤٤٠.٠٢٧-٢١٠.٣٣٨٠.٢٢٦٠.١٩٦-

٠.٣٥٣٠.١١٥-٠.١١٠٠.٢٩٧٠.١٠٢٠.١٥٢٠.١٤٧-٠.٢٦٢٠.٠٦٩٠.١٤٦٠.١٩٩٠.١٨٢-٢٢٠.٢١٤٠.٠٨٢٠.٣٧٠٠.٢٢٨

٠.٠٥٩-٠.١٧٦٠.٠٧٥-٠.٢٧٢-٠.٢٣١٠.١٢٩-٠.١٨٩-٠.١٢٦-٠.١٦١٠.٢٧٥٠.٠٠٢-٠.٣٥٦٠.١٨٠-٠.٠٣٤-٢٣٠.٤٤٠٠.١٤٧-

٠.١٠٢-٠.٠٧١٠.٠٤٥٠.٢٥٢٠.٠٥٤-٠.٠٢٩٠.٠٠٤-٠.٠٩٩-٠.٠٢٢-٠.٥١٢-٠.٠١٤-٠.٣٦٧-٢٤٠.٣٩٩٠.٠١٦٠.٠٣٧٠.٢٥٥-

٠.٠١٧٠.١٢١٠.٠٥٦-٠.٠٧٦٠.١٧٧٠.٠٤٥-٠.١٣٩-٠.١٦٥-٠.٠٤٧-٠.٢٣٣٠.٢١٥-٠.٠٩٢-١٥٦٠.٤٣٨٠.٠٧٩..٢٥٠.٣١٨٠-

٠.٠٢٦٠.٢٤٩٠.١٩٩-٠.١٣٩٠.١٧٠٠.٣١٩٠.١٧٥٠.١٥٧٠.٣١٥-٠.٠٦٩-٠.٣٤٢٠.١٦٢٠.٠٧٦-٠.٢٧٠-٢٦٠.٣٥٧٠.٠٤٧-

٠.٠٥٩-٠.٠٩٣٠.١٥١-٠.٠٧٩٠.٤٥٥٠.٠٣١-٠.٠١٤-٠.٠٠٥٠.٤٢٣-٠.١١٣-٠.١٠٥-٠.٠٠٧٠.٢٥٦-٢٧٠.٣٥٥٠.٢٤١٠.٢٩٩

٠.١٦٥-٠.٤٠٣-٠.٠٣١-٠٠٦٥٠.٠٢٦-٠.٠٣٢٠.٠٠٩٠.١٧٥٠.١٦٥٠.٠٧١٠.١٦٧٠.١١٥٠.٠٨٨-٢٨٠.٤٧٣٠.٤٠٢٠.١٠٩-

٠.١١٥-٠.٠٥٨٠.٠٥٠-٠.١٥٤- ٠.٠٣١٠-٠.٠٤٣٠.٠٢٨-٠.٠٢٧٠.١٠٢٠.١٢٩٠.٢٤٧-٢٩٠.٥٣١٠.٠١٩٠.٢٧٩٠.٠١٧٠.١٠٤

٠.١١٠-٠.٠٢٣-٠.٣٢٤٠.٠٦٦-٠.٠٨٩٠.١٨٠٠.٢٤٧-٠.١٣٩-٠.٠٠٠٠.٠٥٩-٠.٠٨٨-٠.٣١٩٠.١١٤-٠.١٨٧-٣٠٠.٥٣٤٠.٠٣٧-

٠.٠٥٨٠.٠٣٤٠.١١٧-٠.٢٣٧-٠.٠٠٦٠.٠٥٩-٠.١٢٥٠.٠٧٩٠.٢٠٠-٠.١٠٥-٠.٣٩٢٠.٠٩٢٠.٢٩٢-٠.٢٠٩-٣١٠.٤٦٢٠.٤٧٦-

٠.١٠٢٠.١١٤-٠.٢٠١-٠.٠١٣٠.٠٩١٠.١٦٢-٠.٠١٧٠.٠١٥-٠.٢٨٤٠.٢٨٠-٠٦٩٠.١٣٨.-٣٢٠.٣٩٥٠.٤٤٩٠.٠٦٦٠.١٤١-

٠.١٧١-٠.١٩٦-٠.٠٢١٠.٠٨٣-٠.٠٦٣٠.٥١٥٠.١٨٥٠.١٤٦-٠.٠٠٤٠.٢٦١-٠.١٥٨-٣٣٠.٤١٨٠.٠٢٠٠.٠٦٨٠.٠٦٥٠.٢٥٤

٠.١٠٣٠.١١٢٠.١٥٩-٠.١١٨٠.٠٩٤-٠.١٧٤-٠.٢٦٤٠.١٥١٠.٠٥٦٠.٤١٦٠.٠٧٤-٠.١٢٢-٠.٤١١-٣٤٠.٤٥٨٠.٣٠١٠.٠٦٥

٠.١١٩-٠.١٦٦٠.١٧١-٠.٠٠٣-٠.٥٧٥٠.٠١٧-٠.٠٧١٠.٢٤٥٠.٤٠٩٠.٠٥٩-٠.٠٠٠٠.٢٦٢-٠.١٢٤٠.٣٣٨٠.٠١٧-٣٥٠.٠٢١

٠.٠٠٢٠.٠٢٦-٠.٠٠٠٠.٠٢٢-٠.٠٩٠٠.٠٧٢٠.٠٧٤-٠.١٢٩٠.٠٢٧-٠.٠١٤-٠.١١١٠.٠٠٤٠.٠٢٥-٠.٠٣٣-٣٦٠.٤٣٩٠.١٠٩-

٠.٢٢٨-٠.٠٢٠٠.١٠٥-٠.١٦٨-٠.٠٤٣٠.٢٢٦-٠.١٥٦-٠.٠٢٥-٠.٠٢٢-٠.٠٨٦٠.٤٨٣٠.٠٧٢٠.٤٣٣-٣٧٠.٣٩١٠.٣٤٣٠.٠٨٨

٠.١٤١-٠.١٥٩-٠.٢٧١٠.٠٨٧٠.١٧٥-٠.١٥٦-٠.١٥٩٠.٠٦٧٠.٠٨٢-٠.٠٤٥-٠.٢٩٦٠.١٠٢٠.٢٧٢٠.٣٣٢-٣٨٠.٣٨٣٠.٠٠١-

٠.٠٢٥٠.٠٩١٠.٠٧٤٠.٢٤٣٠.٠٥٣٠.٣٤٧٠.٠٩٠٠.٠٩٩-٠.٠٢٦٠.٦٥٨-٠.٠٥٩٠.١٠١٠.١٧٣٠.١١٣-٣٩٠.٢٠٩٠.٢٣٠

٠.٠٩٣-٠.٠٧٤٠.٠٤١٠.٢٥٥٠.٠١١-٠.٠٢٢٠.٠٠٢-٠.٠٩٤-٠.٠٠٨-٠.٤٩٠-٠.٠٣٣-٠.٣٥٨-٠.٠٣٩٠.٢٣٤-٤٠٠.٣٦٦٠.٠٠٩-

٠.٢١٩-٠.٠٠٠٠.١٠٥-٠.١٤٧-٠.٠٥٠٠.٢٤٤-٠.١٦٩-٠.٠٣٢-٠.٠٣٦-٠.١٠١٠.٤٧١٠.٠٦٩٠.٤٣٥-٤١٠.٣٧٤٠.٣٥١٠.٠٨٧

٠.٣١٣٠.٠٧٨-٠.١٥٨٠.٠٦٦-٠.١٣٨-٠.٠١٩-٠.٠٦٨٠.١٣٩-٠.٠٢٥-٠.٠٩٣-٠.١٥٩-٠.٢٨٧٠.٠٤٩-٤٢٠.٤١٨٠.١٥٩٠.١٢٧-

٠.٠٥٢٠.١١٦-٠.٠١٠٠.٠٨٨-٠.٠٥٩٠.٠١٢-٠.٠٣٦٠.٠٤٠٠.٠٧٩-٠.٤١٢٠.١٦٧-٠.٠٦٢-٠.٢٢٧٠.٠٠٥-٤٣٠.٣٢١٠.٣٣٣-

٠.٠٨١-٠.٠٧٤٠.١١٥-٠.٠٨٠٠.٤٤٨٠.٠٤٠-٠.٠٣٢-٠.٤٠٤-٠.٠١٠-٠.١٣٠-٠.٠٩٨-٠.٠١٥٠.٢٣٣-٤٤٠.٣٠٥٠.٢٣٠٠.٢٠٧

٠.٠٣٣٠.١٠٦٠.٠١٦٠.٠٠٤٠.٢٠١-٠.١٩٢٠.٢٢٥-٠.٠٠٢-٠.٠٧٥-٠.١٠٩٠.١١٣٠.٣٢٣٠.١٢٢٠.١٨١-٤٥٠.٣٠٤٠.٠٩٢

٠.١٨٥-٠.١٤٢-٠.١٣٠.١٣١٠.٠٤٠-٠.١٢٠٠.٠٩٤-٠.٠٣٢٠.١٦٤٠.٠١٧-٠.٢٧٧٠.٠١٣-٠.١٦٦-٠.٢٠٠-٤٦٠.٤٤٣٠.٣٦٥

٠.٠٣٧٠.٠٤٧-٠.١٠٢٠.٠٣٩-٠.٠٧٩٠.٠٦٨٠.١٥٠٠.٠٢٥-٠.١١٥-٠.٠٧١٠.٠٧٥٠.٠٩٣٠.١٦٨٠.١٠٨-٤٧٠.٣١١٠.٢٥٨

٠.٢٠٠٠.١٠٠٠.٢١٧٠.٠٢٩-٠.٠٨٠-٠.٠٦١-٠.٠٧٥٠.١٦٣-٠.٠٠٤-٠.٠٦٨-٠.٠٢٩-٤٨٠.٤٦٨٠.١٢٥٠.٠٠٢٠.٠٩٢٠.٢٠٢



٩٣
٠.٠٩١٠.١٢٢-٠.٢١٤-٠.١٦١-٠.٠٩١-٠.٠٠١-٠.٠٢١٠.٠٠٤-٠.٢٦٥٠.٢٧٢-٠.٠٥٧٠.١٢٣-٤٩٠.٣٧٥٠.٤١٣٠.٠٧٦٠.١٤٣-

٠.٠٥٨٠.١٥٨-٠.١٧٢٠.١٢٨٠.١٣٦٠.١٠٢-٠.١٣٤٠.٢٠٣٠.٠٦٧٠.١١٥-٠.٠٧٣-٠.١٣٠٠.٠٢٣-٥٠٠.٢٤١٠.٠١٣٠.٢٤٤-

٠.٠٣٠٠.١٢٣٠.٠٣١-٠.٠٩٠٠.١٩٢٠.٠٧٥-٠.١٣٥٠.١٣٩-٠.٠٣٧-٠.٢١٦٠.٢٢٤-٠.١١٠-٥١٠.٢٨٧٠.١٤٥٠.٤٢١٠.١٠٦-

٠.٠٦٤٠.٠٤٥٠.١١٥-٠.٢٢٩-٠.٠١٤٠.٠٤٠-٠.١٢٥٠.٠٧٥٠.١٨٨-٠.١٢١-٠.٠٨١٠.٢٧٩-٠.٤٠٣-٠.٢١٦-٥٢٠.٤٤٦٠.٤٧٦-

٠.٠٤٩-٠.١٧٣٠.٠٥٥-٠.٢٦٦-٠.٢٢٠٠.١٣٤-٠.١٩٤-٠.١٦٥٠.٢٧٠٠.٠٠٠٠.١١٣-٠.٣٥٢٠.١٨٣-٠.٠٤٠-٥٣٠.٤١٨٠.١٤٦-

٠.١٧٦٠.٠٧٤٠.٠٦١٠.٢٤٩٠.٠٨٨٠.٣١٣٠.١٠٧٠.١٠١-٠.٦٢٢-٠.٠٠٦-٠.٠٦٧٠.١٠٧٠.١٩٦٠.١٢٠-٥٤٠.١٧٨٠.٢٣٣

٠.١١٧٠.١٤٥٠.١٤٦-٠.١٤٦٠.١١١٠.٠٩٣-٠.٢٩٤٠.١٣٢٠.٠٤٦٠.٣١٦٠.٠٩٣-٠.٠٤٧-٠.٢٧٧-٥٥٠.٣٢٥٠.٢٤٧٠.٠٩٣

٠.٠٢٩٠.٢٤٢٠.١٩٠-٠.١٣٨٠.١٣٦٠.٣٠٢٠.٢١٤٠.١٦٦٠.٣٠٥-٠.٠٧٩-٠٣٢٣٠.١٥٥٠.٠٧١.-٠.٢٧٨-٥٦٠.٣٠١٠.٠٣٤-

٠.١٩١٠.٥٣٨٠.٠١٤٠.٣٠٢-٠.١٠٧-٠.٢٧٢٠.١٠٢-٥٧٠.١٩٢٠.٠٩٤٠.٠٤٩٠.٠٠٣٠.٣٣٨٠.١٦٩٠.٢٠٨٠.٢٤٥٠.١٧٧-

٠.٠٦٢-٠.١٤٧-٠.١٣١-٠.١١٠٠.١٠١-٠.٠٩٨٠.٢٢١٠.١١٣٠.٠٦٩-٠.٢٧٠٠.١٠١-٠.٣٢١٠.٢٢٢٠.١٨٣-٥٨٠.٢٥٦٠.٢٦٦-

٠.١٧٣-٠.٠٠٨-٠.٢٧٦٠.١٠٨٠.١٢٥٠.١١٦-٠.٠٥٠-٠.٠٦٧-٠.٠٦٤٠.٤٦٨٠.١٦٧٠.٠٠٦-٠.٠٤٥-٠.٤٨٥-٥٩٠.٢١٦٠.١٥٥

٠.٠٤٠-٠.٠١٦٠.٠٦٩٠.٠٢٧-٠.٢٠٧-٠.١٧٣-٠.٢٢٤-٠.٠٠٣-٠.٢٩١٠.٢٣٣-٠.١١٠٠.٠٣٠٠.٠٠٧٠.٠١٩-٦٠٠.٤٠٣٠.٢٨٤-

٠.١٣٧-٠.٢٠٥-٠.٠١٦٠.٠٦٥-٠.٠٥٩٠.٥٠٦٠.١٥١٠.١٨٣-٠.٠٠١٠.٢٣٦-٠.١٦٢-٠.٢٦٤-٦١٠.٣٧٦٠.٠١٤٠.٠٧٩٠.٠٤٦

٠.٣٥٤٠.١٧١-٠.٠٧٢٠.٢٨١٠.٠٩١٠.١٥٥٠.١٣٤-٠.٢٣٤٠.٠٦٤٠.١٣٠٠.١٥٦٠.١٨٦-٦٢٠.٢٢١٠.٠٩٠٠.٣٦٩٠.٢١٦

٠.١١٩-٠.٠٠٧٠.١٦٠٠.١٧١-٠.٥٦٥٠.٠٠٣-٠.٠٦٣٠.٢٤٥٠.٤١٥٠.٠٦٢-٠.٢٤٤-٠.٠٢٤-٠.١١٩٠.٣٤٣٠.٠٢٠-٦٣٠.٠٢٥

٠.١٢٠-٠.٠٢٧-٠.٣٢٥٠.٠٦٤-٠.٠٩٢٠.١٨٤٠.٢٥٤-٠.١٤٦-٠.٠٥٦-٠.٠٠٣-٠.٠٩٣-٠.١٢٠-٠.١٨٣٠.٣١٨-٦٤٠.٥٢١٠.٠٣٧-

٠.٣٠٢-٠.٠٨٧٠.٠٨٠-٠.٢٠٧٠.٠٣٦-٠.١٠٦-٠.١٣٤-٠.٣٣٩٠.٠٩٠٠.٢٤٢-٠.١٩٧٠.٠١٨٠.٠٣٠٠.١٩٩-٦٥٠.٣٨٢٠.١١٠

٠.٢٣٥-٠.٠٧٩-٠.٠٦٤٠.٠٥٢٠.٢١٤٠.١٩٤-٠.٠٠٦٠.١٤٦-٦٦٠.٥٢٩٠.٠٨٧٠.٠٨٠٠.٠٣٠٠.١٥١٠.٠٣٥٠.٠١٧٠.٢٨١-

٠.٢٢٠٠.١٢٨-٠.١٢٠-٠.٢٥٧-٠.٠٥٦-٠.٣٧٠٠.٢١٠-٠.٠٤٣٠.٠٧٦٠.٠٧٩-٠.٠٧٠-٠.٠٤٦٠.٠٠٧٠.١١٧-٦٧٠.٤٥٢٠.٠٧٥

٠.٢٩٨٠.٢٧٢٠.٠٩٤٠.٢٥٢-٠.٠٨٧-٠.١٢٠-٠.١٨٠٠.١٦٣٠.١١٥-٠.٠٨١-٠.٠٩٦-٠.٤٥٤٠.٢٣٣-٠.٠٧٦-٦٨٠.٣٥٧٠.٠٥١

٠.١٢٨-٠.٠٦٠٠.٠٤٦-٠.١٦٠-٠.٣٠٣-٠.٠٣٨٠.٠٣٩-٠٩٤٠.١٣٢٠.٢٤١.-٠.٠٣١-٦٩٠.٥١٣٠.٠١٥٠.٢٦٩٠.٠٠٦٠.٠٨٨

٠.١٤٠-٠.١٥٥-٠.٢٦٩٠.٠٩٠٠.١٧٣-٠.١٦٤-٠.١٦٨٠.٠٧٤٠.٠٨٥-٠.٠٣٩-٠.٣١١٠.١٠٥٠.٢٨٧٠.٣٣٥-٧٠٠.٤١٧٠.٠٠٦-

٠.١٨٣-٠.٤٠٢-٠.٠١٢-٠.٠٥٣٠.٣٧-٠.٠٣٣٠.٠٠٤٠.١٨١٠.١٧٠٠.٠٧٠٠.١٣٤٠.١١٤٠.٠٨٧-٧١٠.٤٤٥٠.٣٩٣٠.١١٨-

٠.١٢٢-٠.٢٠٧٠.١٥٢-٠.٠١٤-٠.٥٧٤٠.٠٢٥-٠.٠٩٢٠.٢٣٨٠.٣٧٦٠.٠٦٤-٠.٢٥٤-٠.٠١٤-٠.١٠١٠.٣٣٨٠.٠٢٦-٧٢٠.٠٢٥

٠.١٧٤.-٠١٩٩-٠.٠٢٦٠.٠٧٤-٥٠١٠.١٦٧٠.١٥٤.-٠.٠٦٠-٠.٢٥٠-٠.٠٠٦-٠.١٦٦-٠.٢٤٥-٧٣٠.٣٩٣٠.٠١٥٠.٠٥٥٠.٠٦١

٠.١٢٠٠.١٠٨٠.١٧٢-٠.١١١٠.٠٩٦-٠.٢٥٧٠.١٧٣٠.٠٦٧٠.٣٨٢٠.٠٨٤٠.١٧٤-٠.١٤٧-٠.٣٩٥-٧٤٠.٤٢٦٠.٢٩٣٠.٠٦٥

٠.٢٣٥٠.٠٤٤٠.٠١٠٠.١٢٦-٠.٠٥٧-٠.٠٠٥-٠.١١١٠.٠٨٣٠.٢٠٠-٠.٠٨٣-٠.٠٩٣٠.٢٨٥-٠.٣٨٧-٠.٢٠١-٧٥٠.٥٤٣٠.٤٧٠-

٠.١١٣٠.١٢٥-٠.٢١٣-٠.١٨٣-٠.٠٨٣-٠.٠١١-٠.٠٢٨٠.٠٢٣-٠.٢٦٩٠.٢٥٨-٠.٠٨١٠.١٣٧-٧٦٠.٣٩٠٠.٤١٠٠.٠٦٥٠.١٧١-

٠.١١٤-٠.٠١٢-٠.٣٢٥٠.٠٧٤-٠.٠٨٩٠.١٩١٠.٢٤٥-٠.١٤٩-٠.٠٥٣-٠.٠٠٣-٠.٠٩٦-٠.١١٨-٠.٣٢٣-٠.١٩٤-٧٧٠.٥١٠٠.٠٤٢-

٠.٠٥٦٠.٠٢٧٠.١١٣-٠.٢٣٨-٠.٠١٣٠.٠٤٨-٠.١٢٥٠.٠٧٧٠.٢٠٣-٠.٠٩٨-٠.٠٩٣٠.٣٠١-٠.٤٠٠-٠.٢٠٢-٧٨٠.٤٥٠٠.٤٦٢-

٠.٠٧٠-٠.٠٧٥٠.٠٥٩-٠.١٤٣-٠.٣٢٤-٠.٠٠٨٠.٠٢٧-٠.٠٢١٠.٠٨٧٠.١١٨٠.٢٥٧-٧٩٠.٤٨١٠.٠٣١٠.٢٣٩٠.٠٢٧٠.٠٩٣

٠.٠٦٩-٠.١١١٠.١٢٢-٠.١٢٤٠.٤٤٨٠.٠٣٩-٠.٠٢٥-٠.٠٥٠٠.٤١٨-٠.١٠٧-٠.١٠٩-٠.٢٤٧-٠.٠١٧-٨٠٠.٣١٨٠.٢٢٠٠.٢١٧

٠.١٤٨-٠.٣٩٠-٠.٠٤٥-٠.٠٧٣٠.٠٢٩-٠.١٧٣٠.١٦٦٠.٠٧١٠.١٧٨٠.١٢٣٠.١٠١-٠.٠٣٤٠.٠٠٦-٨١٠.٤٣٣٠.٣٩٢٠.٠٨٢-

٠.٠٢٩٠.٢٥٣٠.٢٠٦-٠.١٢٠٠.١٦٣٠.٣٠١٠.١٦١٠.١٤٧٠.٣٠٤-٠.٠٨٨-٠.٣٦٨٠.١٨٧٠.٠٧٢-٠.٢٥٣-٨٢٠.٣٦٢٠.٠٣٣-

٠.١٠٢-٠.٠٧١٠.٠٤٥٠.٢٥٢٠.٠٥٤-٠.٠٢٩٠.٠٠٤-٠.٠٩٩-٠.٠٢٢-٠.٥١٢-٠.٠٤١-٠.٣٦٧-٨٣٠.٣٩٩٠.٠١٦٠.٠٣٧٠.٢٥٥-

٠.١٢٤٠.٠٥٨-٠.٠١٩-٠.٠٥٨٠.١٣٦٠.٠٥٨-٠.١٣٥-٠.١٧٨-٠.٠٥٢-٠.٢٠٦٠.٢١٧-٠.١٠٧-٨٤٠.٢٧٠٠.١٥١٠.٤١٢٠.٠٨٨

٠.٠٤٤-٠.١٦٦٠.٠٢٥-٠.٠٥٣-٠.٢٠٦٠.١٣٩-٠.١٧٩-٠.١٣٤-٠.١٦٠٠.٢٧٣٠.٠٠٨-٠.٣٦٢٠.١٩٧-٠.٠١٣-٨٥٠.٤٢٦٠.١٥١-

٠.٠٤٣٠.٠٧٥٠.٠٣٨-٠.٠٢٠٠.١٥٨٠.٢١٣-٠.١٢٠-٠.١٨٤-٠.٠٩٦٠.١٤٧-٠.٠٤٧-٠.٢٣٧٠.٠٥٠-٨٦٠.٣٠٢٠.٢١٨٠.١٤٥-

٠.٣٦٣٠.٠٧٦-٠.١٠٢٠.٢٨٣٠.١١٦٠.١٠٣٠.١٥٤-٠.٢٢٤٠.٠٣٩٠.١٢٢٠.١٨٨٠.٢٠١-٨٧٠.٢٠٨٠.٠٧٣٠.٣٦٩٠.٢٢٣

٠.٠٣٢٠.١٥٢-٠.٠١٠٠.٠٩٧-٠.٠٦٩٠.٠١٤-٠.٠٣٨٠.٠٥٠٠.٠٦١-٠.٤٠٩٠.١٥٣-٠.٠٨٦-٠.٢٢٠٠.٠٢٣-٨٨٠.٣٤٩٠.٣١٣-

٠.٢٩٥-٠.١٧٤٠.٠٣٠٠.٠١٩٠.٠٩٠-٠.١١٤-٠.١٣٧-٠.٢٨٤٠.٠٧٧٠.١٩٨-٠.٢٢٣٠.٠٢٨٠.٠٣٣٠.١٦٠-٨٩٠.٣٦٦٠.٠٨٧

٠.٠٨٩-٠.١٣٨-٠.١٥٩-٠.١٢٣٠.١١٧-٠.٠٦٣٠.١٩٢٠.١٢٥٠.١٠٧-٠.٢٩٤٠.١٢٢-٠.٣٢٥٠.٢٣٠٠.١٨٥-٩٠٠.٣٢٦٠.٣١٦-

٠.٠٥٣-٠.٠٧٠٠.٠٦٠-٠.٠١٧-٠.١٧٣-٠.١٤٩-٠.٢٥٨-٠.٠٢٠-٠.٢٩٧٠.٢٣٣-٠.٠٢٦-٠.١٠٨٠.٠٥٩٠.٠١٦-٩١٠.٣٨٣٠.٢٥٣-

٠.٢٦٧٠.١٥٤-٠.١٤١-٠.٢٠٦-٠.٠٣٩-٠.٣٣٦٠.٢٠٥-٠.٠٣٩٠.٢٩٢٠.٠٨٧-٠.١٣٤-٠.٠٥٤٠.١٠٦-٠.٠٠٤-٩٢٠.٤٢١٠.٠٢٦

٠.٣١٣٠.٠٤٥٠.١٠٣٠.٢٥٢-٠.٠٦١-٠.١٢٢-٠.٢٢٣٠.١٣٦٠.١٥٦-٠.٠٥٠-٠.٠٩٧-٠.٤٣٥٠.٢٠٣-٠.١٠٧-٩٣٠.٢٩٧٠.٠٣٦

٠.١٩٤٠.٥٤٠٠.٠٠٧٠.٢٧١-٠.٠٧٦-٠.٢٥٩٠.١٠٤-٠.٣٤٦٠.١٦٣٠.١٥٤٠.٢٢١٠.١٦٣-٩٤٠.١٧١٠.١١٤٠.٠٩٤٠.٠٠٨-

٠.٢٥١-٠.٠٧٦-٠.٠٨٣٠.٠٥١٠.٢٠٠٠.٢٠٩-٠.٠٠٦٠.١٤٧-٩٥٠.٥٣١٠.٠٨٥٠.٠٨٢٠.٠٣٠٠.١٣٤٠.٠٥١٠.٠٠٧٠.٢٨٤-

٠.٢٠٩-٠.٠٣٥٠.١١١-٠.١٨١-٠.٠٤٨٠.٢٤٠-٠.٠٣٥٠.١٦٣-٠.٠٣٥-٠.٠٧٧٠.٤٤٦٠.٠٦٦٠.٤٣١-٩٦٠.٣٦٦٠.٣١٦٠.١٠٤

٠.١٦٢-٠.٠٢٧-٠.٢٩٦٠.١١٥٠.٠٩٢٠.١٢٨-٠.٠١٦-٠.٠٨١-٠.١١٣٠.٤٥٥٠.١٦٣٠.٠١٦-٠.٠٣٢-٠.٤٨٦-٩٧٠.٢١٥٠.١٥٦

٠.١٦١-٠.٢١٥-٠.٠٩٠٠.٠٩٢٠.٠٩٧-٠.١٠٧٠.٠٩٦-٠٠٥٨.٠.١٣٤٠.٠٠١-٠.٢٤٧٠.٠٠٤-٠.١٢٨-٠.٢٠٢-٩٨٠.٤١٣٠.٣٧٠

٠.١٣٠٠.١٣١-٠.١٠٩-٠.١١٩٠.٠٧٤-٠.١٦٤-٠.٢٥٣٠.١٢٣٠.٠٣٤٠.٤١٤٠.٠٩١-٠.٠٩٠-٠.٤١٢-٩٩٠.٣٩٦٠.٢٤٨٠.٠٣٢

٠.٠٨٦٠.٠٢٥٠.١٤٦٠.١١٧٠.٠٩٣-٠.٢١٦-٠.١٦٨٠.٠٧٤٠.٠٤٨٠.٣٢٦٠.٠١٥-٠.٠٩٣-٠.٣١٢-١٠٠٠.٢٦٩٠.٢٣٠٠.١٠٧
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المفسر ١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢

٠.٠٩٠٠.٠٣١٠.٠٥٣٠.٩٨١-٠.٠١٨٠.١٠٩٠.٠٠٦-٠.٠٦٤-٠.١٥٦٠.١٢٢-٣٨٨٠.٠٥٦٠.٠٩٨٠.٢١٠.-٠.٠٤٤-١٠.٠٢٥٠.٠٦٧
٠.٤٣٦٠.٠٢٤٠.٩٢٨-٠.٠٠٣٠.١٢٧-٠.٣٣٣-٠.١١٤٠.٢٣٥-٠.٠٣٣٠.٠٤٢٠.٢٠٠٠.٠٩٢٠.١٢٣٠.٠٣٩٠.٠٥٢-٠.١١٧-٢٠.١٨٠
٠.٧٨٤-٠.٠٢٤-٠.٠٢٦٠.١٢٣-٠.١٨٢٠.١٣٨٠.٢٠٧٠.١٣٢-٠.٠٩٨-٠.٢١٨٠.٠١٢-٠.٠٨٠-٠.١١٩-٠.٠١٥-٠.٠٤٢-٠.٠٤٣-٣٠.١٤٣
٠.٩٣٥-٠.٠٤٣-٠.١٢٠٠.١٨٦-٠.٠٦٨٠.٠٧١-٠.٠٨١٠.١١٠٠.١٠٨-٠.٢٤٣٠.١٦٦-٠.٠٥٤٠.١٢١٠.١٦٤-٠.٠٠٨٠.٠٣٢-٤٠.٢٣٨
٠.١٢٧٠.٩٤٢-٠.٢٣٠٠.٢٧١٠.١٢٧-٠.٥٠٩-٠.١٢٨٠.٠٨٩-٠.٠٦٣-٠.٠٣٠-٠.١٣٨-٠.٢٤٦-٠.٠٩٩-٥٠.٠٩٨٠.٠٩٥٠.١٧٤٠.٠١٩
٠.٨٦٧-٠.٠٣٨٠.٠٣٧-٠.٠٩٧٠.٢٤٩-٠.٠٩٦٠.٣١٩٠.٠١٦-٠.١٥٤-٠.٠٥٤٠.١٠١-٠.١٩٤٠.٢٠٨٠.١٥٢-٠.٠١٠-٦٠.٠٨١٠.٠١٩
٠.٠٢٠٠.١٣١٠.٩٦٧-٠.٠٧٠٠.١٥٥٠.١١٨٠.٠٧٠-٠.٠١٢٠.١٤٢-٠.٠٦٩-٠.١٥٤٠.١٥٦٠.٠٨٦٠.١١٣٠.١٤٦-٧٠.٠٢٦٠.١٦٤
٠.١٥٦٠.٩٦٨-٠.١٢٤-٠.٠١٠-٠.٠١٤-٠.١٣٩٠.٠٧٩-٠.٠٤٩٠.٠٨١٠.٠٤٠٠.٠٦٦-٠.٠٣٢-٠.٠٣٣٠.٠٩٩-٠.٠١٠٠.١٠٦-٨٠.٠٣٦
٠.٧٨٤-٠.٠٢٤-٠.١٢٣-٠.٠٢٦-٠.١٨٢٠.١٣٨٠.٢٠٧٠.١٣٢-٠.٠٩٨-٠.٢١٨٠.٠١٢-٠.٠٨٠-٠.١١٩-٠.٠١٥-٠.٠٤٢-٠.٠٤٣-٩٠.١٤٣
٠.٠٣٧٠.٩٧٥-٠.٠٣٥٠.٠٧٤-٠.٠٩٥٠.٠٥٠٠.٠٣٣٠.٠٣٢-٠.٠٣٨٠.٠٢٨-٠.٠٥٦-٠.٠٠١-٠.٠٧٠-١٠٠.٠٩٦٠.٠٨١٠.٠٦٩٠.٠٦٨
٠.٨٧٤-٠.٠١٩-٠.١٧٢-٠.٠١١٠.٠٧٨٠.٣١٢-٠.٠٥٩٠.٢٣٠٠.٠٨٥٠.٣٠١-٠.٠٩٨-٠.٠٧٤٠.٠٧٤٠.١٠١٠.٢٧٠٠.١٤٧-١١٠.٠٧٩
٠.٩٥٧-٠.٠٩٢٠.١٠٩٠.٠٧٦٠.٠٩٠٠.١٢٣٠.٠٢٣٠.٠٠١٠.٠٦٦-٠.٠٠٨-٠.٠٢٣٠.٠٧٨٠.٠٧٥-٠.٠٦٢٠.٠٤٢-١٢٠.٠٦٣٠.٠٦٦
٠.٩٧٨-٠.٠٣١٠.٠٠٧٠.٠٥١-٠.٠٣٦٠.٠٥٠-٠.٠٩٩-٠.٠٨٧٠.٠٥٩-٠.١٩١-٠.١٦٢٠.٠١٧٠.١٩٠-٠.٣٨٠-٠.٢٩٤-١٣٠.٠٨٧٠.٠٨٥
٠.٠٣٤٠.٠٨٥٠.٠٣٨٠.١٩٣٠.١٦٩٠.٠٥٥٠.٩٤٥-٠.١٠٥٠.٠٥٦٠.٠٤٥٠.١٨١٠.١٧٦-٠.١٩٤-٠.١٥٥-٠.٠٠٩-٠.٠٨٠-١٤٠.٠٤٣
٠.٨٩٩-٠.٤٧٣-٠.١٠٦٠.٠٩٢٠.٠٢٩-٠.١٣٦٠.١٣٥-٠.١٥٥- ٠٠٧-٠.١٥٢٠.١٢٠٠.٢٠٣-٠.٢٥٥٠.٠٨١-١٥٠.٢٣٣٠.٢٤٥٠.٠٧١
١١٤٠.٩٦٠..٠-٠.٠٦٨-٠.٠٨٢٠.٢٠٨٠.٠٧٧٠.٠٣٩٠.١٠٥٠.١٣٥-٠.٠٥٥-٠.٢٠٢٠.٠٨٧-٠.١٠٧-٠.٣٣٧٠.٠٧٩٠.٠٩٤-١٦٠.١٢١
٠.٠٨٩٠.٩٣٨-٠.١٢٦٠.١٢٦-٠.١٤١-٠.١٣٣٠.٠٩٦-٠.٣٢٠.١١٠٠.٠٣٧.-٠.٣١٨٠.١٤٦٠.٠٢٠-٠.٠٥٢٠.٠٨٧-١٧٠.٢٩٧٠.٠٦٣
٠.٩٤٠-٠.١٤٠-٠.٠٣٥-٠.٢١٥-٠.٠٩١-٠.٠٥٥-٠.٠٣١٠.٠٢٦-٠.٠١١-٠.١٤١-٠.١٢٣-٠.٠٢٢-٠.٣٠٢-٠.١٥٥٠.٠٧٧-١٨٠.١٩١٠.١٦٥
٠.١٤٦٠.٠٢٧٠.٠٨٨٠.٠٥٦٠.٠٣١٠.٩٤٤-٠.٠٥٦-٠.٠٦٣-٠.١٤٠٠.٠٠٢٠.٣٣٨-٠.١٣٤٠.٠١١-١٩٠.٠٧٠٠.٢٠١٠.٣٨٤٠.١٣٤
٠.٩٦٥-٠.٠١٤-٠.٠٨٣-٠.٠٠٦٠.٠٤٥٠.٠١٦-٠.١١٩٠.٠٦٩-٠.٢٢٢.٠.٧٦٠.٠٧٩-٠.٠٨٢-٠.١٢٤-٠.٠٠١-٠.٠٩١-٢٠٠.٢٦٥٠.٣٩٢
٠.٨٥٤-٠.١٨٤-٠.٠٩١٠.٠٤٦٠.٠٤٩٠.١١٩-٠.٢٧٧-٠.١٦٦٠.١٢٠٠.٠٤٠٠.٠٤٩٠.١٥٩.٠.٣٨٠.٣٩٨٠.٢١٤٠.١٣٣-٢١٠.٠١٩
٠.٠٩٥٠.٠٨٦٠.٩٥٦-٠.٠٠٦-٠.١٢١٠.٠٤٧-٠.٠٣٤-٠.٠٥٥٠.٠٨٦٠.٠١١٠.٠٦٠-٠.١٩٢-٠.٠٩١-٠.٠٣٩-٢٢٠.٠٥٤٠.٣٨٣٠.٠٩٢
٠.٠٦٠.١٤٠٠.٠٢٣٠.٩٧٧-٠.٢٦٠-٠.٠٨٣٠.٢٠٠٠.٠١٠٠.٠١٩-٠.٠٣٠-٠.١٠٢-٠.٢٢٤٠.٠٤٠٠.١٠٠-٠.٠٥٦٠.٢٠٠-٢٣٠.٠٢٥
٠.٠٤٤٠.٠٢٥٠.١٢٣٠.٩٦٨-٠.٠٥٩٠.٠٥٤-٠.١٩٧-٠.٠١٢٠.١١٥-٠.٢٦٧-٠.٠٠٣-٠.٠٢١-٢٤٠.٢١٧٠.٠٥٤٠.٠٩٣٠.١٩١٠.٠٧٠
٠.٩٥٣-٠.٠٩١-٠.١٤٥٠.٠٠١-٠.٠٧٦-٠.٢٠٩٠.٠٥٧-٠.٠٧٥٠.٠٧٦-٠.٠٢٥-٠.٠٥١-٠.٠٨٣٠,١١٩-٠.٣٢٥٠.٠٥٣-٠.١٨٣-٢٥٠.٣٩٧
٠.٩٥٧-٠.٠٢١٠.٠٧٦-٠.٠٧٣-٠.٠٥٣٠.٠٧٤-٠.١٥٤-٠.١٣٣-٠.٢١٦-٠.١٠٣-٠.٠٢٣-٠.٠١١-٠.١٤٨-٠.٠٥٦٠.١١٢-٠.١١٩-٢٦٠.١٥١
٠.١٤٥٠.١١٥٠.٠١٤٠.١٥٦٠.٠١٢٠.٠٥٤٠.٠٠٠٠.٩٣٣-٠.١١٥٠.١٠٦٠.١٥٧٠.٠٥٢٠.١٤٦-٠.١٣٩-٢٧٠.٠١٥٠.٠٧٧٠.١٣٤
٠.٠٤٦٠.٠٢٩٠.٩٧٠-٠.١٥٢-٠.٠٨٣-٠.١٠٤٠.١١٧-٠.١٨٦٠.٠٨٥٠.١١٥٠.٢٨٤-٠.٢١٦-٠.٠٢٤-٢٨٠.٠٩٩٠.٠٩٦٠.٠٦٧٠.٠٠٥
٠.٠٨٨٠.٩٦٠-٠.١٤٨-٠.٢٢٢٠.٠٦٠-٠.١٠٢-٠.٠٣٤-٠.٢٧٠-٠.١٥٩-٠.٠٢١٠.٠٢١٠.٠٣٤-٠.٠٢٨٠.٠٤٠- ٠.٠٣٠٧-٠.٠٧٠-٢٩٠.٢٥٠
٠.٠٠٠٠.٩٧٨-٠.٠٣٩-٠.٠٥٧-٠.٢٥٣-٠.٠٣٥٠.٠٢٥٠.١٥٧-٠.١٧٤٠.٠٧٠-٠.٣٠٦٠.٠٥١-٠.٠٤٣٠.٠٩٠٠.٠٠٨٠.١٥٠-٣٠٠.١٦٨
٠.٩٨٤-٠.١٢١٠.٠١٦-٠.١١٧٠.٠٦٨-٠.١٢٧٠.٠٠٤-٠.٠٧٩٠.١٨١٠.٠٣٢-٠.٠٢٨-٠.٠٥٥-٠.٠١٥-٠.٠٨٦-٠.٠٠١٠.٠٢٢-٣١٠.٠٢٤
٠.٠٢٤٠.١٥٦٠.٠٥١٠.٠٧٩٠.٠٨٢٠.٩٦١-٠.١٧٧٠.١٥٨٠.٠٤١-٠.١٦٠٠.٢١٦٠.٢٠٦-٠.٠٦٤٠.١٥٥٠.١٨١-٠.١٤٧-٣٢٠.٠٢٨
٠.٩٦٦-٠.١٣٥٠.١٥٨٠.٠٥٢٠.١٠٥٠.١٢٠-٠.١٠٦٠.٠١٧-٠.١٢٣٠.٠٢٤-٠.٢١٤-٠.٢٦٨-٠.٠٦٨٠٠٠١٠.٠٢١-٣٣٠.٠١٨٠.٠٥٧
٠.٩٣٣-٠.٠٥٩٠.٠٥٣٠.٠٦٤-٠.٠٢٠٠.٠٤٤-٠.٠٢٦٠.٠٢٣-٠.٠١٧٠.١٥٢-٠.٠٤٥٠.١٠٤-٠.٠٠٧-٠.٠٠٣-٠.٠٢٨٠.١٢٦-٣٤٠.٠٤٢
٠.٠١٩٠.٩٧٠-٠.٠٤٢-٠.٠٣١-٠.٠٠٢-٠.٠١٩-٠.٠١٦٠.٠١٩٠.٠٢٧-٠.٢٢٥٠.١٧٢٠.١٣٨٠.٠٣٠-٠.٠٩٣٠.٠٧٦-٣٥٠.٠٣٧٠.١١١
٠.٠٠٧٠.٠٨٦٠.٣٥٦-٠.٠٠٢-٠.٠٩٤-٠.١٠٢٠.٠٢٤-٠.٠٨٥-٠.٠٨٤-٠.٠٧٥-٠.١٦٠٠.٠٠٩٠.٠٢٤-٠.٠٩٣-٠٤١٠.٠١٦.-٣٦٠.١٢٥
٠.٠٤٨٠.٩٣٦-٠.٠٢٦٠.٠٨٣-٠.٠٩٣٠.٠٢٠٠.٠٣١٠.٠٢٤-٠.٠٣٣٠.٠٤٣-٠.٠٤٥-٠.٠٨٠٠.٠٥-٣٧٠.٠٣٩٠.٠٦٠٠.٠٧٣٠.٠٦٥
٠.٠١١٠.١٠٠٠.٠١٠٠.٠٩١٠.٠٠٩٠.٠٧٠٠.٩٣٢-٠.٠٥٨-٠.١٥٦٠.١٣٦-٠.٣٧٠٠.٠٤٥٠.١١٢٠.٢٣٢-٠.٠٧١-٣٨٠.٠١٨٠.٠٥٤
٠.١٥٧٠.٩٥٤-٠.١٤٢-٠.٠٠٤-٠.٠١٥-٠.١٤١٠.٠٧٤-٠.٠٥٠٠.٠٧٨٠.٠٣٧٠.٠٦٨-٠.٠٢٩-٠.٠٤١٠.٩٥-٠٠١١٠.١١٦-٣٩٠.٠٣٦
٠.٠٣٩٠.٠٣٣٠.١٢١٠.٩٣٠-٠.٠٥٩٠.٠٧٣-٠.٢٤٣-٠.١٢٩-٠.٠١٧-٠.٠٣٤٠.٢٦٨-٠.٠٢٧- ٤٠٠.٢٤٣٠.٠٤٧٠.٠٨٩٠.١٧٨٠٦٠
٠.٠٣٧٠.٩٣٢-٠.٠١١٠.٠٥٥-٠.٠٩٩٠.٠٥٠٠.٠٢٠٠.٠٢٢-٠.٠٣١٠.٠٣٧-٠.٠٧٦-٠.٠٠١-٠.٠٧٨-٤١٠.٠٩٦٠.٠٩٨٠.٠٧٣٠.٠٧٩
٠.٨٦٠-٠.٠٢٩٠.٠٦٤-٠.٠٨٦٠.٢٤٥-٠.٠٨٩٠.٣٢٠٠.١٩-٠.١٦٣-٠.٠٥١٠.١١١-٠.٢٠٣٠.٢٠٨٠.١٥٣-٠.٠١٣-٤٢٠.٠٧٩٠.٠١٩
٠.٠٠٣٠.٩٢٦-٠.٠٥٩-٠.٠١٧٠.٠٣١٠.٠١٧-٠.١١٧٠.١١٣-٠.٢٥٤٠٢٦٥.٠.٠٧٩-٠.٠٨٦-٠.١٢٠-٠.٠١٨-٠.٠٧٩-٤٣٠.٠٢٧٠.٣٨٦
٠.٠٦٥٠.٠٠٠٠.٨٧٨-٠.١٥٨٠.١٢١٠.٠٠٤٠.١٧٢٠.٠٠٣-٠.١١٢٠.١١٦٠.١٤١٠.٠٤٩٠.١٣٩-٠.١٨١-٤٤٠.٠٠٥٠.٠٧٩٠.١٧٣
٠.٤٣٧٠.٠٣٧٠.٩٣١-٠.١٢٩-٠.٠١٣-٠.٣٣٩-٠.٠٨٦٠.٢٤٦-٠.٠٣٤٠.٠٢٥٠.٢٠٦٠.١٠٣٠.١٣٤٠.٠٤٧٠.٠٣٩-٠.١١٨- ٤٥٠.٠١٥٨
٠.٨٩٩-٠.٠٤٢-٠.١١٣٠.١٥٣-٠.٠٥٧٠.٠٦٤-٠.٠٨٥٠.١٢٣٠.١٤١-٠.٢٥٦٠.١٥٨-٠.٠٥٥٠.١١٩٠.١٦٩-٠.٠٠٨٠.٠٤٩-٤٦٠.٢٤٥
٠.٨٨٧-٠.١٤٠٠.٠٨٥٠.٠١٨٠.٤٨٧-٠.١٢٠٠.١٦٤-٠.٠٣٠٠.١١٢-٠.٢١٧٠.١٤٦٠.١٩٦-٠.٢٥٣٠.٠٣٩-٤٧٠.١٧٧٠.٢٧٤٠.٠٦٤
٠.٨٦٥-٠.٠٣٧-٠.١٧٦-٠.٠٢١٠.٠٩٧٠.٣٣٠-٠.٠٧٠٠.٢٢٨٠.٠٨٥٠.٢٩٣-٠.٠٩٧-٠.٠٦٤٠.٠٦٧٠.١٠٨٠.٢٦٨٠.١٤٩-٤٨٠.٠٩٥
٠.٠٤٣٠.١٩٨٠.٠٤٧٠.٠٧٤٠.٠٩٨٠.٩٢٧-٠.١٥٢٠.١٦١٠.٠٦٩-٠.١٨٢٠.٢٠٣٠.٢٠١-٠.٠٨٣٠.١٥٨٠.٢١٥-٠.١٣٤-٤٩٠.٠١٧
٠.١٠٨٠.٩٤٤-٠.٢٥٤٠.٢٧٥٠.١٤٦-٠.٥٢٣-٠.١٣٨٠.١٠٦-٠.٠١٣٠.٠٧٥-٠.١٥٩-٠.٢٢٤-٠.١١٧-٥٠٠.٠٧٧٠.٠٩٦٠.١٨٣٠.٠٤٧



٩٥
٠.٨٩٥-٠.١٤١٠.٠١٦٠.١٠٥-٠.٠٦٣-٠.٢١٧٠.٠٥١-٠.٠٦٤٠.٠٤٢-٠.٠٠٤-٠.٠٤٦-٠.١٠٣٠.١٣٠-٠.٢٠١٠.٢٩١٠.٠٣٧-٥١٠.٣٧٦
٠.٩٥٩-٠.١٣٠٠.٠١٧-٠.١٠٧٠.٠٠١٠.١١٢٠.٠٦٣-٠.٠٧٨٠.١٧٠٠.٠١٩-٠.٠٢٥-٠.٠٤٧-٠.٠٠٧-٠.١٠٠-٠.٠٠٣٠.٠٣٢-٥٢٠.٠٢٨
٠.٠٩٥٠.١٣٩٠.٠١٧٠.٩٥٤-٠.٢٧٤-٠.٠٧٦٠.٢٠٢٠.٠٠٤٠.٠١٥-٠.٠٣٣-٠.١٠١-٠.٢٢٧٠.٠٤٦٠.٠٩٦-٠.٠٦٨٠.٢١٢-٥٣٠.٠٣٠
٠.١٧١٠.٩٠٨-٠.١٣٣-٠.٠١٨-٠.٠٤٨-٠.١٤٤.٠٨٣-٠.٠٦٨٠.٠٧٥٠.٠٢٨٠.٠٥٩-٠.٠٣٨-٠.٠٤٤٠.١١٩-٠.٠١٠٠.١١١-٥٤٠.٠٤٨
٠.٦٣٧-٠٠٦٥٠.٠٦٤٠.٠١٣٠.٠٤٨-٠.٠١٥-٠.٠٨٢٠.٠٢٦-٠.٠٤١٠.١٢٧-٠.٠١٩٠.٠٨٢٠.١١٥-٠.٠٤٧-٥٥٠.٠٢٦٠.٠٢٧٠.٠٧٨
٠.٨٨٦-٠.٠٣١٠.٠٢٣-٠.٠٦٣-٠.٠٥٠٠.٠٧٦-٠.١٥٨-٠.١١٦-٠.٢٢٤-٠.١١١-٠.٠٢٩-٠.٠١١-٠.١٥٩-٠.٠٦٦٠.١١٧-٠.٠٩٢-٥٦٠.١٣٨
٠.٩٢١-٠.١٠٢٠.١٢٨٠.٠٧٧٠.٠٦٦٠.١٢٨٠.٠٤٩٠.٠٠٨٠.٠٣٠-٠.٠٢٤-٠.٠٢١٠.٠٧٨٠.٠٧٨-٠.٠٥٨٠.٠٤١-٥٧٠.٠٥٧٠.٠٧١
٠.١١٥٠.٨٥٩-٠.٠٤٨-٠.١٠٥٠.١٨٤٠.٠٣٧٠.٠٣٤٠.١٠٧٠.١٥١-٠.٠٧٩-٠.٢٢٤٠.٠٩٩-٠.١٠١-٠.٣١٩٠.٠٧٠٠.١٢٨-٥٨٠.١٢٥
٠.٠١٨٠.١٦٠٠.٩٣٦-٠.٠٧١٠.١٥٣٠.٠٩٧٠.٠٨٧-٠.١٢٠-٠.٠٠٦-٠.٠٥٢-٠.١٧٣٠.١٦٦٠.٠٧٨٠.١٢٦٠.١٥٦-٥٩٠.٠٥٦٠.١٦٧
٠.١٣١٠.٠٣٤٠.٠٩٨٠.٠٥٢٠.٠٤٤٠.٩٠٧-٠.٠٤٦-٠.٠٦٦-٠.١٥٠٠.٠٠٤٠.٣٤٩-٠.١٥١٠.٠٠٩-٦٠٠.٦٠٠.١٩٠٠.٣٢٥٠.١٦٥
٠.٨٨٨-٠.١٣١٠.١٤٠٠.٠٧٠٠.١٠٢٠.٠٨٤-٠.٠٨٤٠.٠١١-٠.١١٣٠.٠٤٨-٠.٢٢٨-٠.٠٦١٠.٠٠٤٠.٠٠١٠.٢٥٥-٦١٠.٢٨٠.٠٤٤
٠.١٢٣٠.١١٥٠.٩٠٠-٠.٠٠٧-٠.٠٨٢٠.٠٣٢-٠.٠٤٦-٠.١١٠٠.٠٧٧٠.٠٣٤٠.٠٦٠- ١٨٢.--٠.١٠٩-٠.٠٣٣-٦٢٠.٠٥٤٠.٣٦٧٠.٠٨٠
٠.٠٠٧٠.٩٤٢-٠.٠٤٢-٠.٠١٣-٠.٠٠١٠.٠١٦-٠.٠١٩٠.٠٢٨٠.٠٣١-٠.٢١٣٠.١٦٩٠.١٥٠٠.٠١٤-٠.٠٨٨٠.٠٤٩-٦٣٠.٠٣٤٠.٠٩٦
٠.٠٠٦٠.٩٧١-٠.٠٣٨-٠.٠٤٩-٠.٢٤٦-٠.٠٣٠٠.٠٢٠٠.١٥٥-٠.١٦٨٠.٠٧٧-٠.٣١١٠.٠٦٤-٠.٠٤٤٠.٠٦٧٠.٠٠٠٠.١٥٥-٦٤٠.١٧١
٠.٩١٣-٠.١٥٢-٠٠٢٧-٠.٢٣٧-٠.٠٩٥-٠.٠٥٥-٠.٠٢٠٠.٠٢٢-٠.٠٠٥-٠.١٣٠-٠.١٣٣-٠.٠٢٣-٠.٢٨٦-٠.١٤٧٠.٠٧٩-٦٥٠.٢٠٨٠.١٨٢
٠.٩٥٥-٠.٠٤٧-٠.٠٥٠٠.٠١٤-٠.٠٤٤٠.٠٥٢-٠.١٠٨-٠.٠٧٥٠.٠٦٧-٠.١٨٩-٠.١٦٠٠.٠٣٤٠.٢٠٤-٠.٣٩٢-٠.٢٨٦-٦٦٠.٠٨٣٠.٠٨٧
٠.٠٩٥٠.٨٨٧-٠.١٢٥٠.١٠٥-٠.١٦١-٠.١٤٣٠.١٠٠-٠.٣٠٨٠.١٣٣٠.٠٠١٠.٠١٦٠.١١٨٠.٠١٩-٠.٠٦٤٠.٠٤١-٦٧٠.٢٩٠٠.٠٥٢
٠.٠٠٦٠.٠٩٢٠.٠٤٣٠.١٩٤٠.١٩٤٠.٠٨٣٠.٩١٣-٠.٩٤٠.٠٦٥٠.٠٤٩٠.١٩٧٠.١٦٤-٠.١٩٣-٠.١٥٦-٠.٠٢١-٠.٠٨٨-٦٨٠٠٤٢
٠.٠٧١٠.٩٣٥-٠.١٥٦-٠.٢٣٥٠.٠٦٤-٠.١١١-٠.٠٣٢-٠.٢٦٧-٠.١٤٩-٠.٠٢١٠.٠٢٩٠.٠٠٧٠.٠٢٤-٠.٠٤٤-٠.٣٧٠-٠.٠٦٢-٦٩٠.٢٨٥
٠.٠٩٠٠.٠٣١٠.٠٥٣٠.٩٨١-٠.٠١٨٠.١٠٩٠.٠٠٦-٠.٠٦٤-٠.١٥٦٠.١٢٢-٠.٣٨٨٠.٠٥٦٠.٠٩٨٠.٢١٠-٠.٠٤٤-٧٠٠.٠٢٥٠.٠٦٧
٠.٠٥٩٠.٠٢٠٠.٩٣٦-٠.١٢٨-٠.٠٩٩-٠.١٠٩٠.١٢٨-٠.٢٠٣٠.٠٦٨٠.١٢٨٠.٢٧١-٠.٢٠٥-٧١٠.١٠٩٠.١٠٤٠.٠٥٩٠.٠٢٥٠.٠٢٣
٠.٠١٩٠.٩٣٢-٠.٠٣٨-٠.٠٠٧٠.٠٢٠-٠.٠١٨-٠.٠٠٨٠.٠٢٨-٠.٠١٦-٠.٢١٦٠.١٧٠٠.١٣٧٠.٠٣٣-٠.٠٦٠٠.٠٧٤-٧٢٠.٠٤٧٠.٠٩٤
٠.٩٣٦-٠.١٣٤٠.١٩٠٠.٠٧٤٠.١١٥٠.١١٣-٠.١١٥٠.٠١٤-٠.١٥٠٠.٠٢١-٠.٢١٦-٠.٢٥٦-٠.٠٣٤-٠.٠٥٥٠.٠١٨-٧٣٠.٠٠٩٠.٠٥٩
٠.٨٨٦-٠.٠٥٣٠.٠٢٧٠.٠٦٥-٠.٠١٣٠.٠٥٤-٠.٠٢٣٠.٠٢٢-٠.٠١٤٠.١٥٩-٠١٠٨٠.٠٠٣٠.٠٤٦٠.١٠٨-٠.٠١٥٠.١٤٩-٧٤٠.٠٥٣
٠.٩٤٣-٠.١٢٥٠.٠٠٣-٠.١٠٦٠.٠٠٢٠.١١٩٠.٠٦٢-٠.٠٨٢٠.١٧٤٠.٠٣١-٠.٠٣٥-٠.٠٦١-٠.٠٢٦-٠.٠٦٧-٠.٠١٥٠.٠٢٢- ٠٠٧.-٧٥
٠.٠٣٥٠.١٤٧٠.٠٦٧٠.٠٦٧٠.٠٩٦٠.٩٢٢-٠.١٨٩٠.١٤٤٠.٠٤٧-٠.١٤٢٠.٢٣٧٠.٢٠٢-٠.٠٧٩٠.١٢٧٠.١٤٣-٧٦٠.٠٠٦٠.١٧٠
٠.٠٠٠٠.٩٦٠-٠.٠٣١-٠.٠٥٨-٠.٢٤٥-٠.٠٢٣٠.٠٣٤٠.١٥٤-٠.١٦٧٠.٠٨٢-٠.٣٠٨٠.٠٤٥-٠.٠٦١٠.٠٧٣٠.٠١٣٠.١٥٠-٧٧٠.١٦٥
٠.٩٦٧-٠.١٢٩٠.٠١١-٠.١٢٢٠.٠٠١٠.١٢٣٠.٠٧٥-٠.٠٩٠٠.١٤٦٠.٠٤٥-٠.٠٣٠-٠.٠٠٢٠.٠٤٤-٠.٠٩٨-٠.٠٠٣٠.٠٢٧-٧٨٠.٠٣٠
٠.٠٧٨٠.٨٨٢-٠.١٦٥-٠.٢٠٦٠.٠٢٦-٠.٠٧٩-٠.٠٢٩-٠.٢٥٦-٠.١٤٥-٠.٠٨٢-٠.٠٢٥٠.٠٠٨-٠.٠٥٥٠.٠٣٣-٠.٣٢٦-٠.٠٩٣-٧٩٠.٢٣٨
٠.٩٠٠-٠.٠٧٤٠.٠٠٨-٠.١٢٣٠.٠٣٢-٠.١٥٢٠.٠٧٧٠.٠١٨-٠.١٢٣٠.١٠٧٠.١٨٨٠.٠٥٩٠.١٥٢-٠.١٤٣-٨٠٠.٠٣٨٠.٠٧٧٠٠.١٥٨
٠.٠٥٣٠.٠٤٦٠.٩٣٤-٠.١٤٢-٠.٠٨٥-٠.١٢٩٠.١٤٤-٠.١٧٧٠.٠٨٩٠.١٣١٠.٢٩٤-٠.٢١٨-٠.٠٢٧-٨١٠.٠٧٤٠.٠٩٤٠.٠٩١٠.٠١٧
٠.٩٣٣-٠.٠١٩٠.٠٨٢-٠.٠٧٣-٠.٠٥٦٠.٠٧٤-٠.١٦٠-٠.١٢٢-٠.١٩٢-٠.١٠٢-٠.٠١٩٠.٠٤٥-٠.١٣٦-٠.٠٧٥٠.١١٨-٠.٠٨٩-٨٢٠.١٣٤
٠.٠٤٤٠.٠٢٥٠.١٢٣٠.٩٦٨-٠.٠٥٩٠.٠٥٤-٠.١٩٧-٠.٠١٢٠.١١٥-٠.٢٦٧-٠.٠٠٣-٠.٠٢١-٨٣٠.٢١٧٠.٠٥٤٠.٠٩٣٠.١٩١٠.٠٧٠
٠.٨٨١-٠.٠٧٩-٠.١١٦٠.٠١١-٠.٠٥٣-٠.٢١٤٠.٠١٧-٠.١٠٥٠.١٠٧-٠.٠٤٢-٠.٠٥٨-٠.٠٥٥٠.١٢٨-٠.٣٤٤٠.٠٢٩-٠.١٧٦-٨٤٠.٣٧٩
٠.١٠٢٠.١٥٧٠.٠٣٨٠.٩٣٦-٠.٢٤٧-٠.٠٧٣٠.١٩٩٠.٠١٣٠.٠٢٠-٠.٠٢٨-٠.٠٤٥-٠.٢٢٦٠.٠٣٤٠.١١٤-٠.٠٧٢٠.١٩٢-٨٥٠.٠٢٥
٠.٨٤٩-٠.٢٠٤-٠.٠٨٨٠.٠٦٠٠.٠٥٩٠.١١٢-٠.٢٧٩-٨٦٠.٠٤١٠.١٣١٠.١٠٥٠.٠٧٩٠.٠٤٦٠.١٩٧٠.٠٥٧٠.٤٢٥٠.٢١٦٠.١٢٣
٠.١٠٤٠.٠٨٥٠.٨٨٧-٠.٠٤٧-٠.١٤١٠.٠٤٧-٠.٠٣٣-٠.٠٨٠٠.٠٦٩٠.٠٣٧٠.٠٦٦-٠.١٨٠-٠.٠٩٣-٠.٠١٢-٨٧٠.٠٨٩٠.٣٤١٠.٠٩٥
٠.٩١٠-٠.٠١٧-٠.٠٧٢-٠.٠٣١٠.٠٠١٠.٠٠١-٠.١٠٧٠.٠٣٨-٠.٢٥٠٠.٢٩٨٠.٠٩٠-٠.٠٦٣-٠.١٢١-٠.٠٣٧-٠.٠٩٤-٨٨٠.٢٧١٠.٣٤١
٠.٨٠٨-٠.٠٩٢-٠.٠٨٠-٠.٢١١-٠.١٣١-٠.٠٩٢-٠.٠٣٨٠.١٠٦٠.٠٢٧-٠.١٢٨-٠.١٥٨-٠.٠٤٢-٠.٢٦٨-٠.١٦٦٠.٠٧٧-٨٩٠.١٧٠٠.١٧٢
٠.١١٤٠.٩٦٠-٠.٠٦٨-٠.٠٨٢٠.٢٠٨٠.٠٧٧٠.٠٣٩٠.١٠٥٠.١٣٥-٠.٠٥٥-٠.٢٠٢٠.٠٨٧-٠.١٠٧-٠.٣٣٧٠.٠٧٩٠.٠٩٤-٩٠٠.١٢١
٠.١٣١٠.٠٢٩٠.٠٦١٠.٠٢٧٠.٠١٥٠.٨٧٩-٠.٠٧٣-٠.٠٦٩-٠.١٢٧٠.٠٠١٠.٣٢٠-٠.١٥٦٠.٠١١-٩١٠.٠٥٨٠.٢٠٣٠.٣٧٤٠.١٣٧
٠.٠٧٦٠.٨٢٢-٠.٠٧٩٠.١٢٥-٠.١١٢-٠.٠٩٤٠.١٠٤-٠.٠٠٨٠.١٥٢٠.٠٥١-٠.٢٤٩٠.١٣٩٠.٠١١-٠.٠٦٦٠.٠٩٠-٩٢٠.٣١٠٠.٠٧٢
٠.٠٦١٠.١٢٠٠.٠٧٦٠.١٧٤٠.١٤٠٠.٠٠٨٠.٨٣٠-٠.٠٦٠٠.٠٤٦٠.٠١٨٠.١٧٧٠.١٥٣-٠.٢٠٨-٠.١٤١-٠.٠٤٢-٠.٠٣٩-٩٣٠.٠١٨
٠.٨٧٤-٠.٠١٧-٠.٠٢٢٠.٠٤٧٠.١٣٩٠.٠٨٧٠.١٣١٠.١١٥٠.٠٥٤٠.٠٠٩-٠.٠٨٧٠.٠٥٥-٠.٠١٠-٠.٠٤٧٠.٠٥٨-٩٤٠.٠٨٦٠.٠٢٨
٠.٩٥٦-٠.٠٢٧٠.٠١٦٠.٠٥٦-٠.٠٣٣٠.٠٦١-٠.٠٩٥-٠.٠٩٥٠.٠٦١-٠.١٩١-٠.١٩١-٠.١٧٧٠.٠٠٦-٠.٣٧٥-٠.٢٩١-٩٥٠.٠٨٦٠.٠٧٧
٠.٠٢٦٠.٨٧٩-٠.٠٣٥٠.٠٨٢-٠.١١٨٠.٠٣٢٠.٠٢٧٠.٠٢٨-٠.٠٥٢٠.٠٠٩-٠.٠٦٦-٠.٠٤٠-٠.٠٩٣-٩٦٠.٠٧٨٠.٠٩٩٠.٠٣٩٠.٠٣٧
٠.٠٠٠٠.١٢٩٠.٩٣٦-٠.٠٧٣٠.١٦٥٠.١٤٥٠.٠٨٠-٠.٠٣١٠.١٤١-٠.٠٦٨-٠.١٥٨٠.١٧٢٠.١١٠٠.١٠٢٠.١٣١-٩٧٠.٠١٧٠.١٥٠
٠.٨٧١-٠.٠٥٢-٠.١٨١٠.١٨٧-٠.١١٠٠.٠٧٩-٠.٠٩٨٠.٠٨٨٠.١١٦-٠.٢٢١٠.١٧١-٠.٠٨٣٠.١٢٤٠.١٣٠-٠.٠١٩٠.٠٢٤-٩٨٠.٢٦١
٠.٨٢٢-٠.٠٤٥٠.٠٣٩٠.٠٧٢-٠.٠٣٦-٠.٠٠٥-٠.٠٢٦٠.٠٠٨-٠.٠٠٠٠.١٣٧-٠.٠٤٣٠.١٣٢-٠.٠٣٤-٠.٠١٩-٠.٠٦٨٠.١٢٧-٩٩٠.٠٣٨
٠.٥٣٠-٠.٠٢١-٠.٠٧٩٠.٠٧١-٠.٠٢٦-٠.٠٢٧-٠.٠٢٢٠.٠٣٧-٠.٠٩٢٠.٠١٩-٠.٠٩٤-٠.٠٥٦٠.٠٢١٠.٠٠٢-١٠٠٠.٣٢٠.٠٢٧٠.٠٨٩



٩٦
العوامل بعد التدویر ٤-٤

) Varimax(ســــتخدام طریقــــة الفاریمــــاكس  أســــتخدم الباحــــث التــــدویر المتعامــــد با
البســــــــــــــــــیط يبغیـــــــــــــــــة الوصــــــــــــــــــول إلـــــــــــــــــى البنــــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــامل) Kaiser(لكـــــــــــــــــایزر 

)Simple Structure (لثرستون)١( .
أن محـــــــك كـــــــایزر یتوقـــــــف عـــــــن التقبـــــــل للعوامـــــــل التـــــــي یقـــــــل جـــــــذرها الكـــــــامن      و 

)Latent Root (عــن الواحــد الصــحیح)وبعــد ان تــم تــدویر العوامــل قــام الباحــث ،)٢
لباحــث ذ یحــق لإ،اءًا علــى تشــبع الفقــرات والعوامــلبتحدیــد العوامــل القابلــة للتفســیر بنــ

لــذي ویــتم قبــول العامــل ا) ٠.٣٠+ (و تســاوى تشــبعه عــن اختیــار االختبــار الــذي زاد أ
) ٢٨(وبأعتماد هذا المحك تم قبـول، )٣(التدویربعدكثر تشبعت علیه ثالثة اختبارات فأ

یبـین قـیم العوامـل ) ١٦(والجـدول ،عامًال یتكون منهـا مقیـاس البرمجـة اللغویـة العصـبیة
مــــــن ویالحــــــظیبــــــین مصــــــفوفة العوامــــــل بعــــــد التــــــدویر) ١٧(والجــــــدول،قبــــــل التــــــدویر

.دویرأن التشبعات بالعوامل قد تغیرت إذا ما قورنت بالقیم قبل الت)١٧(الجدول
یبین قیم العوامل بعد التدویر) ١٦(جدول

رمز ت
الفقرات

القیمة 
العینیة

نسبة 
التباین

النسبة 
التراكمیة

رمز ت
الفقرات

القیمة 
العینیة

نسبة 
التباین

النسبة 
التراكمیة

١X١٣.٩٩٣٣.٩٩٣٣.٩٩٣٥١X٥١---
٢X٢٣.٩٨٠٣.٩٨٠٧.٩٧٣٥٢X٥٢---
٣X٣٣.٨٥٤٣.٨٥٤١١.٨٢٧٥٣X٥٣---
٤X٤٣.٠٢٣٣.٠٢٣١٤.٨٥٠٥٤X٥٤---
٥X٥٢.٩٦٧٢.٩٦٧١٧.٨١٧٥٥X٥٥---
٦X٦٢.٩٦٢٢.٩٦٢٢٠.٧٧٩٥٦X٥٦---
٧X٧٢.٩٦٠٢.٩٦٠٢٣.٧٣٩٥٧X٥٧---
٨X٨٢.٩٣٨٢.٩٣٨٢٦.٦٧٧٥٨X٥٨---
٩X٩٢.٩٣٠٢.٩٣٠٢٩.٦٠٧٥٩X٥٩---

١٠X١٠٢.٩٢٤٢.٩٢٤٣٢.٥٣١٦٠X٦٠---
١١X١١٢.٩٢٣٢.٩٢٣٣٥.٤٥٥٦١X٦١---
١٢X١٢٢.٩١١٢.٩١١٣٨.٣٦٦٦٢X٦٢---
١٣X١٣٢.٨٩٤٢.٨٩٤٤١.٢٦٠٦٣X٦٣---
١٤X١٤٢.٨٨٨٢.٨٨٨٤٤.١٤٨٦٤X٦٤---
١٥X١٥٢.٨٧٥٢.٨٧٥٤٧.٠٢٣٦٥X٦٥---
١٦X١٦٢.٨٦٥٢.٨٦٥٤٩.٨٨٨٦٦X٦٦---
١٧X١٧٢.٨٥٧٢.٨٥٧٥٢.٧٤٥٦٧X٦٧---
١٨X١٨٢.٨٥٠٢.٨٥٠٥٥.٥٩٥٦٨X٦٨---
١٩X١٩٢.٨٣٩٢.٨٣٩٥٨.٤٣٤٦٩X٦٩---
٢٠X٢٠٢.٨٣١٢.٨٣١٦١.٢٦٥٧٠X٧٠---

.١٢٢صالمصدر السابق ،صفوت فرج ؛ )١(
،١دمحم صبحي حسانین )٢(

.٢٤٧ص،١٩٨٣والمدرسیة والوسائل التعلیمیة ، 
(٣)،:.) (

.٦٩٦ص . ١٩٨٩،الشركة العربیة للطباعة والنشر،القاھرة،واخرون



٩٧
٢١X٢١٢.٧٨٠٢.٧٨٠٦٤.٠٤٥٧١X٧١---
٢٢X٢٢٢.٧٨٠٢.٧٨٠٦٦.٨٢٤٧٢X٧٢---
٢٣X٢٣٢.٧٧٤٢.٧٧٤٦٩.٥٩٨٧٣X٧٣---
٢٤X٢٤٢.٧٧٠٢.٧٧٠٧٢.٣٦٨٧٤X٧٤---
٢٥X٢٥٢.٧٥٨٢.٧٥٨٧٥.١٢٦٧٥X٧٥---
٢٦X٢٦٢.٧٤٩٢.٧٤٩٧٧.٨٧٥٧٦X٧٦---
٢٧X٢٧٢.٧١٥٢.٧١٥٨٠.٥٨٩٧٧X٧٧---
٢٨X٢٨٢.٦٦٦٢.٦٦٦٨٣.٢٥٦٧٨X٧٨---
٢٩X٢٩٢.٠٢٦٢.٠٢٦٨٥.٢٨١٧٩X٧٩---
٣٠X٣٠١.٩١٧١.٩١٧٨٧.١٩٨٨٠X٨٠---
٣١X٣١١.٨٨٠١.٨٨٠٨٩.٠٧٩٨١X٨١---
٣٢X٣٢١.٨٠٢١.٨٠٢٩٠.٨٨١٨٢X٨٢---
٣٣X٨٣---٣٣X٨٣---
٣٤X٨٤---٣٤X٨٤---
٣٥X٨٥---٣٥X٨٥---
٣٦X٨٦---٣٦X٨٦---
٣٧X٨٧---٣٧X٨٧---
٣٨X٨٨---٣٨X٨٨---
٣٩X٨٩---٣٩X٨٩---
٤٠X٩٠---٤٠X٩٠---
٤١X٩١---٤١X٩١---
٤٢X٩٢---٤٢X٩٢---
٤٣X٩٣---٤٣X٩٣---
٤٤X٩٤---٤٤X٩٤---
٤٥X٩٥---٤٥X٩٥---
٤٦X٩٦---٤٦X٩٦---
٤٧X٩٧---٤٧X٩٧---
٤٨X٩٨---٤٨X٩٨---
٤٩X٩٩---٤٩X٩٩---
٥٠X١٠٠---٥٠X١٠٠---

)١٧(الجدول 
بعد التدویر المتعامدبرمجة اللغویة العصبیةوامل لفقرات مقیاس الیبین مصفوفة الع

العوامل بعد التدویرت
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦

٠١٠.٠٨٥.٠٥٣.٠٥٣.٠٣١.٠٥٦.-١.٠٨٤.٠١٤.٠٦٧.٠١٥.٠٣٨.٩٤٤.٠٣٣.٠٤١.٠٠٢.٠٥٨
٠٩١.٠٢٥.-٠٥١.٠٢٦.٠٤٩.-٠١٢.-٠٤٦.٠٢٥.٠٠٦.-٠٣١.١٤٢.٠٥١.٠٧٥.١٠٨.٠١١.-٢.٠١٣
١٨٥.-٠٣٦.-٠٣٠.٠٢٤.١٩١.٠٢٦.-١٨٤.٠٧٠.٢٧٩.٢٣٨.١٢٢.٠٢٤.٣١٨.٢٢٢.١٥٥.-٣.٠١٣
٠٦٧.٠٥٤.-٠٥٧.-٤.٢٢٦.٠٢٩.٠٦١.٠٧٧.٠٦٤.٠٧٣.٠٠٨.٠٠٦.٠٤٠.١٣٩.٠٢٨.٠٥٩.٠١٣
٠٨٢.-٥.٠٦٠.٠٥٣.٠١٢.٠٥٩.١٠٢.٠٤٥.٠١٠.١٠٤.٠٥٨.٠٦٨.٠٧٩.٠٣٧.٠١٥.٠١٩.٠٢٨
٠٤٧.٠٥٧.-١٤٨.١٠٨.٠٣٣.١٠١.٠٥٦.١٠٤.٠٣٨.-٦.٠٤٩.٠٠٧.١٣٦.٠٤١.٠٩٧.١٢٩.٠٠٢
٠٠٠.٠٤٤.-٠٦٣.-٠٢٧.٠٥٣.٩٤٩.٠٨٢.٠٣٩.٠١٣.-٠٣٠.-٧.٠٢٦.٠٨٢.٠٢٣.٠٨٠.٠٧١.٠٦٣
٠٠١.٠٣٤.٠٨٣.٠٣٠.٠٠١.٩٥٩.٠١٦.-٨.٠٥٩.٠٢٢.٠٠٠.٠٠٥.٠٥٧.٠٣٣.٠١٠.٠١٧.٠٠١-
١٨٥.-٠٣٦.-٠٣٠.٠٢٤.١٩١.٠٢٦.-١٨٤.٠٧٠.٢٧٩.٢٣٨.١٢٢.٠٢٤.٣١٨.٢٢٢.١٥٥.-٩.٠١٣
٠٨٧.-١٠.٠٢٤.٠٥٥.٩٥٩.٠٣٩.٠٦١.٠٤٩.٠٤٠.٠٤٢.٠٣٥.٠٢٩.٠٠٩.٠٨٤.٠٦٤.٠٠٢.٠٠٦
٠٧١.٠١٢.٠١٣.-٠١٩.٠٧٩.١٦٥.٠٢٢.-٢٣٥.١١٥.١٠٧.-٠٣٤.-١١.٠٣٠.١٦٧.٠٣٢.٠٥٢.٠٥٦
٠٠٣.٠٧٣.-٠١٨.٠١٤.٠٢٥.٠٠٤.٠١٤.-٠٢٠.-٠١١.-٠٤٧.٠٣٨.٠٣٠.٠٤٦.٠٣٠.٠١٠.-١٢.٠٢٣
٠٨٢.٠٨٩.-١٣.٠٦٠.٠٧٩.١١٧.٠٩٤.٠٣٦.٠٩٧.٠٢٧.٠٥٢.٠٧٦.٠٣٣.٠٥٥.٩٢٠.١١٥.٠١١
٠٢٦.٠٠٩.٠٤٨.-٠٠٥.٠٥١.٠٥٦.٠٥٢.٠٣٦.٠٣٧.٩٣١.٠١٤.٠٢٠.٠٨٣.٠٥٣.٠٣٤.-١٤.٠١٢
٠٠٩.١٠٠.٠٣٠.-٠٧٣.٠٦٦.٠٦٣.٠٢١.-١٥.٠٤٥.٠٠٨.٠٨٤.٠٤٦.٠٤٣.٠٥٥.١١٨.٠٥٠.٠٦٣
٠٢٩.٠٣٨.-٠٣٢.-٠٨٩.٠٣١.٠٣٥.-٠٠٥.٠٥٥.٠٧٣.٠٣٥.٠٦٤.٠٠٠.٠١٣.-١٦.٠٢٩.٠٢٨.٠١٤
٠٢٥.-٠٠٢.-١٧.٠٩٠.٠٨٨.٠٠٩.٠٦٢.٠٧٥.٠٥٦.٠٣٨.٠٣٥.٠٥٠.٠٠٤.٠٢٧.٠٥٠.٠٤٩.٠٢٩
٠٢٠.٠١١.١٢٢.٠١٨.٠٨٣.٠٩٣.٠٠٨.٠٧٢.٠٤٠.٠٨٣.٠١٤.٠٤٩.٠٢٦.-١٨.٠٩٠.٠٣٤.٠١٢
٠٧٦.٠٣١.-٠٢٠.١٠٤.٠٧٥.٠٦٠.٠٣٨.-٠٤٦.٠٢٢.٠٤٢.٠٢٠.-٠٧٠.٠٠٩.-١٩.١٣٠.٠٤٣.٠٠٦
٠١٨.٠٠٥.-٠١٨.-٠٨٥.٠٧١.٠٨١.٠١٨.-٠٣٩.٠٧١.٠٢٠.٠٣٤.-٢٠.٠٧٧.٠٣٦.٠١٨.٠١٩.٠٠٢
٠٥٧.١٣١.-٠٨٠.٢١٨.٠٤٥.١٢٤.٠٣٧.١٢٦.٠٧١.-١٣١.٠٦٧.١٤٨.٠٧٧.٠٣٥.-٢١.٠٠٧.٠٠٣
٠٠٣.-٠٤٩.٠١٤.٠٥٤.٠١٤.-٠١١.-٠٠٢.٠٠٢.-٠٤٧.-٠٦٠.٠٣٤.-٠٦٢.٠٤٣.٠٤٩.٠٠٢.-٢٢.٠٠٨-



٩٨
٢٣.٠٥٥.٠١٨.٠٢٥.٠٢٩.٠٧٢.٠١٤.٠٠٩.٠٦٥.٠٤٩.٠٨٦.٩٣٧.٠٦٤.٠٢٦.٠١٢.٠٣٥.٠٥٤
٠١١.٠٣٩.-٠٠٨.٠٢٥.٠١٦.٠٢٢.-٢٤.١١٣.٠٨٧.٠٧٠.١٠٨.٠٠١.٠٣٩.٩٣١.٠٣٦.١٣٣.٠٢٨
٠٢٤.٠٧٤.٠٤٤.٠٢٨.٠١٧.٠٣٠.-٠٤٩.٠١٥.-٠٤٥.٠٨٨.٠٠١.-٠٦٥.٠٦٢.٠٣٩.٠٠١.-٢٥.٠٢٧
٢٦.٠٨٤.٠١٣.٠٦٣.٠٠٢.٩٤٤.٠٣٧.٠٠٢.٠٥٩.٠١٦.٠٦٠.٠٦١.٠٢٨.٠٢٠.٠٠٧.٠٥٣.٠٥٣
٠٠١.٠٧٨.-٢٧.٠١٥.٠٤٦.٠٤٤.٠٦٢.٠٢٠.٠٢٦.١٣٥.٠٣١.٩٢٣.٠٥٦.٠٤٥.٠٦٠.٠٢٨.٠٤١
٩١٩.-١٨٧.١١٤.٠٤٢.٠٥٧.٠٥٦.٠٣٦.٠٣٦.٠٦٨.٠٥٠.٠٤٥.٠٩٩.١٠٢.٠١٠.٠٢٥.-٢٨.٠١٨
٠٧٠.-١٢٧.٠٥٥.٠٧٧.٠٠٧.٠٢١.-٢٩.٠٥٩.٠٧٣.٠٦١.٠٩٩.٠٣٧.٠٥٧.٠٣٧.٠٨١.٠٦١.٠٤٠
٠١٢.٠٤٥.-٣٠.١٥٩.٠٨٧.٠٤٥.٩١٩.٠٠١.٠١٤.١٠٥.٠٣٤.٠٥٣.٠٩٦.٠٢٩.٠٩١.٠٨٠.٠١٢
٠٤٣.٠١٤.-٣١.٩٤٨.٠٦٩.٠٤٤.١١٤.٠٦٠.٠٥٦.٠٧٨.٠١٣.٠١١.٠٢٤.٠٣٩.٠٣٧.٠٠٨.٠٠٤-
٠٤٩.١٠٤.٩٢٤.٠٢٢.٠٣٤.١٠٩.-٠٢٦.٠١٢.-٠٣٢.-١٣٧.٠٨٥.٠٨٥.٠٢٠.٠٤٥.٠٠٢.-٣٢.٠٠٥
٣٣.٠٢٧.٠٤٥.٠١٤.١١٣.٠٥١.٠١٠.٠٨٥.٠١٣.٠٣٩.٠١٥.٠٣٨.٠٥٦.٠٧٥.٠٣٨.٠٨٣.٠٧٧
١٣٠.-٣٤.٠٧٢.٩٢٦.٠٥٠.٠٦٦.٠٣٤.٠٢٣.٠٥٧.٠٢٠.٠٤٣.٠٥١.٠٣٢.٠٥٩.١١١.٠٢٦.٠١٣
٠١٣.-٠٢٣.٩٧٧.٠٠٨.-٠٠٢.-٠٠٨.-٠٥٤.-٠١٢.٠٣٠.-٠١١.٠٤٧.٠٢٣.-٣٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٤.٠١٢
١٢٥.-٠٧٥.٠١٧.-٠٩٢.١١٢.١٥٧.٠٧٤.٠٨٢.٠٩٢.٠٧٨.٠٩٤.١٤٠.١٦٦.٠٩٨.-٣٦.١١٢.٠٢١
٠٧٠.٠٦٦.٠٠٨.٠٠٩.٠٦٨.-٣٧.٠٣٠.٠٦٥.٩٣٨.٠١٩.٠٧٨.٠٥٦.٠٥١.٠٣٠.٠٣٣.٠٢٨.٠٠٧
٠٩٤.٠٣٨.٠٤٧.٠٣٤.٠٣٢.-٠٠١.-٣٨.٠٧٠.٠١٥.٠٦٥.٠١٨.٠٣٥.٩٢٨.٠٢٨.٠٢٥.٠١٩.٠٥٧
٠٠٧.٠٣٨.٠٧٣.٠٢٧.٠٠٤.٩٥٧.٠٢٠.-٠٠٢.-٠٤٧.٠٢٣.٠٠٦.٠٠١.-٣٩.٠٤٩.٠٢٢.٠٠٢.٠٠٢-
٠٠٥.٠١٩.-٠١١.-٠٠٩.٠١٨.٠٠١.-٤٠.٠٩١.٠٨٢.٠٤٣.٠٨١.٠٣٣.٠١٧.٩٢٥.٠٤٠.١١٧.٠٣٤
٠٦٨.-٠٠٤.-٤١.٠٢٩.٠٤٨.٩٤٠.٠٣٤.٠٥٥.٠٤٧.٠٣٢.٠٣٧.٠٣٤.٠٢٤.٠٠١.٠٩٠.٠٥٣.٠٠٥
٠٣٩.٠٥٧.-١٣٨.١٠٨.٠٣٨.١٠٥.٠٥٨.٠٩٣.٠٤٦.-٤٢.٠٣٧.٠١٠.١٢٦.٠٤٠.١٠٥.١٣١.٠٠٩
٠١٩.٠٠٩.-٠٠٥.-٠٧١.٠٦٣.٠٦٤.٠١٦.-٠١٤.٠٠٩.٠٩٠.٠٣٨.٠٣٩.-٤٣.٠٧٣.٠٣٣.٠١١.٠٠٣-
٠١٢.٠٢٩.-٠٩٠.٠٣٣.٩٠٧.٠٣٨.٠٢٦.٠٨٦.٠١٨.٠٤٢.-٤٤.٠٢١.٠٤٦.٠٥٥.٠٣٢.٠١٤.٠٠١
٠٩٠.٠٢٨.-٠٣٨.٠٠٧.٠٥٣.-٠٢٤.-٠٥٧.٠١٠.٠٠٨.-٠٢٢.١٣٠.٠٣٨.٠٧٠.٠٨٨.٠١١.-٤٥.٠١٤
٠٥١.٠٢٨.-٠٣٨.-٤٦.٢٢٣.٠٥٥.٠٣٤.٠٦٦.٠٥٦.٠٥٦.٠٢٤.٠٢٩.٠٤١.١١٢.٠٢٤.٠٣٧.٠٢٢
٠٨١.٠٦٠.٠٥١.٠١٨.٠١٧.١١١.٠٠١.-٤٧.٠٥٠.٠٠٥.٠٤٠.٠٧٠.٠٠٣.٠٢٠.٠٧٧.٠٣٦.٠١٩-
٠٥٦.٠٠٠.٠٠٢.-٠٢١.٠٥٧.١٤٩.٠١٩.-٢٢٨.٠٩٦.٠٨٧.-٠٣٤.-٤٨.٠٥٣.١٧٦.٠٢٤.٠٤٩.٠٧٧
٠١٦.٠٠١.٠١٣.٠٨٢.٩١٩.٠٠٦.٠٢٠.٠٨١.-١٢٧.٠٧٧.٠٨٠.٠٢٤.٠٥٦.٠٢١.٠٣٢.-٤٩.٠٠٧
٠٦٦.-٠٦٦.٠٦٤.٠٤٩.٠٤٨.٠٣٧.٠١٧.٠٠٤.٠٤٢.-٥٠.٠٥٧.٠٣٧.٠٠٩.٠٧٥.١١١.٠٣٩.٠٢٨
٠٣٤.٠٤٤.٠٣١.٠٥٤.٠١٥.٠٠٤.-٠٧٣.٠٢٣.-٠٤٣.٠٧٨.٠٢٠.-٥١.٠٠٣.٠٩٦.٠٥١.٠٠٩.٠١٠
٠٣٨.٠٣٦.-٠٠٣.-٥٢.٩٣٤.٠٨٠.٠٣٣.١١٦.٠٦٩.٠٤١.٠٩١.٠٠٨.٠٣٢.٠٢٣.٠٣٣.٠٤٢.٠٠٥-
٥٣.٠٤٦.٠٣٣.٠٢٠.٠٣٠.٠٧٢.٠٠٦.٠٠٥.٠٦٥.٠٣٧.٠٨٠.٩٣٢.٠٦٠.٠١٥.٠٠٧.٠٣١.٠٣٩
٩٣٨.٠٣١.-٠٢٣.٠٥٥.٠٠٩.٠١٦.-٠١٢.-٠١٣.٠١٦.٠٤٦.٠٣٣.٠٠٩.٠١٣.٠٠٤.-٥٤.٠٣٦.٠١١-
٠٣٠.-٠١٢.٠٧٣.٠٩٨.٠٠٧.٠٣٩.٠٧٥.٠٠٣.٠١٣.-٠٠٧.-٠١١.٠٣٧.-٥٥.٠٣٠.٧٦٣.٠٨٠.٠١٤
٠٧٣.٠٠٥.٩١٤.٠١٦.٠٢٣.٠٤٢.٠٤١.٠٧٨.٠٦٥.٠١٦.٠١٥.٠١٣.٠٥٠.٠٣١.-٥٦.٠٦٤.٠١٢
٠٦٦.-٠١١.-٠٢٧.٠٤٤.٠٢٦.٠٢٥.٠٠٨.-٠١٥.-٠٠٥.-٠٢٨.٠٢٦.٠٣٩.٠٤٨.٠٢٠.٠٠٧.-٥٧.٠٠١
٠٣٢.-٠٤٤.٠٠٢.-٠٦٥.٠٤٥.٠٣٨.-٠١٣.-٠٥٣.٠٣٧.٠٣١.٠٨٤.٠٢٠.-٠١٠.-٥٨.٠١٠.٠٣٥.٠٢٦
٠٣٠.-٠٠٨.-٠٦٤.-٠٢٦.٠٣٦.٩٣٥.٠٧٤.٠١٨.٠١٢.-٠١٣.-٥٩.٠٢٢.١٠٠.٠٢٦.١٠٤.٠٤٩.٠٥٠
٠٨٦.٠١٥.-٠٠٧.٠٧٤.٠٨٥.٠٣٩.٠٢١.-٠١٩.٠٠٣.٠٥٠.٠٣٦.-٦٠.١٠٥.٠٤٧.٠٠٠.٠٦٤.٠٢٠
٠٥١.٠٥١.٠٤٥.٠٣٣.٠٦٢.٠٧٥.-٦١.٠١٢.٠٢٧.٠٠٥.١٠٨.٠٤٠.٠٢٧.١٠٠.٠١٣.٠١٥.٠٠٨
٠٣٨.٠٦٥.٠٤٩.٠١٤.٠١١.-٠٠٦.-٠١٤.٠١٧.-٠١٤.-٠٣٠.٠٠٢.-٠٤٥.٠٤٢.٠٥٠.٠٣٠.-٦٢.٠٠٣
٠١٢.-٠١٩.٩٦٠.٠١١.-٠٠٤.٠٢٠.-٠٦٢.-٠٢٢.٠٢٨.-٠٥٩.٠١٠.-٠٠٢.-٠٠٨.-٠١٦.٠١٠.-٦٣.٠١٤
٠٠٧.٠٣٣.-٦٤.١٥٧.٠٨١.٠٣٩.٩١٩.٠٠٢.٠١٦.١٠٨.٠٣٥.٠٥٦.٠٨٨.٠٣٠.١٠٣.٠٧٤.٠١٥
٠٠٧.٠٢٤.١٠٤.٠١١.٠٧٠.٠٨٦.٠١٧.٠٧٣.٠٢٨.٠٥٦.٠١٢.٠٣٨.٠٣٤.-٦٥.٠٩١.٠٢٩.٠١١
٠٨٨.٠٧٠.-٦٦.٠٤٣.٠٨٠.١١٠.٠٩٦.٠٤٠.١٠٠.٠١٩.٠٥٥.٠٦٩.٠٣٠.٠٣٨.٩١٦.١٠٣.٠١٤
٠٥٠.-٠٠٥.-٠٧٨.٠٠٥.٠٦٦.٠٤٠.-٦٧.٠٨٠.٠٩٠.٠١٢.٠٤٠.٠٦١.٠٤٨.٠٦٣.٠١٦.٠٤٢.٠١١
٠٢٤.٠٣٤.٠٢٧.-٦٨.٠١٥.٠٢٦.٠٣٢.٠٣١.٠٦٢.٠٢١.٠٦١.٩١٩.٠٠٧.٠٢٣.٠٧٧.٠٤٣.٠٢٦
٠٥٧.-١١٥.٠٤١.٠٦٢.٠٠٢.٠٢٢.-٦٩.٠٧٠.٠٨٤.٠٦٦.٠٨٧.٠٢٣.٠٦٤.٠٢٣.٠٦٤.٠٥٤.٠٣٢
٠١٠.٠٨٥.٠٥٣.٠٥٣.٠٣١.٠٥٦.-٧٠.٠٨٤.٠١٤.٠٦٧.٠١٥.٠٣٨.٩٤٤.٠٣٣.٠٤١.٠٠٢.٠٥٨
٩٠٨.-٠٣٥.-١٦٤.١٠١.٠٤٣.٠٤١.٠٤٤.٠٤٩.٠٢٣.٠٧٢.٠٤١.٠٨٤.٠٨٠.١١٣.٠٠٥.-٧١.٠٢٣
٠٠٥.٩٥٦.٠٠٨.٠١٢.-٠١٨.٠١٢.-٠٥٨.-٠٠٥.٠١٠.-٠١٠.٠٣١.٠١٢.-٠١٧.-٧٢.٠٠٥.٠١١.٠١٤-
٧٣.٠٤٤.٠٤١.٠٢٤.١٠٦.٠٣٥.٠١٢.٠٦٢.٠٤١.٠٥١.٠٠٤.٠٢٢.٠٤٧.٠٦٩.٠٢٦.٠٧٨.٠٥٥
١١٢.-٧٤.٠٤٨.٩٠٨.٠٢٥.٠٦٥.٠١٨.٠١٩.٠٤٩.٠١٢.٠٥٠.٠٥١.٠٥٧.٠٤١.٠٨٩.٠٢٦.٠١٦
٠٤١.٠٠١.-٠٢٥.٠٤٧.٠٣٩.٠٢١.٠١٦.-٧٥.٩٢٥.٠٧٠.٠٣٨.١٠٤.٠٤٧.٠٧٧.٠٨٤.٠٠٢.٠٠١
٠٢٢.١١٤.٩٠٧.٠٢٧.٠٢٠.١١٠.-٠١١.٠١٢.-٧٦.٠٣٥.١٣٥.٠٧٨.٠٥٢.٠١٧.٠٤٢.٠١٠.٠٤١
٠٠٧.٠٣٦.-٧٧.١٦٢.٠٧٦.٠٣٤.٩١٦.٠٠٣.٠١٢.١٠٥.٠٣٠.٠٦٥.٠٩٧.٠٢٤.٠٨٣.٠٧٢.٠١٧
٧٨.٩٤٢.٠٧٣.٠٣٧.١١٢.٠٥٩.٠٦٦.٠٦٨.٠٠٤.٠٢٨.٠٢٦.٠٢٤.٠٤٣.٠٠١.٠١٣.٠٣٩.٠١٤-
٠٣٩.-٠٣٤.-١٥٤.٠٨٤.٠٨٤.٠١٠.-٧٩.٠٤٦.٠٥١.٠٦٨.٠٨٦.٠٢٨.٠٦٦.٠٥٩.٠٧٠.٠٤٤.٠٣٣
٠٦٢.-١٣٦.٠٠٢.٩١٠.٠٤٠.٠٦٠.٠٤٤.٠٠١.٠١٣.٠٢٠.-٨٠.٠٣١.٠٤٣.٠٢٣.٠٦٨.٠٣٢.٠٠٧
٩١٣.-١٧٦.٠٩٠.٠٣٣.٠٤١.٠٤٧.٠١٥.٠٤٨.٠٤٦.٠٣٩.٠٢٧.٠٧٦.٠٩٤.٠١٠.٠١٦.-٨١.٠٢٣
٨٢.٠٧٢.٠٠١.٠٩٨.٠٠٢.٩٢٤.٠٤٨.٠٠٤.٠٦٥.٠٠٦.٠٥١.٠٦١.٠٥٦.٠٢٢.٠٠٠.٠٥٦.٠٣٩
٠١١.٠٣٩.-٠٠٨.٠٢٥.٠١٦.٠٢٢.-٨٣.١١٣.٠٨٧.٠٧٠.١٠٨.٠٠١.٠٣٩.٩٣١.٠٣٦.١٣٣.٠٢٨
٠٣٢.-٠٠٩.-٠٤٦.٠٧٠.٠٠٧.-٠٣٣.١٠٣.٠٠٢.٠٠٧.٠٠٤.٠٠٨.-٠٢٢.٠٥٦.٠٢٥.٠١٤.-٨٤.٠٠٨
٠٤٠.٠٥٨.-٠١٢.٠٨٨.٠٥٥.٠٦٤.٩١٥.٠٣٢.٠٤٣.٠٠٣.-٨٥.٠٣٨.٠٠٢.٠٠٦.٠١٩.٠٥٦.٠٠٤
٠٤٩.٠٩٢.-١٣٦.٠٦٥.-٠٩١.٢١٣.٠٢٥.١٢٨.٠١٤.-٠٢٨.٠٨٨.٠٤٧.١١٧.٠٩٦.٠٥٣.-٨٦.٠٠٩
٠٠٢.-٠٤١.٠٥٣.٠٤٣.٠٢٣.-٠٠٥.-٠١٧.٠١٠.-٨٧.٠٢٤.٠٢٦.٠١٥.٠٢٤.٠١٥.٠٦٧.٠١٠.٠٦٢
٠٢٠.٠٣٧.-٠٠٥.-٠٥٣.٠٧٤.٠٧٤.٠٣٠.-٨٨.٠٨٤.٠٥٧.٠٠٨.٠٥٣.٠١١.٠٢٤.٠٦١.٠٣٦.٠٠٦
٠٦٩.٠٥٨.٠٦١.٠١٠.٠٣٦.٠١٩.-١٠٣.٠٠٤.٠٦٧.٠٢٣.٠٠١.-٨٩.٠٣٠.٠٢٣.٠٣٥.٠٤٨.٠٤٢



٩٩
٠٢٩.٠٣٨.-٠٣٢.-٠٨٩.٠٣١.٠٣٥.-٠٠٥.٠٥٥.٠٧٣.٠٣٥.٠٦٤.٠٠٠.٠١٣.-٩٠.٠٢٩.٠٢٨.٠١٤
٠٦٥.٠٤٢.-٠٢١.٠٩٣.٠٧٠.٠٣٨.٠٠٢.-٠٢٤.٠١٣.٠١٥.٠٢٨.-٩١.٠٩١.٠٢١.٠٠١.٠٤٦.٠٢٠
٠٣١.-٠١٧.-٠٣٥.٠٨٢.٠٤٤.-٠٠٤.-٩٢.٠٧٢.٠٥٧.٠٢٢.٠٢٧.٠٩٤.٠٢١.٠٥٢.٠٨٨.٠٤٥.٠٠٨
٠١٢.-٠٠٨.-٠٠٤.-٠٤١.٠٣٣.٠١٠.٨٨٠.٠٣٢.٠٢١.٠٤٤.٠٣٤.٠٥٠.-٩٣.٠٢١.٠٢٣.٠٣٢.٠٠٤
٠٠٥.٠٠٩.٠٠٥.٠٠١.٠٢٤.٠٥١.-٠٤٢.٠٧٧.٠٢٩.٠٢٧.٠٤٦.٠٠٦.٠٠٢.٠١٧.٠١٠.-٩٤.٠٢٦
٠٧٦.٠٩٩.-٩٥.٠٦٠.٠٦٩.١٠٠.٠٨١.٠٣٥.٠٨٣.٠٢٦.٠٣٧.٠٦٧.٠٢٩.٠٧٠.٩١٦.١٠١.٠١٩
٠١٦.٠٦٠.-٩٦.٠٥٩.٠٥٩.٩١٤.٠٢١.٠٤٦.٠٤٠.٠٥١.٠١٦.٠٢٧.٠٠٠.٠٤٦.٠٥٣.٠٤٦.٠٢٥
٠٠٢.٠٤٤.-٠٤٢.٩٣٦.٠٦٢.٠٢٩.٠٠٢.٠٦١.-٠٠٢.-٠٤٢.-٩٧.٠٤٥.٠٥٤.٠٣٢.٠٥٦.٠٦٨.٠٥٢
٠٢٦.٠٤٢.-٠٤٢.-٩٨.١٩٠.٠٢٧.٠٢٩.٠٦١.٠٤١.٠٩٩.٠٠٢.٠٣٤.٠٠٥.١٣٩.٠٥٥.٠٤٩.٠٠٣
٠٠٤.٠٢٤.٠٠٧.٠٧٣.٠٧٧.٠١٢.٠٢١.٠٩٢.-٩٩.٠٩٢.٨٧٥.٠٤٥.٠٦٢.٠١٨.٠١٢.٠٥٣.٠٠٥
٠٤٩.١٠٢.-٠٢٠.٠٣١.-٠٠٥.-٠٠٢.٠٤١.-٠٢٨.٠٨٨.٠٣٠.٠٢٨.-١٠٠.٠٣١.٦٨٠.٠١٧.٠٤٩.٠٦٣

التباین العوامل بعد التدویرت
المفسر ١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢

١.٠٥٨.٠٨٠.٠١٨.٠٢٩.٠٣٦.٠٥٠.٠٤٠.٠٦١.٠٥٣.٠٥٠.٠٧٨.١١٨.٠٤٧.٠٦٩.٠٢٥.٠٣٠٠.٩٨١
٠٥٥٠.٩٢٨.-٩٠٠.٠٢٢.-٢.٠٦٧.١٥٣.٠٤٠.٠٨٣.٠٣٩.٠٦٠.٠٦٦.٠٠٥.٠٤٢.٠٧٣.٠٥٥.٠١٥.٠١٧
٠.٧٨٤-٠٩٥.-٠٢٠.-١٩٧.-٠٠٦.٤٢٤.٠١٦.٠٤٦.-٠٢٤.-٣.٠٤١.٣٠٣.١١١.٠٧٦.٠٢٧.٠٣٩.٠٠٢.٠٣١
١١٦.٠٤٠.٠٦٨٠.٩٣٥.-٠٠٣.٠٧٨.٠٢٥.-٤.٠٣٧.٨٨١.٠٤٣.٠٤٣.٠٧٨.٠٨٠.٠٤٩.٠٤٤.٠٦٣.٠١٥
٩٢٨.٠٢٤٠.٩٤٢.-١٠٦.٠٦٢.٠٠٧.٠٢٠.-٠٢١.-٠٠٢.٠٣٥.٠١٠.٠١٧.٠٣٧.٠٣٢.-٠٥٩.٠٠٣.-٥.٠١٢
٠٢٧.٠٧١.١٣٧٠.٨٦٧.-١٠٥.-٠٣٩.٠٣٩.٨٢٠.٠٣٩.-٠٠١.-٠٢٧.٠٠٧.١٠٣.١٢١.٠١٢.-٠٩٤.-٦.٠٧٣
٠٤٠.٠٥٩٠.٩٦٧.-٠١٠.٠١٩.٠٠١.-٠٠٣.-٠٠٥.-٠٢٨.-٠٠٧.٠١٤.-١١٥.٠١٠.٠٦٩.٠١٢.٠٠٥.-٧.٠١٣
٠٧٠٠.٩٦٨.-٠١٠.٠٢٥.٠٤١.٠٤٠.٠٦٢.٠١٧.-٠٢١.-٠١٥.٠١٠.-٨.٠٢٤.٠٣٤.٠٨٨.٠١٨.٠٨٢.٠٠١
٠.٧٨٤-٠٩٥.-٠٢٠.-١٩٧.-٠٠٦.٤٢٤.٠١٦.٠٤٦.-٠٢٤.-٩.٠٤١.٣٠٣.١١١.٠٧٦.٠٢٧.٠٣٩.٠٠٢.٠٣١
٠٤٣.٠٦١.٠٠٠.٠٣٥٠.٩٧٥.-٠٢٩.٠١٥.٠٠٨.٠٠٣.٠٣١.٠٤٦.٠٢٢.٠٤٤.٠٤٨.٠٦٤.٠٠٩.-١٠.٠١٧
٠.٨٧٤-١١.١٢٧.١٠٨.٠٨٠.٠٠٣.٠١٩.٠٣٣.٠٥٠.٠٤٤.١٠٨.٠٦١.٦١٦.٠٧١.٤٨٠.١٣٨.١٠٨.١٢٦
٠٢٠٠.٩٥٧.-٠١١.٠٢٣.٠٣٤.٩٦١.٠٥٩.٠٦١.٠٢٣.٠١٥.٠٥٤.٠٠٨.٠٦٠.٠٠٩.-٠٤٠.٠٠٨.-١٢.٠١٩
١٣.٠٤٠.٠٤٨.٠٥٥.٠٨٦.٠٧٩.٠٣٩.٠٢٤.٠٥٤.٠٦٣.٠٦١.٠٧٩.٠٤٩.٠٢٤.٠٣٦.٠٢٨.٠٤٤٠.٩٧٨
٠٨٣.٠٠٨.١١٠.٠٧٠.٠٦٧.٠٥٠.٠٦٠.٠٢٧٠.٩٤٥.-١٤.٠٧٢.٠٠٩.٠٢٠.٠٣١.٠٥٢.٠٥٩.٠٠٢.٠٦٣
٠١٢.٠٢٤.٨٧٨٠.٨٩٩.-٠٧٢.٠١٥.٠٠٢.-٠٨٠.٠٥٧.٠١٢.-١٥.١٤١.٠٨٢.٠٢٩.١٣٣.٠٤٨.٠٦١.٠١٢
٠٣٥.٠٠٢.١٠٠٠.٩٦٠.-٠١٥.٠١١.-٠١٦.٠٤٦.٠٩١.٠٠٤.-١٦.٩٣٥.٠٤٣.٠٥٤.١٢٨.٠٨٤.٠٧٢.٠١٥
٠٣٥٠.٩٣٨.-١٧.٠٦٤.٠٧٤.١٣٤.٠٥٩.٠٥٩.٩١٦.٠٢٩.٠٤٨.٠٨٣.٠١٩.٠٥٣.٠٧٠.٠٤٢.٠٥٠.٠٠٥
٩١٤.٠١٣.٠٠٢.٠٣١.٠٢٢٠.٩٤٠.-١٨.٠٠٨.٠٥٥.٠٣٢.٠٢٦.١٣٧.٠٧٠.٠٢٩.٠٧٧.٠٩٢.٠٤١.٠١٢
١٩.٠٧٤.٠٧٣.٠٣٩.٠٦٠.٩١٦.٠٦٣.٠٢٧.٠١٨.٠٦٥.٠٢٣.٠٦٤.١١٥.٠٥١.٠٢١.٠٢٢.٠٣٩٠.٩٤٤
٠٥٤.٠١٩.٠٧٣٠.٩٦٥.-٢٠.١١٧.٠٣٠.٠٢٧.٩٤٠.٠٣٥.٠٤٠.٠١٨.٠٢٥.٠٧٨.٠٩٧.٠١٩.٠٤٣.٠١١
٠٢٥.٠٤٠٠.٨٥٤.-٨١٢.٠٥٠.-٠٠٤.-٠٢٧.٠٢٥.-٠٠٧.٠٠٤.-١٠٤.٠٧٩.٠٢٠.-٠١٦.٠٣٦.-٠٤٥.-٢١.٠٤١
٠٢٦.٠٤٨٠.٩٥٦.-٠٠٤.-٠٥٦.٠٠٣.-٢٢.٠١٩.٠٤٩.٠٣٠.٠١٩.٠٠٨.٠٣٤.٠٧٧.٩٥٣.٠٥٦.٠٧٢.٠٠٦
٠٥٤.٠٤٣٠.٩٧٧.-١٢٥.٠٢٢.٠٦٦.٠٨٠.٠٨٨.٠٢١.-٢٣.٠٨٧.٠٣٣.٠٤٥.٠٦٨.٠٨٧.٠٤٣.٠٣٢.٠١٨
٠٦٦٠.٩٦٨.-٠٠٦.-٠١٥.-٠٤٠.١٠٧.٠٤٧.٠٠٨.٠٠٦.-٢٤.٠٤٤.٠١٠.٠٩٨.٠٦٧.٠٠٣.٠٥٥.٠٠١.٠١٨
٠.٩٥٣-٠٠٩.٠٨٣.٠٣٥.٠١٢.٠٢٦.٠٨٢.٠٨٥.٩٤٠.٠٣٠.٠٤٥.٠٣١.٠٥٣.٠٠١.٠٠٧.-٢٥.٠٨٧.٠٠٥
٠٦٠.٠٠٢.٠٦٥.٠٤٦.٠٦٦.٠٢٣٠.٩٥٧.-٠٣٨.٠٠٣.-٠٨٩.٠٤١.٠١٧.-٢٦.٠٤٦.٠٦٤.٠٥٠.٠١٩.٠١٦
٠.٩٣٣-٠٤٨.٠٢٣.-٠٤٩.٠٥٧.٠٥٠.٠٦٢.١١٠.٠٠٦.-٠٥٥.٠٠٦.٠٠٦.-٠١٠.-٠٤٢.٠٥٤.٠٣٥.-٢٧.٠٠٤
٢٨.٠٣٨.٠٤٩.٠٨٣.٠٢٠.٠٣٧.٠٣٩.٠٧٥.٠٠٧.٠٥٩.٠١٤.٠٦٠.٠٣٣.٠٧٥.٠١٥.٠٥٢.٠٠٧٠.٩٧٠
٠٢٧٠.٩٦٠.-٢٩.٠٦٤.٠٥٥.٠٩٧.٠٨٠.٠٨٥.٠٩٦.٠٤٩.٠٨٦.٩٠٤.٠٩٤.٠٤٤.٠٩٥.٠١٨.٠٤٣.٠٢٤
٣٠.٠٠١.٠٧٦.١٢٢.٠٢٩.٠٦٩.٠٥٩.٠٤١.٠٤٥.٠٨٦.٠٣٦.٠٥٧.٠٣٧.٠٥٠.٠٤٠.٠٥٣.٠٤١٠.٩٧٨
٠٣٤.٠٣١٠.٩٨٤.-٠٣٤.٠٥٨.٠٠٢.٠١١.-٠٠٠.٠٤٥.٠٠١.-٣١.٠١٨.١٤٨.٠٢٠.٠٦٣.٠٨١.٠٧٥.٠١١
٠٣٢.٠٥١.٠١٥.٠٥٢.٠٧٥.٠٦٠.٠٧٧.٠٧٣.٠٧٦.٠١٤.٠٠٩.٠٠٧٠.٩٦١.-٠٦٩.٠٤٣.-٠١٢.-٣٢.٠٥٠
٠٢٨.٠٦٩.٠٣٠.٠٥٠.٠٥٢.٠١٨.٠٢٠.٠٠٢.٠٢٦٠.٩٦٦.-٣٣.٠٤٨.٠٥٠.٩٣٩.٠٢٦.٠٢٦.١١١.٠٢٦
٠٠٥٠.٩٣٣.-٠٢٣.٠٢٠.-٠٤٧.٠٥٦.٠٦١.٠٢٧.٠٣٠.٠١١.-٣٤.٠٢٢.٠٣٨.٠٤٩.٠٢٤.٠٤٤.٠٣٦.٠٠٦
٠.٩٧٠-٠١٢.٠٠١.-٠٢٢.-٠١٤.٠٢٩.-٠٢٧.٠٠٣.-٠٤٠.٠٠٧.-٠٠٨.-٠٢٣.-٠٢٥.-٠٣١.٠١٥.-٠٣٨.-٣٥.٠٠١
٠٢٤.٠٥٢.٠٥٦٠.٣٥٦.-١٣٠.٠٢١.١٠١.-٣٦.٠٧١.٠٦٤.٠٤٥.٠٣٦.١٥٠.٣٠٤.٠٥٦.٠٧١.١١٨.٠١٨
٠٢٥.٠٠٨.٠٢٤.٠٤١.٠٢٦.٠٥٣.٠٤٥.٠٥٣.٠١٧.٠٤٦.٠٧٤.٠٠٥.٠١٩٠.٩٣٦.-٠٤٣.٠٠١.-٣٧.٠٢٠
٣٨.٠٧٠.٠٦٣.٠١٥.٠١٦.٠٢٠.٠٤١.٠٢٩.٠٥٠.٠٧٠.٠٢٨.٠٦٣.١٠٠.٠٤٤.٠٥٢.٠٣٩.٠١٦٠.٩٣٢
٠٦٩٠.٩٥٤.-٠٠٢.٠١٢.٠٣١.٠٣٨.٠٤٣.٠٢٤.-٠١٤.-٠٠٤.٠٢١.-٣٩.٠١٩.٠٣٦.٠٨٤.٠١٤.٠٧٤.٠٠٣
٠٦٤٠.٩٣٠.-٠٠٥.٠١٠.-٠٠٧.٠٣١.٠٧٤.٠٤٤.٠١٤.٠٠١.-٤٠.٠١٥.٠١١.٠٦١.٠٩٦.٠٣٢.٠٦٤.٠١٣
٠٠٩.٠١٢.٠٣٢.٠٣٥.٠٣٥.٠٤٤.٠٧٢.٠١١.٠٣٥.٠٧٤.٠٠٩.٠٣٥٠.٩٣٢.-٠٠١.٠٠٨.٠٠٧.-٤١.٠٠١
٠١٦.٠٧٢.١٥٨٠.٨٦٠.-١٠٣.-٠٣٤.٠٤١.٨١٧.٠٣١.-٠٠٨.-٠١٧.٠٠٣.١٠٠.١١٥.٠١٥.-٠٨٤.-٤٢.٠٨٥
٠٨١.٠٠٧.٠٤٨٠.٩٢٦.-٤٣.٠٩٧.٠٤١.٠١١.٩٢٦.٠٥٣.٠٤٠.٠٠٨.٠٣٨.٠٥٨.٠٧٠.٠٠٨.٠٤٢.٠٠٤
٠.٨٧٨-٠٠٧.٠٥٠.٠٤٩.٠٤٧.٠٥٣.٠٩٢.٠١١.٠٣٧.٠٢٥.-٠٤٤.٠١٨.-٠٣٦.-٤٤.٠١٤.٠١٢.٠٣٤.٠٣٧
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٠٤٣٠.٩٣١.-٩٠٩.٠٣٦.-٤٥.٠٥٦.١٤٥.٠١٥.٠٨٠.٠٤٢.٠٩٢.٠٦٧.٠١٠.٠٤٣.٠٥٢.٠٢٨.٠٢٢.٠١٢
١٥٠.٠٤٥.٠٥٣٠.٨٩٩.-٠١٤.٠٧٥.٠٢١.-٤٦.٠١٩.٨٦٩.٠٢٧.٠٤٦.٠٥٥.٠٥٦.٠٦١.٠٧٥.٠٦٠.٠٢٢
٠٣٨.٠٨٦.٠١٧.٨٨٦٠.٨٨٧.-٠٥٧.٠٠٩.-٤٧.١٤٨.٠٩٣.٠١٨.٠٧١.٠٤٨.٠٤٣.٠١٧.٠٧١.٠٣٥.٠٢١
٠.٨٦٥-٤٨.١١٧.١١١.٠٨٥.٠٠٣.٠٠٨.٠١٧.٠٢٨.٠٣٦.١٢١.٠٧٢.٦١٧.٠٨٣.٤٨٨.١٣٠.٠٨٧.١٢٩
٠٥١.٠٣٠.٠١٤.٠٤٧.٠٨٣.٠٣٣.٠٥١.٠٧٠.٠٧٥.٠٠٩.٠١٨.٠٠٧٠.٩٢٧.-٠٨٠.٠٢٠.-٠٢٥.-٤٩.٠٠٢
٩٤١.٠١٥٠.٩٤٤.-٠٦٣.٠٤٦.٠٣٨.٠٣٣.-٠١٩.-٠١٠.٠٣١.-٠٠٣.-٥٠.٠١٠.٠٣١.٠١٩.٠١٠.٠٣٠.٠٠٦
٠.٨٩٥-٠٠٨.-٠٣٠.١٠٠.٠٠٦.٠٠٩.٠٠٥.٠٦٧.٠٦٦.٩١٢.٠٣٥.٠٣٢.٠٢٠.٠٥٤.٠١٣.-٥١.٠٦٥.٠٠٨
٠٢٣.٠٤٤.٠٠١.٠٠٢.٠٢٩.٠٢٤٠.٩٥٩.-٠٠٧.٠٣١.٠٠٣.-٥٢.٠١٨.١٥٢.٠١٩.٠٦٨.٠٧٢.٠٦٨.٠١٢
٠٣٨.٠٤١٠.٩٥٤.-١١٩.٠١١.٠٧٨.٠٧٣.٠٨٥.٠١٧.-٥٣.٠٨٢.٠٣٤.٠٢٩.٠٦٤.٠٨٠.٠٤٠.٠١٩.٠١٧
٠٥٣٠.٩٠٨.-٠١١.٠٢٣.٠٤٢.٠٠٩.٠٥٩.٠٢٦.-٠٠٧.٠٣١.-٠٠٣.-٥٤.٠١٠.٠٤٧.٠٣٩.٠٢١.٠٥٥.٠٢٢
٠٥٠.٠٤٨.٠٥٠.٠٥٦.٠٠٩.٠٢٤.٠٢٢.٠٢١.٠١٦.٠٣٩.٠٢٩.٠٦٢.٠١٣٠.٦٣٧.-٠٠٣.-٥٥.٠٤٩.٠٣١
٠.٨٨٦-٠٤٠.٠٣٥.٠٨٦.٠١١.-٠٣١.٠١٢.-٠٦٥.٠٢٨.٠١٤.٠٢١.٠١٨.-٥٦.٠٤١.٠٤١.٠٣٣.٠٠٠.٠٢٤
٠.٩٢١-٠٤٩.٠٣٧.٠٠٢.-٠٠٠.٠١٣.٠٣٥.٩٤٥.٠٤٠.٠٥٧.٠٠٩.٠٠٦.٠٣٠.٠١١.-٠٤٠.٠١٩.-٥٧.٠٢١
٠٧٣٠.٨٥٩.-٠٤٦.٠٠٥.-٠٢٤.٠٠٧.-٠١٤.٠٤٦.٠٦٢.٠٢٧.-٥٨.٨٩٨.٠١٥.٠٣٦.٠٧٧.٠٤٧.٠٤٠.٠١٠
٠٤٣.٠٢٧٠.٩٣٦.-٠٢١.٠٢٤.٠٠٨.٠٠٤.-٠٢١.-٠٤٨.-٠٨٣.٠٢٧.٠٠٧.٠٠٩.٠١٣.-٠٨٢.٠١٠.-٥٩.٠١٤
٦٠.٠٦٣.٠٧٥.٠٣٧.٠٦٣.٩٠٨.٠٦١.٠٣٠.٠١٤.٠٧٨.٠١٠.٠٥٢.٠٨٣.٠٢٨.٠٤٤.٠٢٠.٠٢٧٠.٩٠٧
٠٠٨.٠٠٢.٠٠٥٠.٨٨٨.-٠٠٤.٠٨٨.٠١٣.٠٣٩.٠١٨.٠٠٩.-٦١.٠٤٩.٠٢٢.٩٠١.٠٠٨.٠٥٢.١٢٨.٠١٠
٦٢.٠١١.٠٣٢.٠٠٣.٠٣٥.٠٢٢.٠٢٠.٠٥٢.٩٢٧.٠٦١.٠٧٩.٠٠٠.٠٥٣.٠٠٣.٠٣٦.٠٣٧.٠٤٥٠.٩٠٠
٠٠٠.٠١١٠.٩٤٢.-٠٣٤.-٠٠١.٠١٨.-٠٣٣.٠٠٨.-٠٤٧.٠٢٤.-٠٢٠.-٠٣٥.-٠٣٤.٠٠٢.٠٢٨.-٦٣.٠٠٨.٠٢٤
٦٤.٠٠١.٠٦٦.١٢٣.٠٢٣.٠٦١.٠٥١.٠٤٥.٠٤٣.١٠٣.٠٢٥.٠٤٥.٠٢٦.٠٤١.٠٣٣.٠٥٤.٠٣٧٠.٩٧١
٩٠٩.٠١٧.٠١٢.٠١٠.٠٢٠٠.٩١٣.-٠٣٦.٠٣٤.٠٢٨.١١٤.٠٨٦.٠٥٥.٠٦٤.٠٩٣.٠٢٥.٠١٢.-٦٥.٠١٢
٦٦.٠٣٧.٠٥١.٠٥٠.٠٧٢.٠٩١.٠٤٦.٠٣٢.٠٣٧.٠٦٤.٠٥٣.٠٥٤.٠٥١.٠٢٨.٠٢٢.٠٣٠.٠٣٣٠.٩٥٥
٠٣٥٠.٨٨٧.-٦٧.٠٧٣.٠٦٥.١١٢.٠٥٥.٠٦١.٨٩٢.٠٣٦.٠٢٣.٠٧١.٠٣٣.٠٥٢.٠٥٨.٠٣١.٠٥٤.٠٢٠
٠٦٥.٠٠١.٠٨٧.٠٥١.٠٦٣.٠٨٠.٠٤٩.٠٠٤٠.٩١٣.-٠٤٤.-٦٨.٠٨٠.٠١٨.٠٣٢.٠٥٠.٠٣٥.٠٦٦.٠١٠
٠٣٩٠.٩٣٥.-٦٩.٠٦٤.٠٦٠.٠٨٩.٠٦٥.٠٧٠.٠٩٧.٠٤٩.٠٧٦.٨٩٩.٠٩٥.٠٤٧.٠٨٨.٠٣٥.٠٥٣.٠٢٤
٧٠.٠٥٨.٠٨٠.٠١٨.٠٢٩.٠٣٦.٠٥٠.٠٤٠.٠٦١.٠٥٣.٠٥٠.٠٧٨.١١٨.٠٤٧.٠٦٩.٠٢٥.٠٣٠٠.٩٨١
٠٥٠.٠٠٨.٠٤٤.٠١٩.٠٧٠.٠١٤.٠٤٩.٠٣١٠.٩٣٦.-٧١.٠٢٠.٠٤٩.٠٦٠.٠١٣.٠٣٠.٠٤٣.٠٩٢.٠٠١
٠٠٩.٠١١٠.٩٣٢.-٠٣٢.-٠١٧.٠٣٨.-٠٠٨.٠٥٥.٠٣٠.٠٠٩.٠١٧.-٠٠٠.٠٢٨.-٠٢٤.٠١٣.-٠٥٢.-٧٢.٠٢٠
٠١٦.٠٧٢.٠١٧.٠٢٩.٠٣٣.٠٢٠.٠٢٣.٠١٤.٠١٥٠.٩٣٦.-٧٣.٠٤٦.٠٤٠.٩٣٣.٠٢٨.٠٢٣.٠٩٥.٠١٢
٠.٨٨٦-٠٠٤.-٠٠٦.٠٢٥.-٠٢٩.٠٨٩.٠٥٥.٠٣٢.٠٤٣.٠٠٧.-٧٤.٠٠٣.٠٤١.٠٣٣.٠١٦.٠٣٢.٠٣٦.٠١٠
٠٤١.٠٢٥٠.٩٤٣.-٠١٨.٠٦١.٠٠٦.٠١٣.-٠٠٢.٠٤٠.٠٢٦.-٧٥.٠٢٥.١٤٣.٠٢٩.٠٦٤.٠٩٥.٠٦١.٠١٧
٠.٩٢٢-٠٥٣.٠٩٨.٠١٠.٠٥٠.٠٥٤.٠٦٥.٠٦٣.٠٦٣.٠٧٠.٠٠٨.٠٠٧.٠١٣.-٠١٣.٠٤٦.٠٠٧.-٧٦.٠٦٣
٠٦٥.١١٢.٠١٧.٠٦٥.٠٥٢.٠٣٢.٠٦١.٠٩٠.٠٢٢.٠٥٧.٠٢١.٠٣٨.٠٣٠.٠٤٩.٠٥٤٠.٩٦٠.-٧٧.٠٠٨
٠٢٤.٠١٨٠.٩٦٧.-٠٢٦.٠٥٤.٠٠٥.٠٠٤.-٠٠٦.٠٥٢.٠٠٣.-٧٨.٠١٠.١٣٥.٠١٩.٠٥٢.٠٨٩.٠٦٩.٠١٨
٠٣١٠.٨٨٢.-٠٢٤.-٧٩.٠٢٥.٠٥٧.٠٦٧.٠٥٦.٠٦١.٠٧٠.٠٧٠.٠٣٤.٨٧٥.٠٨٤.٠٤٧.٠٧٠.٠٠٢.٠٠٣
٠.٩٠٠-٠٣٤.٠٤٤.٠٢٣.٠٥٢.٠٨٠.١٠٦.٠٢٩.٠٤٠.٠٢٤.-٠٤٧.٠٠٤.-٠٣٥.-٠٣٣.٠١٢.٠٠٧.-٨٠.٠٣٣
٠.٩٣٤-٨١.٠٥٥.٠٣٢.٠٧٨.٠٠٢.٠٢٧.٠٥٤.٠٥٤.٠٠٧.٠٥٣.٠٥٠.٠٤٣.٠٣٢.٠٥٨.٠٢٥.٠٦٢.٠٠٦
٠٦٧.٠٠١.٠٩٤.٠٥٧.٠٦١.٠٣٧٠.٩٣٣.-٠٢٠.٠٠٥.-٠٩٦.٠٦٠.٠١٦.-٨٢.٠٧١.٠٤٥.٠٣٥.٠٠٢.٠٠٨
٠٦٦٠.٩٦٨.-٠٠٦.-٠١٥.-٠٤٠.١٠٧.٠٤٧.٠٠٨.٠٠٦.-٨٣.٠٤٤.٠١٠.٠٩٨.٠٦٧.٠٠٣.٠٥٥.٠٠١.٠١٨
٠.٨٨١-٠١٥.-٠١٩.٠٥٥.٠٢٦.٠٠٩.٠٠٠.٠٧٧.٠٨٩.٩٠٨.٠٤٠.٠٤٥.٠٣٥.٠٠٩.٠٢٦.-٨٤.٠٨٣.٠٢١
٨٥.٠٨٦.٠٣٧.٠٤٢.٠٨٦.١١٠.٠٤٧.٠١٩.٠٠٧.١٣١.٠٢٠.٠٨٣.٠٦٩.٠٧٢.٠٠١.٠٤٤.٠٤٢٠.٩٣٦
٠٤٩٠.٨٤٩.-٠٠٥.-٠٠١.٨٢٦.٠٣٠.-٠١٨.٠٥٠.٠٤٢.-٠١٠.-٠٨٧.٠٧٣.٠١١.-٠٠٤.-٠١٥.-٠٥٨.-٨٦.٠٣٩
٠٤٤٠.٨٨٧.-٠١٧.-٠٥٤.٠٥٧.٩١٩.٠٤٩.٠٦٨.٠١٧.٠٧١.٠٠٩.٠١٦.-٨٧.٠١٤.٠٢٠.٠١٢.٠٤٦.٠١٣
٠٧٢٠.٩١٠.-٠٢٠.٠١٢.-٨٨.١١٧.٠٢٣.٠٢٤.٩١٤.٠٦٣.٠٦٤.٠١٨.٠٤٥.٠٤٧.٠٧٩.٠٠٤.٠١٢.٠١٧
٠.٨٠٨-٠٢٣.٠٦٨.٠٣٣.-٨٩.٠٥٧.٠٧٩.٠٣٦.٠٤٢.٠٦٩.٠٩١.٠٢٩.٠٥٣.٠٤٨.٠٥٩.٠٢١.٨٥٤.٠٠٥
٠٣٥.٠٠٢.١٠٠٠.٩٦٠.-٠١٥.٠١١.-٠١٦.٠٤٦.٠٩١.٠٠٤.-٩٠.٩٣٥.٠٤٣.٠٥٤.١٢٨.٠٨٤.٠٧٢.٠١٥
٠٥٦.٠٣٦.٠٦٤.١٢١.٠٨٩.٠١٥.٠٢٥.٠٢٩٠.٨٧٩.-٩١.٠٧٩.٠٥٤.٠٢٧.٠٣١.٨٩٤.٠٣٦.٠١١.٠١٥
٠٨٧.١١٩.٠٨٧.٠٤٠.٠١٨.٠٢٢٠.٨٢٢.-٩٢.٠٣٦.٠٣٣.٠٨٧.٠٢٦.٠١٤.٨٥٥.٠١٧.٠٣١.٠٦٦.٠١٥
٠٦٣.٠٥٨٠.٨٣٠.-١٣١.٠٨٩.٠٤٩.٠١٦.-٠٤٨.٠٢٧.-٠١٨.-٩٣.٠٥٥.٠٣٣.٠٠٥.٠٠٥.٠١٦.٠٢٦.٠٠٧
٠.٨٧٤-٠١١.-٠١٠.٠١٤.-٠٢١.٠٠٨.-٠١٥.-٠٢٨.٠٢٧.٠١٥.٩٢١.٠٨٣.٠٢٥.٠٠٣.-٩٤.٠٠٣.٠٢٥.٠١٦
٩٥.٠٤٠.٠٤٤.٠٦١.٠٨٢.٠٧٦.٠٤١.٠١٢.٠٥٥.٠٥٠.٠٦٩.٠٨٢.٠٣٧.٠٢٣.٠٣٦.٠٢٥.٠٤٣٠.٩٥٦
٠٦٢.٠٤٣.٠١٠.٠٣٠٠.٨٧٩.-٠٣٤.٠٢٣.٠٤٥.٠٣٦.٠٥٤.٠٠٣.-٠٠٢.-٠٤٤.٠٢٢.٠١١.٠٢١.-٩٦.٠١٥
٠٣٥.٠٦١٠.٩٣٦.-٠٣٧.٠٠٥.-٠١٦.٠١١.-٠٠٨.-٠١٨.-١٣٤.٠١٠.٠٥٤.٠١٠.٠٠٢.٠٢٠.٠٠٦.-٩٧.٠١١
٠٦٨.٠٢١.٠٧٤٠.٨٧١.-٠٣٨.٠٠٧.-٠٤٦.-٩٨.٠٥٢.٨٦٩.٠٤٤.٠١٠.٠٨٦.٠٦٤.٠٢٠.٠٠٦.٠٥٦.٠٠٥
٠٣٣٠.٨٢٢.-٠١٢.٠٠٣.-٠٦٥.٠٣٦.٠٦١.٠١٩.٠٣٢.٠٢٩.-٩٩.٠٥٣.٠١١.٠١٩.٠٠٨.٠٣٣.٠٠٤.٠٠٢
٠.٥٣٠-٠٦٠.٠٢٩.-٠٧١.٠١٨.-٠٥٩.٠٢٩.-٠١٠.-٠١٢.-٠٨٢.٠٧٠.٠٠٧.-٠٥٥.٠١٧.٠٢١.٠٤٥.-١٠٠.٠٣٤



١٠١
)١(المستخلصةتفسیر العوامل ١-٤-٤

التبـاین الكلـي للمصـفوفة یجب أن یتم تفسیر العوامل بعد تدویر المحاور إذ یتم توزیع"
تمییـز إلـىمن جدیـد فـي ضـوء خصـائص البنـاء البسـیط وهـي الخصـائص التـي تـؤدي 

مـــا لـــم یكـــن معبـــرًا عـــن أشـــكال مـــن ،لواحـــد بتشـــبع مرتفـــع علـــى عامـــل واحـــدالمتغیـــر ا
."این یتوزع بشكل بارز مع العدید من متغیرات المصفوفةالتب

المتعامـد دعمـًا علمیـًا وتفسـیرًا ولكي نعطي العوامل التي تم التوصـل الیهـا بعـد التـدویر 
فــي قبــول العامــل علــى مراعــاة الشــروط االساســیةكثــر ســهولة وفهمــًا حــرص الباحــث أ

:السابقة كدته بعض الدراسات واالدبیاتوتفسیره كما أ
 شروط قبول العامل :

یقبــل العامــل الــذي یتشــبع علیــه ثــالث فقــرات دالــة علــى األقــل، ذلــك طبقــا لمحــك -١
) .٠.٣٠+( جیلفورد

یــــتم تفســـــیر العوامــــل فـــــي ضـــــوء التشــــبعات الكبـــــرى التـــــي تســــاوي أو تزیـــــد علـــــى     - ٢
)+٠.٣٠ (.

ا العوامــل الدالــة هــي التــي یســاوي جــذرها الكــامن الواحــد الصــحیح علــى األقــل وفقــ- ٣
.لمحك كایزر 

.یتم تفسیر العوامل في ضوء النتائج بعد التدویر المتعامد - ٤
، التي تتضمن تقبـل العوامـل و تتفـق والحقـائق اإلكلینیكیـة )كاتل ( تباع تعلیمات أ- ٥

.المعروفة والتوقعات النفسیة العامة 
للنــواحي ياالقتصــاد فــي الوصــف العــامل(( ضــمن اتبــاع تعلیمــات ثرســتون التــي تت- ٦

)).یدة ، اختالف تشبعات العوامل ، التفسیرات التي لها معنى الفر 

: ١، طالتطبیق–التحلیل العاملي ، النظریة مصطفى حسین باھي واخرون؛ ) ١(
.٤٤ص ، ٢٠٠٢



١٠٢
ـــًا فـــي كـــل عامـــل مـــن العوامـــل وقـــد اختیـــرت الفقـــرات  إذ تـــم ترتیـــب الفقـــرات تنازلی

إذ تعــــد هــــذه ،فـــأكثر) ٠.٥٠+(الحاصـــلة علــــى التشــــبعات العالیـــة والواقعــــة مــــن 
المحـــك أمكـــن قبـــول عتمـــاد هـــذا عالیـــًا لقبـــول تشـــبعات العوامـــل، وبأالقیمـــة مؤشـــرًا 

.عامالً ) ٢٨(
ى وفــق تشــبعات وسنســتعرض العوامــل التــي یتكــون منهــا المقیــاس وتســمیتها علــ

-:والعوامل هي ،تلك العواملعلى فقرات ال
:تفسیر العامل االول١-١-٤-٤

یتكــون العامــل األول مــن الفقــرات الحــائزة علــى أعلــى تشــبعات علــى وفــق شــروط 
اربـــع) ٤(فـــأكثر وعـــددها ) ٠.٩٢٥(لتـــي بلـــغ تشـــبعها تفســـیر العوامـــل المعتمـــدة وا

مـن العـدد الكلـي للفقـرات %) ٤(وبنسـبة  فـأكثر)٠.٥٠+(بقـیم ذات داللـة فقـرات 
.یبین الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ١٨(والجدول 

)١٨(الجدول 
حسب درجة بیبین تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل األول مرتبة تنازلیًا 

التشبع
رقم ت

الفقرة
درجة الفقرات

التشبع
١X٩٤٨..مع اسلوب زمالئي في الفریققلیتناسأغیر من اسلوب لعبي٣١
٢Xاحاول تغییر الحالة النفسیة لزمیلي الى وضع افضل تقبال ٧٨

.للتواصل مع بقیة اعضاء الفریق
.٩٤٢

٣X٩٣٤..ناء اللعبعلى تغییر الظروف والمؤثرات في اثتكیفأ٥٢
٤Xئي في الفریق حتى لو كانت مختلفة مع استمع لحوارات زمال٧٥

.وجھة نظري
.٩٢٥

أنهــا تعبــر )٢ملحــقانظــر(الخبــراءوجــد لفقــرات المكونــة للعامــل األولاوبفحــص 
وفــي ضــوء هــذه برمجــة اللغویــة العصــبیةمــن مفهــوم الالتناســقالتــواؤم و مجــالعــن

).التواؤم والتناسق(مل األول الفقرات أطلق على هذا العا
نــك وبــین التـوائم وتعنــي العالقــة بینــك وبــین األخــرین والتناســق أن یكــون فــي األســاس بی

كــون تقولــه وتعبــر عنــه ووضــعك الجســمي یجــب ان ینفســك ویعنــي ببســاطة ان كــل مــا
الشخصـیة والتوافق وهي تعني ان العناصـر التـي تشـكلفي حالة من التناغم والتناسق



١٠٣
تتوافــــق مــــع بعضــــها الــــبعض وأن عــــدم التوافــــق یمكــــن أن یســــبب صــــراعًا داخلیــــًا بــــین 

)١(.المستویات المختلفة للعقل

نشاء أو تحسین فرص التواصل مـع ألهو محاكاة بعض السلوكیات اؤم والتناسق والتو 
واألنســـجام مـــع األخـــرین أحـــد والتناســـق ویعـــد التـــواؤم ،و مـــع االخـــریننفســـه أالشـــخص

ـــق علـــى هـــذه المهـــارة التفاعـــل مـــع األخـــرین ونطعناصـــر النجـــاح األساســـیة وتعتمـــد  ل
نــك تــوفر الظــروف أشــخص أخــر فجیــد مــعوأذا تمتعــت بتواصــل ) واؤم والتناســقالتــ(

التواصــل عامــل مهــم وهــو یتطلــب ســلوكًا وتفكیــرًا ف،المالئمــة لتبــادل االفكــار والخــواطر
ن تجعــل التواصــل الجیــد ء عالقــة وتواصــل مــع االخــرین علیــك أوألنشــا،طویــل المــدى

.)٢(جزءًا اساسیًا من نتائج العالقة مع االخرین
لیـــة دینامیكیـــة مســـتمرة تتمثـــل فـــي انســـجام ویـــرى الباحـــث ان التـــواؤم والتناســـق هـــو عم

.الشخص وتفاعله مع ذاته أو مع االخرین
والتواؤم والتناسق هو مالئمة الـنفس للموقـف والسـلوك بمـا یالئـم تغیـر البیئـة هـذا یعنـي 

بـــل أن الفـــرد قـــد یغیـــر البیئـــة ،ان التـــواؤم والتناســـق لـــیس مجـــرد تغییـــر داخلـــي للفـــرد 
.م مع االخرین لتحقیق االهداف المشتركةاجل ان یتالءنسان یتكیف من لتالئمه فاال

تفسیر العامل الثاني٢-١-٤-٤
یتكـــون العامـــل الثـــاني مـــن الفقـــرات الحـــائزة علـــى أعلـــى تشـــبعات علـــى وفـــق شـــروط 

فقـرات خمـس)٥(فأكثر وعـددها ) ٠.٦٨٠(تفسیر العوامل المعتمدة والتي بلغ تشبعها 
%) ٥(النسبة المئویـة لفقـرات العامـل الثـاني غتذ بلإ،فأكثر) ٠.٥٠+(یم ذات داللةبق

. یبین الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ١٩(والجدول من العدد الكلي للفقرات 

،.١ط،:) ١(
.٨٦ص ،٢٠٠٧،دار المیمان للنشر ،السعودیة،الریاض،بھكلي

.١٠٨ص ،السابقالمصدر:ھاري الدر وبیریل ھیذر(٢)



١٠٤
)١٩(الجدول 

حسب بیبین تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل الثاني مرتبة تنازلیًا 
درجة التشبع

رقم ت
الفقرة

درجةالفقرات
التشبع

١X٩٢٦..اشجع زمالئي لتحفیزھم للظھور بمستوى جید٣٤
٢X٧٤ ً ٩٠٨..الفریقالعبي على الھدوء واالبتسامة لبناء العالقات مع احافظ دائما
٣X٨٧٥..افكاري لزمالئي في الفریقیصالاتمتع بمھارة عالیة إل٩٩
٤X٧٦٣..في تكوین أصدقاء جددأشعر بصعوبة٥٥
٥X٦٨٠..ثناء المنافسة بشكل ایجابيفي ألدي مھارات عدیدة استغلھا ١٠٠

د الخبــــراء أنهــــا تمثــــل مفهــــوم وعنــــدما فحصــــت الفقــــرات المكونــــة للعامــــل الثــــاني وجــــ
ــــوالتفاعــــلالتماســــك ــــاني وفــــي ضــــوء الفقــــرات أطلــــق عل التماســــك (ى هــــذا العامــــل الث
).والتفاعل

أعضـــائه ات المتبادلـــة بـــینمجموعـــة العالقـــيفریـــق ریاضـــيیقصـــد بالتماســـك فـــى أ
إمـا ، فـرد مـنهم یتوقـف علـى سـلوك اآلخـرینأن سـلوك كـل أذ،داخل الملعب وخارجـه 

عـــــن طریـــــق اإلدراك واالســـــتجابة يعــــــواالجتمايالتفاعـــــل یـــــتم علـــــى الجانـــــب الحركـــــ
فـــى مجموعـــة وهـــو المؤسســـة علـــى هـــذا اإلدراك وألن الالعـــب فـــى الفریـــق هــــو عضـــو 

ـــــه العصـــــب ـــــيبحكـــــم تكوین ـــــى يدنوالب ـــــه ف ـــــى متابعـــــة ســـــلوك زمالئ ــــــادر عل مســـــتعد وق
ویمكـــن القـــول بـــأن ،ه المتابعـــة للســـلوك وردود أفعالـــه الفریقویســـتطیع أن یـــربط بـــین هـــذ

اســتخدام يما یبــدأ فــأفــراد الفریــق عنــديتحقــق بــین الالعــب وبــاققــد والتفاعــلالتماســك
نتیجــة المالحظــةمالحظــة زمالئــه وحــدوث اســـتجابة بیــنهم يفــيوالنفســيتكوینــه البــدن

میــل يعملیــة دینامیكیــة كانــت تــنعكس فــوالتفاعــل ســك أن التما،واســتجابة الــزمالء لــه
)١(.والبقاء متحدین لتحقیق أهدافها وأغراضهاالجماعة إلى االلتصاق معاً 

التعـــرف علـــى قـــوة بنـــاء الفریـــق ، ألن الـــدور التفاعـــلالتماســـك و عـــن طریـــق یمكـــن 
دلـــة ســـواء كانـــت حركیـــة أو ان فـــى ضـــوء العالقـــات المتباوالمكانـــة لكـــل العـــب یتحـــدد

خضـوع الو )٢(سـیطرةالتـآلف و الافس و تنـالتعـاون و الأن الظـواهر المختلفـة مـن و ،اجتماعیة

، ، م، ١ط، ، طارق دمحم بدر الدین ، احمد أمین فوزي )١(
.٩٥ص. ٢٠٠١

،.١ط،:)٢(
.١٦٢ص.٢٠٠٢،للنشر



١٠٥
وجمیـع هـذه ،یحـدث بـین أفـراد الفریـق يالتفاعـل الـذالتماسـك و ضـوء يفتظهر أیضاً و 

)١(.داخل الفریقيدلیل على النظام االجتماعيالظواهر ه

، فــراد الرات واســتجابات بــین أتحــدث مثیــالتفاعــلالتماســك و مــن خــالل ى الباحــث ویــر 
وتختلف هذه المثیرات واالستجابات باختالف المواقف واخـتالف األدوار،إال أن طبیعـة 

تقبــل أو (ذلــكفــي كــل الجماعــات، وینــتج عــن التفاعــل تكــاد تكــون متشــابهة التماســك و 
تجــاوب (، و)صــداقات ومــودةوأبــین األفــراد، تجاهــل (، )نبــذ أو اســتنكار(، )عــدم تقبــل

.)محبةوأ، كراهیة(، و)ونفورأ

تفسیر العامل الثالث٣-١-٤-٤
وفـق شـروط تفسـیر علـى یتكون العامل الثالث من الفقرات الحـائزة علـى أعلـى تشـبعات 

بقـــیم فقـــرات اربـــع) ٤(فــأكثر وعـــددها ) ٠.٩١٤(العوامــل المعتمـــدة والتـــي بلـــغ تشـــبعها 
) ٢٠(والجــدول مــن العــدد الكلــي للفقــرات %) ٤(وبنســبة،فــأكثر) ٠.٥٠+(ذات داللــة

.یبین عدد الفقرات التي یتكون منها هذا العامل

)٢٠(الجدول 
حسب درجة بیبین تسلسل الفقرات وأرقامها وتشبعاتها الخاصة بالعامل الثالث مرتبة تنازلیًا 

التشبع
رقم ت

الفقرة
درجة الفقرات

التشبع
١X٩٥٩..بكل قدراتي من اجل الفوز على المنافساعمل١٠

٢X٩٤٠..استطیع تغییر اسلوب ادائي وتفكیري في اللعب٤١
٣Xلتحقیق الھدف الذي استخدم القدرات التي امتلكھا بشكل ایجابي٣٧

٩٣٨..اصبوا الیھ

٤X٩١٤..اشعر بضعف في تنفیذ الواجبات الحركیة الصعبة٩٦

بـــراء أنهـــا تشـــرح وتبـــین مفهـــوم لمكونـــة للعامـــل الثالـــث وجـــد الخوعنـــد فحـــص الفقـــرات ا
).تحقیق الذات(مل هذا العاىوفي ضوء هذه الفقرات أطلق علتحقیق الذات

.١٦٢ص.،نفس المصدر:اخالص دمحم عبد الحفیظ)(١



١٠٦
ذات والتعبیــر وان تحقیــق الــ،دراك الفــرد لذاتــه ودرجــة ثقتــه بقدرتــه ونجاحــه وتمیــزههــو أ

فعـال وتصـرفات تكـون ذات یقـوم بأنجـاز وان یكـون مبـدعًا ومنتجـًا عنها یحفز الفرد لأل
.وان یحقق إمكانیاته ویترجمها الى حقیقة،قیمة له

اهــداف الفــرد وغایاتــه التــي ســهم فــي تحدیــدوان تحقیــق الفــرد لذاتــه یعــد عــامًال مهمــًا ی
هدافـــه وطموحاتـــه علـــى نحـــو یطمـــح إلیهـــا وهنـــا تبـــرز أهمیـــة اختیـــار الفـــرد وتحدیـــده أل

وان تحقیق الذات یجعل الفرد یتمیـز بالحریـة ،تمكانیاقدرات وألدیه من یتوافق مع ما
الشخصــــیة فــــي التعبیــــر عــــن الرغبــــات الشخصــــیة والنجــــاح فــــي العمــــل واالستحســــان 

)١(.والكفاءة الشخصیة والنضج االجتماعي

وتســـاعدك علـــى شـــحذ مـــل علـــى تحقیـــق الفـــوزن تحقیـــق االهـــداف تعویـــرى الباحـــث أ
االسـتراتیجیات التـي داء واسـتخدام فضـل فـي االطاقتك وتدفعك للوصول الى معدالت أ

. تحقیق االنتصاراتتحسین االداء الریاضي و سبل توفر لك 
تفسیر العامل الرابع٤-١-٤-٤

یتكـــون العامـــل الرابـــع مـــن الفقـــرات الحـــائزة علـــى أعلـــى تشـــبعات علـــى وفـــق شـــروط 
،فقـراتثـالث) ٣(فأكثر وعـددها ) ٠.٩١٦(تفسیر العوامل المعتمدة والتي بلغ تشبعها 

مـــن المجمـــوع الكلـــي %) ٣(النســـبة المئویـــةذ بلغـــتإ،فـــأكثر) ٠.٥٠(+بقـــیم ذات داللـــة
.یبین الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ٢١(والجدول لعدد الفقرات

)٢١(جدول
مرتبة تنازلیًا حسب درجة رابعوتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها

التشبع
رقم ت

فقرةال
درجة التشبعالفقرات

١X٩١٩..اشعر بأني امتلك دافعاً قویاً للتفكیر والعنایة بالمستقبل٣٠
٢Xاعتمد كثیراً على مخزون المھارات لديَّ ألطبقھا اثناء ٦٤

٩١٩..اللعب

٣X٩١٦..افتقر للتفكیر االیجابي اثناء المباراة٧٧

لتفكیـر براء أنها تشرح وتبین مفهـوم اوجد الخرابعحص الفقرات المكونة للعامل الوعند ف
).التفكیر المنطقي(مل وفي ضوء هذه الفقرات أطلق علي هذا العاالمنطقي

ص ،١٩٩٩،دار الك،،.:(١)
٤٧٠.



١٠٧
التفكیر المنطقي هو تنظیم االفكار وتسلسلها وترابطها بطریقـة تـؤدي الـى معنـى واضـح 

.أو نتیجة مترتبة على حجج معقولة
بیـان االسـباب والعلـل التـي تكمـن وراء االشـیاء والتفكیر الذي یمارسه الفرد عند محاولـة 

ویتضـمن التفكیـر المنطقـي محاولـة الحصـول علـى ،ومحاولة معرفة نتـائج اعمـال النـاس
.ادلة تؤید أو تنفي اعمال الفرد أو وجهات نظره

القواعـد والقـوانین الفكریـة التـي النمط من التفكیر الـذي یعتمـدوالتفكیر المنطقي هو ذلك
أو هـو ذلـك الـنمط مـن التفكیـر ،ر فلسفي خال من االخطاء المنطقیـةفكییفترض وجود ت

)١(.الذي یتطلب استخدام اكبر قدر من المعلومات بهدف الوصول الى حلول منطقیة

وقد بین ذلك محمد جسام عرب وحسین علي كـاظم عنـدما أوضـحا ان البرمجـة اللغویـة 
لســیطرة علــى مشــاعرهم العصــبیة تــدخل فــي ســلوكیات وتصــرفات الالعبــین مــن حیــث ا

وٕاحساســاتهم فــي المنافســات الریاضــیة والــتحكم فــي طریقــة تفكیــر الالعــب وتســخیره بمــا 
ـــــة  ـــــین ومعرف ـــــه الالعب ـــــع وحـــــوافز نفســـــیة ترافـــــق انســـــجامه مـــــع زمالئ یرغـــــب مـــــن دواف

نجاحـه وتفوقـه ومعرفـة التـأثیر اسـتراتیجیةكیفیةالحصول على النتائج اإلیجابیة ومعرفـة 
)٢(.األداء الریاضيأثناءفي عة إقناعهم بما یریده الالعب على األخرین وسر 

یكـــون قـــادرًا علـــى التفكیـــر المنطقـــي منطقیـــاً ان الفـــرد الـــذي یفكـــر تفكیـــرًا ً ویـــرى الباحـــث 
.وتحدید المسلمات الخاصة بالموضوعوادراك المعنى ،وذلك لتعیین الحدود

تفسیر العامل الخامس٥-١-٤-٤
لفقرات الحائزة على أعلى تشبعات على وفق شـروط تفسـیر یتكون العامل الخامس من ا

فقـرات یتكـون ثـالث) ٣(فـأكثر وعـددها ) ٠.٩١٤(العوامل المعتمدة والتـي بلـغ تشـبعها 
مـن %) ٣(النسـبة المئویـة ذ بلغـتإ،فـأكثر) ٠.٥٠(+بقـیم ذات داللـةمنها هذا العامـل

.ون منها هذا العاملیبین الفقرات التي یتك) ٢٢(والجدول العدد الكلي للفقرات 

.١ط.:) ١(
.١١٨ص ،٢٠١٠،دار دیبونو للطباعة والنشر، االردن

، : ١ط، ، )(٢
.٢١٢ص ،٢٠٠٩، تصمیم وال



١٠٨
)٢٢(جدول 

حسب درجة بمرتبة تنازلیًا خامسوتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها
التشبع

رقم ت
الفقرة

درجة التشبعالفقرات

١Xفي تحدید استخدم المعلومات والخبرات المتوافرة لديَّ ٢٦
٩٤٤..ھدافيأ

٢Xالشخصیة التي ارغب في انجازھا تحقیق االھدافستطیعا٨٢
٩٢٤..في اللعب

٣X٩١٤..عدم قدرتي على تجاوز االخطاء التي ارتكبھا في اللعب٥٦

مفهــوموتبــین وعنــد فحــص الفقــرات المكونــة للعامــل الخــامس وجــد الخبــراء أنهــا تشــرح 
وفـــي ضـــوء هـــذه الفقـــرات أطلـــق علـــى هـــذاالتخطـــیط االســـتراتیجي لصـــیاغة االهـــداف

.)التخطیط المنظم(الخامس اسم العامل
هــــو ان تأخــــذ الهــــدف وتضــــعه فــــي االحتمــــاالت وحــــین تفكــــر فــــي التخطــــیط المــــنظم

و هـو عبـارة عـن تنفیـذ أنـه یكـون لـدیك اكثـر مـن بـدیل أاحتماالت لحل ازمـة مسـتقبلیة ف
شـئ فـي التخطـیط ول و أ، مسـبق ومـدروس لخطـة عمـل تفكـر بهـاوتقییم وتعدیل وتعلم 

وهـدفك هـو ،فكر في كل االحتمـاالت التـي قـد توقفـك عـن تحقیـق هـدفكهو ان تالمنظم
عبـارة عـن خطـوات تنفـذ خطـوة والتخطـیط المـنظم، یـة الواضـحةالذي یوصـلك الـى الرؤ 

بعــــد خطــــوة اي عنــــد تحقیــــق هــــدفك االول تتجــــه لتحقیــــق الهــــدف الثــــاني وهكــــذا بقیــــة 
)١(.االهداف التي رسمتها مسبقًا في عملیة التخطیط

نرى العابًا وتمریرات تحدث بسـرعة ال تسـمح للعـین لك في الفرق الریاضیة حیث نرى ذ
والكـــل یجــري هنـــا وهنــاك فـــي ،الكــل یتحـــرك نحــو الهـــدف وفــي نفـــس الوقــت ،برؤیتهــا 

الملعـــب وهـــدف الجمیـــع ان یصـــل الـــى المكـــان المناســـب وفـــي الوقـــت المناســـب حتـــى 
الریاضیة لـدیها تخطـیط مـنظمقالفر ومن الطبیعي ان ،یحرزوا الهدف ویفوزوا بالمباراة 

في التدریب والممارسة وهـذه الممارسـة فـي حـد ذاتهـا تخطـیط عملـي فهـم یتـدربون علـى 
سیفعلونه لمرات عدیدة ولذلك عندما یكونون في مرحلة التنفیذ فكـل مایفعلونـه هـو )٢(ما

اك ولـو لـم یكـن هنـ،اثنـاء التمـارین الریاضـیة في تنفیذ ماسبق تخطیطه والتدریب علیه 

.١٠٦ص ،٢٠٠٨،الرایة للنشر والتوزیع،مصر،الجیزة.ایقظ قدراتك واصنع مستقبلك:ابراھیم الفقي)(١
.٦٠ص ،٢٠٠٧،السعودیة،الریاض،مكتبة جریر) ترجمة(.٥ط.الحیاة تخطیط:ریك برینكمان،ریك كیرتشنر)٢(



١٠٩
ــــب ،تخطــــیط لمــــا اســــتطاع الریاضــــیون العمــــل والفشــــل فــــي التخطــــیط یعنــــي فــــي الغال

) ١(.التخطیط للفشل

ان ویرى الباحث ان التخطیط ال یعني قضاء ساعات مملة في تـدوین المالحظـات بـل 
وعنـــدما ، ن تصـــبح ممتعـــة وســـهلة وعملیـــة مثمـــرة عملیـــة التخطـــیط فـــي العقـــل ممكـــن أ

داء هــــذه المهــــام أصــــبحت أكثــــر ســــهولة ســــتجد أن أطــــط للمســــتقبل نحــــو األفضــــل تخ
.وممتعة بفضل التخطیط بالعقل

تفسیر العامل السادس٦-١-٤-٤
یتكــون العامــل الســادس مــن الفقــرات الحــائزة علــى أعلــى تشــبعات علــى وفــق شــروط 

ثــــالث) ٣(وعــــددها ،فــــأكثر) ٠.٩٢٨(تفســــیر العوامــــل المعتمــــدة والتــــي بلــــغ تشــــبعها 
ــــة یم ذات دبقــــفقــــرات  العامــــل النســــبة المئویــــة لفقــــراتذ بلغــــتإ،فــــأكثر) ٠.٥٠(+الل

یبــین الفقــرات التــي یتكــون منهــا هــذا ) ٢٣(والجــدول مــن العــدد الكلــي للفقــرات %) ٣(
. العامل

)٢٣(جدول
حسب درجة بمرتبة تنازلیًا سادسوتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها

التشبع
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعفقراتال

١X٩٤٤..استطیع رفع مستوى ادائي في اللعب بشكل منظم وجید١
٢X٩٤٤..اشعر بعدم امتالكي القدرة على اداء مھارات ممیزة٧٠
٣X٩٢٨..اثناء اللعبفي بذل جھد اضافي على احث زمالئي ٣٨

وتبـــین مفهـــوم بـــراء أنهـــا تشـــرح وجـــد الخســـادسحـــص الفقـــرات المكونـــة للعامـــل الوعنـــد ف
).التحفیز(مل هذا العاىوفي ضوء هذه الفقرات أطلق علالتحفیز

قــدرة الشــخص علــى معرفــة متــى فم،التحفیــز هــو توجیــه العواطــف فــي خدمــة هــدف مــا"
هـداف المطلوبـة نجـاز األأمـر مهـم ألمـا و یؤجـل دوافعـه المكبوتـة لتحقیـق هـدف یشـبع أ

)٢(".على اكبر وجه

.٦٠ص ،نفس المصدر:ریك برینكمان،ریك كیرتشنر)(١
.٧٢ص ،المصدر السابق:وفي وعبد الرحمن علويعسعد العیسى (٢)



١١٠
والفاعلیـة فـي العمـل وهـو مـن الطـرق النشـطة للحصـول علـى والتحفیز هو مولد النشاط
ـــه فیمـــا یتعلـــق وجمیعنـــا یتخیـــر مســـتوى التح،افضـــل مـــا لـــدى االخـــرین فیـــز الخـــاص ب

وفـق ادراكنـا علـى و المهمـة التـي یهـدف الـى تحقیقهـا وتنـتظم هـذه االختبـارات بالهدف أ
جــابي او ســلبيلحقــائق وظــروف معینــة وعنــدما نكــون قــادرین علــى اال نتــأثر بشــكل ای

ك مـدى الثقـة وسـوف یحـدد تحفیـزك لـذات،ثیرات فحینئذ فقط یكون تحفیزنا للذاتبهذه التأ
)١(.هدافكالتي تتعامل بها مع أ 

ویـــرى الباحـــث ان التحفیـــز هـــو لمســـاعدة الریاضـــیین للحصـــول علـــى مســـتوى جیـــد مـــن 
نجـاز والتحفیـزاالثارة المثلى لتحقیق الفوز في المباریات والتفـوق الشخصـي لتحقیـق اال

.ثناء المباراة وشد االنتباه نحو المنافسةأفي یساعد الریاضي على تجاوز القلق 
تفسیر العامل السابع٧-١-٤-٤

مـن الفقـرات الحـائزة علـى أعلـى تشـبعات علـى وفـق شـروط تفسـیر ابعیتكون العامل الس
بقــیم فقــراتثــالث) ٣(وعــددها ،فــأكثر) ٠.٩٢٥(العوامــل المعتمــدة والتــي بلــغ تشــبعها 

یبـــین الفقـــرات التـــي ) ٢٤(والجـــدول %) ٣(وبنســـبة مئویـــة، فـــأكثر) ٠.٥٠+(ذات داللـــة
.یتكون منها هذا العامل

)٢٤(جدول
مرتبة تنازلیًا حسب درجة سابعوتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها

التشبع
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١X٩٣١..بأفكار ایجابیة في لعبتير االفكار السلبیة یبتغیعتنيا٢٤
٢X٩٣١..أفكر في عدد من الطرق لحل المشكلة التي تواجھني بسرعة٨٣
٣X٩٢٥..في الفریقحسن التعامل مع زمالئيأ٤٠

التفكیـر بعـدوتبـین أنهـا تشـرح باحـثوجـد السـابعحص الفقرات المكونة للعامل الوعند ف
).التفكیر االیجابي(ذلك احتفظ هذا البعْد بالتسمیةء ضو وفياالیجابي

مـــن خـــالل اســـتثمار الـــذي یحفـــز الـــذات للعمـــل واالنجـــازالتفكیـــر االیجـــابي هـــو الوقـــود
)٢(.كامل القدرات وموارد الذات االنسانیة 

.٤٣ص ،٢٠١١،دار الثمرات للنشر والتوزیع،مصر،القاھرة.١ط.قوة التحفیز:ابراھیم الفقي)١(
.٢٨ص ،المصدر السابق: روني ملثون) (٢



١١١
والتفكیر االیجابي امر مهم وحیوي فاالفكار االیجابیـة والمشـاعر والمواقـف هـي االمـور 

ویجـب ان یكـون عقلـك حـرًا طلیقـًا ومنفتحـًا لالسـتجابة لكـل موقـف ، سـلوكالتي تكون ال
ومــن المحتمــل ،جدیــد یتطلــب تصــرفا حاســمًا لتحقیــق االهــداف التــي ستحصــل علیهــا

،ولكنــــك تســــتطیع ان تــــتحكم فــــي افكــــارك ، انــــك التســــتطیع ان تــــتحكم فــــي الظــــروف
االیجابیــــــــة جــــــــابي وتحقیــــــــق االهــــــــداففــــــــالتفكیر االیجــــــــابي یــــــــؤدي الــــــــى الفعــــــــل االی

مصـــــدر قـــــوة ألنـــــه -والتفكیـــــر االیجـــــابي هـــــو مصـــــدر قـــــوة ومصـــــدر حریـــــة،نجازهـــــاوأ
ومصـدر هدافك وبذلك تزداد مهارة وقوة وثقـةاعدك في التفكیر في الحل وتحقیق أ سیس

)١(.نك  ستتحرر من معاناة واآلم سجن التفكیر السلبي وآثاره الجسیمةحریة أل

جــاح والتفكیــر بالنجــاح دائمــا فحــین یفكــر الشــخص االیجابیــة هــي بدایــة الطریــق للنو "
ایجابیا فانه في الواقع یبرمج عقله لیفكر ایجابیا والتفكیر االیجابي یؤدي إلـى األعمـال 

.)٢("االیجابیة في معظم شؤون الحیاة

لكــي یكــون الریاضــي " انــه )مصــطفى حســین بــاهي وســمیر عبــد القــادر(ویشـیر كــل مــن
علـــى الضـــغوط الحتمیـــة نتیجـــة الریاضـــة المتســـق ومتغلبـــاً ایجابیـــا وقـــادرا علـــى االداء 

نـه قـد تـدرب بمـا یكفـي للتنـافس أیثق في قدراته ومواجهـة التحـدي وبالتنافسیة یجب ان 
.)٣("وان ثقته بنفسه قویة طوال المباراة

اكثــر المحــددات اهمیــة فــي تطــویر الثقــة وتعزیزهــا هــي مایقولــه الریاضــي "لــذا فــان مــن
صــورته العقلیــة عــن ذاتــه ایجابیــة الســمات والمــدركات فهــو بالتاكیــد لنفســه فــاذا كانــت

یتمتــع بالثقــة واالداء الجیــد وان اثبــات الــذات هــو عملیــة توجیــه لحــدیث الــذات لتوكیــد 
)٤("قدرات الریاضي ومهاراته االیجابیة اضافة الى ماحصل علیه من تدریب مناسب

تغییــــر واقعنــــا الــــذي ال نریــــده وان ویــــرى الباحــــث ان التفكیــــر االیجــــابي یســــاعدنا علــــى 
فــــادة مــــن التفكیــــر طــــوة علــــى طریــــق النجــــاح وعلینــــا االالتفكیــــر االیجــــابي هــــو اول خ

االیجـــابي للـــتخلص مـــن التفكیـــر الســـلبي أي طـــرد االفكـــار المحبطـــة واســـتقبال االفكـــار 
یفكــر بشــكل ایجــابي یســاعده ذلــك علــى تحقیــق الفــوز يوان الریاضــي الــذ،االیجابیــة 

.٢٢٩ص ،٢٠٠٧،االبداع للنشر والتوزیع،مصر،القاھرة. قوة التفكیر:ابراھیم الفقي) (١
.٩ص،٢٠٠٩القاھرة،كنوز للنشر والتوزیع،(ھند رشدي،)ترجمة(،قوة التفكیر االیجابيیلس وسیلجمان؛با-)(٢
(،-؛مصطفى حسین باھي وسمیر عبد القادر)(٣

.٣٠،ص)١٩٩٩النھضة،
؛)(٤

.١٢٩،ص)٢٠٠٤القاھرة،الدار العالمیة للنشر   والتوزیع،(،الریاضي



١١٢
االفكـــار الســـلبیة والســـوداویة وعـــدم التفكیـــر مســـبقًا بالخســـارة أو الهزیمـــة فـــي ومحاربـــة 

المباراة وعلیك ان تكون متفائًال في االمور االیجابیة وتتعلم من أخطائك السابقة وعـدم 
منطقیـة ممكـن تحقیقهـا وال تقـوم بتحدیـد أهـداف وایضـًا علیـك تحدیـد أهـداف، ر بهاالتأث

.شل كبیرة وهذا یؤثر سلبًا على نفسیة الریاضي فان احتماالت الفصعبة جداً 
تفسیر العامل الثامن٨-١-٤-٤

تشـبعات علـى وفـق شـروط تفسـیر المن الفقرات الحائزة على أعلى ثامنیتكون العامل ال
بقــیم فقــراتثــالث) ٣(وعــددها ،فــأكثر) ٠.٨٨٠(العوامــل المعتمــدة والتــي بلــغ تشــبعها 

%) ٣(العامــــل الثــــامن النســــبة المئویــــة لفقــــراتأذ بلغــــت،فــــأكثر) ٠.٥٠(+ذات داللــــة
.یبین الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ٢٥(والجدول 

)٢٥(جدول
حسب درجة بمرتبة تنازلیًا ثامنوتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها

التشبع
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١Xاالت االستعداد العقلي لبذل اقصى جھد اشعر بأني في احسن ح١٤
٩٣١..في المباریات الحساسة والمھمة

٢Xتي الذاتیة تؤھلني لخوض أي مباراة حاسمة اقدرنّ بأاشعر ٦٨
٩١٩..ومھمة

٣X٨٨٠..إلنجاز الواجبات في المباراةعدة طرائقتوجد لدي ٩٣

ـــامنحـــص الفقـــرات المكونـــة للعامـــل الوعنـــد ف ـــراء أث ـــین مفهـــومنهـــا تشـــر وجـــد الخب ح وتب
نمــوذج تشــكیل أ(اســم ســابعالعامــل الوفــي ضــوء هــذه الفقــرات أطلــق علــى هــذاالنجــاح
.)النجاح

لتفــوق االنســاني وتنقیتــه مــن الغمــوض لنجــاح والمهــد الطریــقیتشــكیل أنمــوذج النجــاح
ة یالتفــوق والتمیــز لــه اســتراتیجالنجــاح و وان ،واللــبس حتــى تجعلــه ممكنــًا لكــل مــن یریــد

تضـمن سلسـلة مـن االفكـار واالفعـال المتتابعـة التـي تبنـى یووهـ،كل نوع مـن انواعـه لو 
فــي التفــوق ســتتمكن مــن الوصــول ةســتراتیجیاتبــاع أوب،لتحقیــق النجــاح بشــكل مســتمر 

بــل ،الــى مســتویات اســتراتیجیات التفكیــر والســلوك لــدى مــن الحظــت تمیــزهم وتفــوقهم 
)١(.رقىأداء أتستطیع ان تصل الى مستویات 

.١٦ص ،المصدر السابق: ھاري الدر وبیریل ھیذر) (١



١١٣
ویرى الباحث ان النجاح في جـوهره عملیـة تبـدأ مـن داخلنـا وال بـد أن تشـعر مـن داخلـك 

فكــل ،حالمــك ودمــج طموحاتــك بــالواقع دیدة لتشــكیل انمــوذج النجــاح لنســخ أبالرغبــة الشــ
اذا أدرك أنـــه یســـتطیع ذلـــك فســـوف یـــنجح واالیمـــان ایضـــًا شـــخص قـــادر علـــى النجـــاح 

الى المستویات العلیـا التـي یرغـب بالوصـول الیهـا بقدرته على تحقیق النجاح والوصول
فالریاضـي علیـه ان یلتـزم ، وان تكون لـدیك رغبـة فـي النجـاح وهـذه بدایـة طریـق النجـاح

یبات والتكرار في التدریب والمحاوالت الكثیرة التي تؤهلـه لتحقیـق النجـاح والمثـابرة بالتدر 
ـــدع ـــة انـــا مب ـــارات االیجابی ـــك وعلیـــك تكـــرار العب ـــاز-علـــى ذل ـــا ممت ـــادر-ان ـــا ق ـــا -أن أن

النفسـیة یبـدأ مـن الحالـة من اجل ترسیخ فكرة النجاح فـي داخلـك ألن النجـاح ... شاطر
.جل أن یكتب لك النجاح فعالً من أ-بأذن هللا-تؤمن بأنك ستنجحفعلیك أن، للفرد

تفسیر العامل التاسع٩-١-٤-٤
عات علـى وفـق شـروط تفسـیر مـن الفقـرات الحـائزة علـى أعلـى تشـبتاسعیتكون العامل ال

بقــیم فقــراتثــالث) ٣(وعــددها ،فــأكثر) ٠.٩٠٧(العوامــل المعتمــدة والتــي بلــغ تشــبعها 
مـن %) ٣(النسـبة المئویـة لفقـرات العامـل التاسـع أذ بلغت،فأكثر) ٠.٥٠(+ذات داللة

.یبین الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ٢٦(والجدول مجموع الفقرات 
)٢٦(جدول

حسب درجة بمرتبة تنازلیًا تاسعوتشبعاتها الخاصة بالعامل التسلسل الفقرات وأرقامهایبین
التشبع

رقم ت
الفقرة

درجة التشبعالفقرات

١Xالتواصل مع الالعبین لبناء عالقات اجتماعیة احرص على ٢٧
٩٢٣..خارج التدریب

٢Xأبادر بمحادثة اعضاء فریقي للتواصل وبناء العالقات ٨٠
٩١٠..جیدةال

٣X٩٠٧..عدم تحقیق االھداف من قبل الالعبینعن لست مسؤوالً ٤٤

مفهـــوموتبـــین وجـــد الخبـــراء أنهـــا تشـــرح تاســـعحـــص الفقـــرات المكونـــة للعامـــل الوعنـــد ف
.)التواصل(اسم تاسعالعامل الوفي ضوء هذه الفقرات أطلق على هذاالتواصل 

ة والوئـــام ومـــن خـــالل اكتشـــاف األشـــیاء إننـــا نخلـــق التواصـــل مـــن خـــالل األلفـــة والمحبـــ
ویـتم اكتشـاف األشـیاء .. .نفس التصـرفات ،بـقـة التفكیـر المشتركة بیننا ، قـد تكـون طری
ــــا عــــن طریــــق   ــــة الشخصــــیة -لشــــدیدة  المالحظــــة ا-المشــــتركة بینن يولكــــ، المرون



١١٤
ـــا جمیعـــا وتتواصـــل تتخاطـــب  ـــدرك أنن ـــة ، یجـــب علیـــك أن ت مـــع اآلخـــرین بطریقـــة فعال

إن الطریق الوحیـد إلـى التواصـل هـو معرفـة ، ن فى الطریقة التى نفهم بها العالممختلفو 
والتواصل هـى القـدرة علـى التغلغـل داخـل عـالم الفـرد ، المرونة الدائمة الحكیمة الواعیة 

، وجعلــه یشــعر بأنــك تحســن فهمــه ، وجعلــه یشــعر بوجــود رابــط قــوى مشــترك بینكمــا ، 
)١(.اآلخرینمعتحقیق النتائج األداة الوحیدة لوالتواصل االیجابي مع االخرین هى

تفسیر العامل العاشر١٠-١-٤-٤
تشـــبعات علـــى وفـــق شـــروط المـــن الفقـــرات الحـــائزة علـــى أعلـــى عاشـــریتكـــون العامـــل ال

فقـراتثـالث) ٣(وعـددها ،فأكثر) ٠.٩٣٥(تفسیر العوامل المعتمدة والتي بلغ تشبعها 
%) ٣(هــذا العامــل النســبة المئویــة لفقــراتلغــتذ بإ،فــأكثر) ٠.٥٠+(بقــیم ذات داللــة

.یبین الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ٢٧(والجدول من المجموع الكلي للفقرات 
)٢٧(جدول

حسب درجة بمرتبة تنازلیًا عاشروتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها
التشبع

رقم ت
الفقرة

درجة التشبعالفقرات

١X٩٤٩..ارفع من الروح المعنویة لزمالئي في الفریق في اثناء اللعب٧
٢X٩٣٦..اشارك بشكل فعال في اتخاذ القرارات التي تھم فریقي٩٧
٣Xنبرة صوتي تدل على الثقة والشجاعة واالقدام اثناء حدیثي مع ٥٩

٩٣٥..زمالئي

عــــدْ بُ وتبــــین أنهــــا تشــــرح لباحــــثوجــــد اعاشــــرحــــص الفقــــرات المكونــــة للعامــــل الوعنــــد ف
.)المجاراة والقیادة(بالتسمیة ء ذلك احتفظ هذا البعدْ ضو وفيالمجاراة والقیادة

واألیمــــاءات ،المجــــاراة تعنــــي التــــواؤم مــــع وضــــع معــــین وأیضــــا معــــدل الكــــالم وســــرعته 
ســلوك تغیــرات فــي يان تحــدث اوحركــات الجســم ویمكننــا مــن خــالل المجــاراة والقیــادة 

ا بطریقـــة تجعـــل الشـــخص األخـــر ننـــا نبـــدأ بتغیـــر ســـلوكننأالقیـــادة وتعنـــي االخـــرین أمـــا 
.لى المجاراة ومتابعتك لتدعیم التواصل معناإیسعى 
هــي قــدرة علــى المبــادرة وتحمــل المســؤولیة واتخــاذ القــرار الســریع والصــائب فــي القیــادة

)٢(.جل تحقیق هدف منشودي تستوجب اتخاذ مثل هذا القرار ألالظروف الت

.٢٧،ص،١٠٢٠،السعودیة،اضالری،مكتبة جریر) ترجمة(.١ط،قدرات غیر محدودة:نزیانتوني روب) ١(
: ال) ٢(

.١٧٨،ص٢٠٠١والنشر،عمان األردن،



١١٥
ك بطریقة تجعـل الشـخص اآلخـر یسـعى ن تبدأ في تغییر سلوكدرة على القیادة هو أالق
وبمجـــرد حـــدوث ذلـــك فأنـــك تبـــدأ فـــي ، لـــى مجاراتـــك ومتابعتـــك لتـــدعیم التواصـــل معـــكإ

فر لـك ااظهار االقناع وأبداء التعلیقات ومـن ثـم التـأثیر علـى الطـرف االخـر وبـذلك تتـو 
)١(.ستهدفةفرص تحقیق وانجاز أهدافك أو نتائجك الم

أو طریقـــة تفكیـــره تجـــاه قـــرار وبهـــذا أنـــت عملـــت علـــى قیـــادة مشـــاعر الشـــخص االخـــر
.والقیادة هي فن اتخاذ القرار والقائد یصنع الحدث وال ینتظر ما یحدث، معین

التـــي بوســـاطتها یقـــوم الفـــرد بتوجیـــه أو ) العملیـــة(إذن فالقیـــادة مصـــطلح یشـــیر إلـــى 
اد آخــرین أو فــي ســلوكهم، وهــذا التــأثیر قــد یحــدث مــن بالتــأثیر فــي أفكــار ومشــاعر أفــر 

یطلـق علیـه القیـادة خالل أعمال الفـرد أو مؤلفاتـه أو اختراعاتـه أو ابتكاراتـه وهـذا النـوع
وقــد یحـدث التــأثیر عـن طریـق اتصــال الشـخص وجهــا لوجـه بأشــخاص ،غیـر المباشـرة

اً یـوأو،دة المباشـرةآخرین من خالل الحدیث أو التخاطب وهذا النـوع یطلـق علیـه القیـا
ن تشـتمل علـى توجیـه لسـلوك اآلخـرین لتحقیـق هـدف معـین یرغـب أكان نوعهـا فیجـب 

)٢(. القائد في تحقیقه

بوســــائل التشــــجیع والترغیــــب للقائــــد الریاضــــي أن یكــــون ملمــــاً ویـــرى الباحــــث انــــه البــــد
ـــى تعـــاون یـــحفتوال ـــتمكن مـــن الحصـــول عل ز والتعامـــل مـــع اإلفـــراد والجماعـــات حتـــى ی
یعد الدور الذي یقوم به سـلوك القائـد الریاضـي واحـد إذلمرؤوسین في أداء أعمالهم ، ا

. من أهم األدوار المرتبطة بمركز بناء الجماعة في المجال الریاضي
تفسیر العامل الحادي عشر١١-١-٤-٤

مـن الفقـرات الحـائزة علـى أعلـى تشـبعات علـى وفـق شـروط حادي عشریتكون العامل ال
فقـراتثـالث) ٣(وعـددها ،فأكثر) ٠.٩١٥(امل المعتمدة والتي بلغ تشبعها تفسیر العو 

، %)٣(هــذا العامــل النســبة المئویــة لفقــراتذ بلغــتإ،فــأكثر) ٠.٥٠(+بقــیم ذات داللــة
.یبین الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ٢٨(والجدول 

.٩٨ص ،المصدر السابق:ھاري الدر وبیریل ھیذر)(١
.٢٦٧،ص١٩٩٩عمان،دار الیازوري للنشر والتوزیع،:،١،طأسس اإلدارة الحدیثةبشیر العالق؛(٢)



١١٦
)٢٨(جدول

حسب بمرتبة تنازلیًا حادي عشرلعامل الوتشبعاتها الخاصة بایبین تسلسل الفقرات وأرقامها
درجة التشبع

درجة التشبعالفقراترقم الفقرةت
١X٩٣٧..اتنافس بقوة عند محاولة انجاز ھدف معین٢٣
٢X٩٣٢..اشعر بعدم امتالكي قدرات كافیة الكمال المباراة٥٣
٣X٩١٥..استخدم مھاراتي ایاً كانت الظروف المحیطة بالمباراة٨٥

وتبـــین وجـــد الخبـــراء أنهـــا تشـــرح حـــادي عشـــرحـــص الفقـــرات المكونـــة للعامـــل الوعنـــد ف
حــادي عشــرالعامــل الوفــي ضــوء هــذه الفقــرات أطلــق علــى هــذاالقــدرة واالنجــازمفهــوم
.)القدرة على االنجاز(اسم 

القــدرة هــي أمكانیــة الفــرد القیــام بســلوك أو جهــد معــین وهــي تــرتبط بحالــة الفــرد الفعلیــة "
.داء سواء أكان هذا االداء معرفیًا او عقلیًا او بدنیاً في اال

ساسـیة لتحقیــق االنجـاز وتنفیـذ الســلوكیات فـي مواقــف أو امـتالك المهـارات والقــدرات األ
)١(".معینة

هـــو قـــدرة الالعـــب علـــى بلـــوغ أقصـــى درجـــات االداء والمنافســـة والتغلـــب علـــى االنجـــاز 
.ه بالجودة ؤ یتسم أدالوغ أهدافه شریطة أنالعقبات التي تجابهه وب

اثناء التعلیم واالمتحان واالختبـار في ما احرزه المرء وحصل علیه " ان االنجاز یعني 
.من تفوق او مهارات او معلومات وتدل على االداء في سلسلة مقاسة من االختبارات

انجـــــــاز عمـــــــل او احـــــــراز تقـــــــدم او تفـــــــوق فـــــــي مهـــــــارة مـــــــا او فـــــــي مجموعـــــــة مـــــــن " 
)٢(".المعلومات

و أناســـــبة للســـــلوك الریاضـــــي لشـــــخص واحـــــد ان االنجـــــاز الریاضـــــي هـــــو النتیجـــــة الم"
ســتخدام مناســب للــزمن وبمســاهمة أیــرتبط معنــى االنجــاز بهــدف واضــح وب، و الجماعــة

خطــة طموحــة وبتوجیــه فضــًال عــنبفعالیــة وتنظــیم هــادفاالدوات والوســائل الخاصــة 
)٣(."ضحاالعملیات التي یكون االنجاز فیها واةوارشاد وقیاد

.١٨٨ص ،در السابقالمص: عیسى سعد العوفي و عبد الرحمن علوي(١)
: حسن دمحم العبیدي(٢)

.٣٣ص،١٩٨٥جامعة بغداد
.١٢ص .١٩٧٧. مطبعة دار المعارف، ، ، مصرالمنھج في علم النفس الریاضي: دمحم حسن أبو عبیھ  )(٣



١١٧
ویتفق محمد حسن عـالوي وأسـامة كامـل راتـب فـي أن هنالـك خصـائص عامـة لألشـخاص 

-:الذین یتمیزون بدرجة عالیة من االنجاز وهي
.یظهرون قدره كبیرة من المثابرة في األداء-١
.یظهرون نوعیة ممیزة في األداء-٢
.ینجزون األداء بمعدل مرتفع-٣
.توجیهات اآلخرینیعرفون واجباتهم أكثر من اعتمادهم على -٤
.یتمتعون بالواقعیة في الموقف التي تتطلب المغامرة والمخاطرة-٥
.یتطلعون إلى أداء المواقف التي تتطلب التحدي-٦
. )١(یتحملون المسؤولیة فیما یقومون به من أعمال-٧

قـوى تسـتثیر سـلوك الالعـب لمواجهـة مواقـف يهاالنجازالقدرة على ویرى الباحث ان 
ســـــة الریاضـــــیة والتفـــــوق فیهـــــا مــــن خـــــالل الســـــعي والمثـــــابرة والتصـــــمیم التــــدریب والمناف

ـــار مـــن معـــاییر التفـــوق  والتنافســـیة لتحقیـــق أفضـــل مســـتوى أداء ممكـــن فـــي ضـــوء معی
.واالمتیاز

تفسیر العامل الثاني عشر١٢-١-٤-٤
مــن الفقــرات الحــائزة علــى أعلــى تشــبعات علــى وفــق شــروط ثــاني عشــریتكــون العامــل ال
فقـراتثـالث) ٣(وعـددها ،فأكثر) ٠.٩١٦(المعتمدة والتي بلغ تشبعها تفسیر العوامل
النســبة المئویــة لفقــرات العامــل الثــاني عشــر ذ بلغــتإ،فــأكثر) ٠.٥٠(+بقــیم ذات داللــة

.یبین الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ٢٩(والجدول من مجموع الفقرات %) ٣(
)٢٩(جدول

حسب بمرتبة تنازلیًا ثاني عشرشبعاتها الخاصة بالعامل الوتیبین تسلسل الفقرات وأرقامها
درجة التشبع

رقم ت
الفقرة

درجة الفقرات
التشبع

١X٩٢٠..أشعر بأنّني أمتلك القدرة الكافیة للقیام بالواجب المطلوب١٣
٢X٩١٦..استغل جمیع قدراتي للوصول الى افضل النتائج٦٦
٣X٩١٦..االخرین نحوير استطیع بسھولة ان أغیر أفكا٩٥

.٢١٤،ص١٩٩٨القاھرة، دار الكتب للنشر،: مدخل في علم النفسدمحم حسن عالوي ؛ ) ١(



١١٨
ُبعــْد وتبــین أنهــا تشــرح لباحــثوجــد اثــاني عشــرحــص الفقــرات المكونــة للعامــل الوعنــد ف

.)القدرة والمهارة(ء ذلك احتفظ هذا البعْد بالتسمیة ضو وفيالقدرة والمهارة
وكـذلك ، وهي أیضًا مهارة أو عـادةْ ،هي استراتیجیة ناجحة تستخدم في تنفیذ مهمة ما"

وتعنـــي التصـــرف أو التفكیـــر ، تفكیـــر وهـــي أحـــد المســـتویات العصـــبیةعتـــادة للطریقـــة م
)١(."المتسق والفعال الذي یحقق الحصیلة المرغوبة والذي تسانده معتقدات معززة

القدرة انك تستطیع ان تفعل شیئا و المهارة انك تجعل من هذا الشئ رائعا و متمیزا"
إن هـــو ، ن الـــتعلم والتطــور نحـــو األفضــلتمیــز اإلنســان بقـــدرات أولیــة هائلـــة تمكنــه مــ

وتـدریبها تظهـر فـي هیئـة مهـارات أدائیـة وعملیـات مشـاهدة ، أحسن تفعیل تلـك القـدرات
هـي االسـتعداد الفطـري الـذي یملكـه الفـرد فـي مجـال والقدرة فـي ابسـط تعریفاتهـا ،االثر 

)٢(."ما

رتــه الكامنــة علــى وأن حاجـة الریاضــي للشــعور باالقتــدار واإلنجــاز هـي الســر وراء مقد"
النجــــاح ، وتوجــــد فــــروق أساســــیة فــــي خصــــائص كــــل مــــن المنجــــز العــــالي و المنجــــز 
الــواطئ فالعدیــد ممــن یتصــفون باإلنجــاز الــواطئ لــدیهم المقــدرة الكامنــة علــى اإلنجــاز 

)٣(."ولكنهم نظرًا لعوامل بیئیة وشخصیة ال یستطیعون تحقیق ذلك

تفسیر العامل الثالث عشر١٣-١-٤-٤
الترتیـب التنـازلي لتشـبعات الفقـرات علـى العامـل الثالـث عشـر الـذي ) ٣٠(الجدول یبین

مـن %) ٣(والتـي تمثـل نسـبة، فـأكثر) ٠.٥٠(+بقیم ذات داللـةفقرات ) ٣(تشبعت علیه 
والجــدول یبـــین الفقــرات التـــي فــأكثر) ٠.٩٠٧(العــدد الكلــي للفقـــرات والتــي بلــغ تشـــبعها

.یتكون منها هذا العامل 

.١٥٢ص ،المصدر السابق:دمحم عبد الھادي حسین(١)
.١٨٣ص ،المصدر السابق: عیسى سعد العوفي و عبد الرحمن علوي) (٢
٣)( ، ،

.٣٥،ص،٢٠٠١،جامعة بغداد،لریاضیةا



١١٩
)٣٠(جدول

حسب بمرتبة تنازلیًا ثالث عشروتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها
درجة التشبع

رقم ت
الفقرة

درجة الفقرات
التشبع

١X٩٢٤..الالعب المنافسعامل معتعلمت من تجاربي السابقة كیف ات٣٢
٢X٩١٩..استطیع االستمرار باللعب مھما كانت ظروف المباراة٤٩
٣X٩٠٧..مستوى ادائي الحالي الیدل على الخبرة٧٦

ُبعــْد وتبــین أنهــا تشــرح لباحــثوجــد اثالــث عشــرحــص الفقــرات المكونــة للعامــل الوعنــد ف
.)الخبرة الشخصیة(ء ذلك احتفظ هذا البعْد بالتسمیة ضو وفيلخبرة الشخصیةا

ي العـالم مـن حولـك یـدور فـیضـًا مـاأیجري داخل عقلك والخبرة الشخصیة تتضمن ما
التجربة متباینة من شخص ألخـر ولكـل منـا أتجاهاتـه وقیمـه ومعتقداتـه التـي والخبرة أو

.تعمل معًا لتكوین مقدرتنا العقلیة 
لم مــن العــايمــا یــدور فــیضــاً أتتضــمن مــا یجــرى داخــل عقلــك وةالشخصــیان الخبــرة 

خـرأشخص يأفكیر نه یعرف كیفیة تإين یدعأنسان وحتى االن ال یمكن أل. حولك
يوهـذا غیـر حقیقـ،ةالموضـوعیةننـا نعـرف الحقیقـأنحن جمیعا نظن ؟)١(و فیم یفكر أ

خــر فجمیعنــا نكــون متبــاین مــن شــخص ألةو التجربــأن مــا یطلــق علیــه الخبــرةأحیــث 
ر یاء بصـو شـوفریـد، وحیـث نـرى االين العالم الذى نعیش فیه بشكل شخصـمداركنا ع

لتكــوین مقــدرتنا العقلیــة اً تعمــل معــيمــة ومعتقداتــه التــیتــه وقمختلفــة ، فلكــل منــا اتجاها
عض غیـر بوقـد تبـدو تصـرفات الـ،بعـض النـاسيقد ال ترضيبكل منا والتةوالخاص

یحتكــر معرفــة مــا یطلــق هانســان انــأيين یــدعأوال یمكــن ، ظرنــامــن وجهــة نةمــالئم
)٢(.الموضوعیةةالحقیقالعلماءهعلی

ـــة ال یمكـــوعلـــى عكـــس الظـــواهر الخا ـــا الشخصـــیة والفریـــدان اختیـــار خبر رجی داخـــل ةتن
الخبــرة وفهــم هــذهكمــا یســعى الــى تبســیطمــنهجهــذا اله حقیقــة یقبلهــا وهــذ... المعامــل 

.نهجمدین من هذا الیداء المستفأتى یمكن تحسین حالشخصیة 
ثیر أطة عــن طبیعــة عملیــة التفكیــر وعــن تــبــرامج بســیولتحقیــق هــذه الغایــة فهــو یــوفر

عمــل حواســنا الخمــس بحیــث تویشــرح بشــكل خــاص كیــف ، فعالنــا أك العملیــة علــى تلــ

.١٢ص ،المصدر السابق:ھاري الدر وبیریل ھیذر) (١
.٩١ص .المصدر السابق:مدحت رمضان)٢(



١٢٠
ــــة ترجمــــة ــــة الفهــــم واالدراك ...تمــــر مــــدخالتها بعملی ــــى معــــان ...وتســــتكمل عملی وال

یضــا أننــا مــن خــالل هــذا المنطلــق یمكننــا وهــذا یمك، ومفــاهیم تشــكل الخبــرة الشخصــیة 
كن مـن وبحیـث نـتم،كثـر فاعلیـة ألتواصل معهم بطریقـة فهم االخرین بصورة افضل وا
)١(.یاتناحزیادة السیطرة على مقدرات 

الخبرات السابقة اإلیجابیة التي یحقـق فیهـا الریاضـي النجـاح والرضـا ویرى الباحث أن 
فــي أي نشــاط تــؤدي إلــى زیــادة االســتعداد والرغبــة الســتمرار ممارســة هــذا النشــاط ممــا 

یة والشـــعور بالســــعادة والرضـــا نتیجــــة یتـــیح فرصـــة أفضــــل لتحســـین المهــــارات الریاضـــ
.تحقیق األهداف

تفسیر العامل الرابع عشر١٤-١-٤-٤
مــن الفقــرات الحــائزة علــى أعلــى تشــبعات علــى وفــق شــروط رابــع عشــریتكــون العامــل ال

ثــــالث) ٣(وعــــددها ،فــــأكثر) ٠.٩٥٦(تفســــیر العوامــــل المعتمــــدة والتــــي بلــــغ تشــــبعها 
النسـبة المئویـة لفقـرات العامـل التاسـع ذ بلغتإ،رفأكث) ٠.٥٠(+یم ذات داللةبقفقرات

.یبین الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ٣١(والجدول من مجموع الفقرات %) ٣(
)٣١(جدول

حسب درجة بمرتبة تنازلیًا رابع عشروتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها
التشبع

رقم ت
الفقرة

درجة الفقرات
تشبعال

١Xفي المباراة بفضل خططي استطیع تحقیق النجاح والفوز٣٥
٩٧٧..االیجابیة التي اضعھا لنفسي

٢X٩٦٠..استطیع ان اغیر من نتیجة المباراة بشكل فعال لصالح فریقي٦٣

٣X٩٥٦..امتلك القدرة والشجاعة لمواجھة منافسین اقویاء في اللعب٧٢

مفهـوموتبـین وجـد الخبـراء أنهـا تشـرح رابع عشـرللعامل الحص الفقرات المكونة وعند ف
لســــلوك ا(اســــم العامــــلوفــــي ضــــوء هــــذه الفقــــرات أطلــــق علــــى هــــذاالســــلوك التنافســــي

.)التنافسي

.٢٨٦ص ،٢٠١٠،السعودیة،مكتبة جریر) ترجمة(،١ط.مفتاح جدید لكل االبوابھانیل؛،تشارلز اف )١(



١٢١
ویعرفـــه حســـین الشـــافعي  بأنـــه أوجـــه النشـــاط الظـــاهر الـــذي یمكـــن مالحظتـــه بوســـاطة 

كالكــــــامیرا العادیــــــة الغیـــــر بــــــالعین المجـــــردة أو تســــــجیله ورصـــــده بــــــاألدوات المختلفـــــة
والســینمائیة وتشــمل النشــاط اللفظــي والحركــي واالشــاري وهــذه األشــیاء مادیــة محسوســة 

)١(."أي موضوعیة 

قیـق هـدف إن الفریق الریاضي هو جماعـة تسـعى مـن خـالل توحیـد جهودهـا إلـى تح
ن یكـــــون الصـــــفة الغالبـــــة لســـــلوك أعضـــــائه ،  إال أنأمشـــــترك ، وان التعـــــاون یجـــــب

وان أســباب الســلوك تكمــن فــي الــدوافع وخبــرات ،ال غنــى عنــه فــي أي طریــق التنــافس 
الــــتعلم وتغیــــرات النضــــج ، فالســــلوك قصــــدي ولــــیس عشــــوائیا فهنــــاك أغــــراض یســــعى 

.)٢("السلوك ان یحققها ، فإشباع الحاجات غرض یعمل السلوك على تحقیقه
ردیــة التــي یقــوم بهــا فیظهــر الســلوك التنافســي خــالل الهجــوم والــدفاع فــي المحــاوالت الف"

دون أي اعتمــــاد مباشــــر علــــى زمالئــــه فــــي الفریــــق بــــالرغم مــــن إمكانیــــة مــــن الالعــــب 
.)٣("التعاون معهم 

فالمنافســـة هـــي المرحلـــة العلیـــا فـــي تركیـــب النشـــاط الریاضـــي فهـــي تســـمح للجمیــــع 
نفســیة ، المهاریــة والبمشــاهدة جوانــب القــوة والضــعف للریاضــیین مــن الناحیــة البدنیــة و

) Festinger١٩٥٤فســتنجر ( ، ویعــرف وتصــقلهلســلوك التنافســيانمــينهــا تإ و 
علـى انــه اسـتجابة لتفاعــل حـافزین فــي داخـل الفــرد ، الحــافز األول " السـلوك التنافســي 

صاعدا لألعلى لمواصـلة تحقیـق قـدرات الالعـب والحـافز الثـاني لمواصـلة تقیـیم قدراتـه 
)٤(."والمنافسین واالنفعاالت 

الباحــث ان الریاضــي یســعى للســلوك التنافســي لتحقیــق هــدف معــین یتطلــب منــه ویــرى 
جــل احــراز النصــر وتحقیــق افضــل النتــائج مــن النشــاط واالصــرار واالبــداع مــن أالمزیــد 

وعلى الریاضي ان یتمكن من الـتحكم بنفسـه و اعمالـه و افكـاره و انفعاالتـه مـن خـالل 
.انضباط الریاضي 

)١٩٩٧، )١ ،
.١٠٧ص

، ١٢٠٠٠، طمبادئ علم النفسعبد الرحمن عدس ، نایف قطامي؛ )٢(
.١٢٥ص

.٨٣، صالمصدر السابقاحمد امین فوزي ، طارق دمحم بدر الدین ، )٣(
.٩٠، ص١٩٧٧، القاھرة ، دار المعارف ، ١، جسیكولوجیة المنافساتعلي دمحم مطاوع ، )٤(



١٢٢
الخامس عشرتفسیر العامل ١٥-١-٤-٤

مـــن الفقـــرات الحـــائزة علـــى أعلـــى تشـــبعات علـــى وفـــق خـــامس  عشـــریتكـــون العامـــل ال
ـــغ تشـــبعها  ـــأكثر) ٠.٩٣٨(شـــروط تفســـیر العوامـــل المعتمـــدة والتـــي بل ) ٣(وعـــددها ،ف

ـــفقـــراتثـــالث ـــةبق ـــأكثر) ٠.٥٠(+یم ذات دالل ـــة لفقـــرات هـــذا النذ بلغـــتإ،ف ســـبة المئوی
یبـین الفقـرات التـي یتكـون منهـا هـذا ) ٣٢(دول والجـمن مجموع الفقرات %) ٣(العامل
.العامل

)٣٢(جدول
حسب بمرتبة تنازلیًا خامس عشروتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها

درجة التشبع
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١X٩٥٩..اثابر أكثر من بقیة زمالئي لتحقیق التفوق الشخصي في اللعب٨
٢Xت صعبة في القیام بمھارات ممیزة وحركویسر لأشعر بسھولة ٣٩

٩٥٧..لمباراةا

٣X٩٣٨..مجال لعبتيانمي مھاراتي التي تشعرني بالنجاح والتفوق في ٥٤

ُبعــدْ وتبــین أنهــا تشــرح لباحــثوجــد اثالــث عشــرحــص الفقــرات المكونــة للعامــل الوعنــد ف
.)التفوق الشخصي(البعْد بالتسمیة ء ذلك احتفظ هذاضو وفيالتفوق الشخصي

لجهـد المبـذول لتحقیـق أفضـل التفوق الشخصي وهو امكانیة تحقیـق التفـوق مـن خـالل ا
)١(.اداء متمیز اعتمادًا على االمكانات المالئمة والخبرات االیجابیةوانجاز 

والتقـدم أننا جمیعنا یمكننا تحقیق التفوق والحقیقة أننا نمتلك قدرات غیر محـدودة للـتعلم
حســب احتیاجنــا لهــا تمكنننــا مــن االنجــاز بفلكــل منــا مصــادر خصــنا هللا بهــا وصــممها 

والبرمجة اللغویة العصبیة تتیح لنا االسـتفادة مـن امكانیـة التفـوق والتمیـز بـال حـدود وال 
)٢(.تحتاج اال لعقل منفتح یتقبل لكل جدید لتحقیق التمیز والتفوق 

يالقـدرة الطبیعـة فـاوةشكو من افتقارنا الـى الموهبـان نقد یحدث فى بعض االحیان
قـدرات والحقیقـة اننـا نتملـك ،من هو افضل منا فى حین نرى ان هناك، مجال معین 

حســــب بفلكــــل منــــا مصــــادر خصــــنا هللا بهــــا وصــــممها ،غیــــر محــــدوده للــــتعلم والتقــــدم

(١)Voldis Kudliskis&RobertBurden;Applying what works in psychology to
enhancing examination success in schools,the potential contribution of NLP

.١٧٠-١٧٧,٢٠٠٩-p,European jornal),IVSL(-.
.١٤ص ،المصدر السابق:ھاري الدر وبیریل ھیذر) (٢



١٢٣
باغطیـة مغلفـةهـذه المصـادر مغمـورة وكانهـااال ان، ننا من االنجازكماحتیاجنا لها ت

مـن امكانیاتــه بسـیطاً ل جـزءاً غاالنسـان یسـتنقـد اثبتـت التجـارب او ،متنوعـة االشـكال
لكــل انســان اللغویــة العصــبیةح مــنهج البرمجــة هــذا المجــال یتــیيوفــ،ةالعقلیــة المتاحــ

ال تحتـاج و تحقیق اقصى فائـدة مرجـوة و ،التفوق والتمیز بال حدود یةمكانأمن فادةاال
مـن االكتشـافات االمكانیـات ئـذ سـتكون قریبـاً نوحی، قل منفتح یتقبـل كـل جدیـدلى عإال أ

)١(.لتك لتحقیق تمیزك وتفوقكحر أوتبد، تمتلكها بالفعل يالتالنفسیة والجسمیة

لعــــاب یتطلــــب شــــمولیة االرتقــــاءن االرتقــــاء باإلنجــــاز الریاضــــي والتفــــوق فــــي كــــل األأ
ـــؤثر فـــي األداء، فالكافـــة العوامـــل ب ـــى مســـتوى األداء العـــالي یتطلـــب التـــي ت وصـــول إل

االهتمام لیس فقط بتطویر اللیاقة البدنیة أو تحسین مستوى الالعب من الناحیـة الفنیـة 
واســتثمارها بصــورة جیــدة العوامــل النفســیةیضــًا بأا یجــب االهتمــام نمــأأو الخططیــة و

واالســتعداد ال مــن خــالل التــدریب المســتمرأوذلــك الن التفــوق ال یمكــن تحقیقــه ومــؤثرة 
)٢(.كافةالعوامل األخرىرالعالي واستثما

تفسیر العامل السادس عشر١٦-١-٤-٤
من الفقرات الحائزة على أعلى تشـبعات علـى وفـق شـروط سادس عشریتكون العامل ال

ثــــالث) ٣(وعــــددها ،فــــأكثر) ٠.٩٠٨(تفســــیر العوامــــل المعتمــــدة والتــــي بلــــغ تشــــبعها 
النســـبة المئویـــة لفقـــرات هـــذا العامـــل ذ بلغـــت إ،فـــأكثر)٠.٥٠(+یم ذات داللـــةبقـــفقـــرات

.یبین الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ٣٣(والجدول من مجموع الفقرات %) ٣(

)٣٣(جدول
حسب بمرتبة تنازلیًا سادس عشروتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها

درجة التشبع

.١٥ص ،نفس المصدر:ھاري الدر وبیریل ھیذر) (١
مجلة الرافدین للعلوم ،ایثار عبد الكریم المعماري؛العوامل المؤثرة في تحقیق التفوق الریاضي لالعب التنس)(٢

.٤ص ،٣٨,٢٠٠٤العدد ،١٠مجلد ،الریاضیة



١٢٤
رقم ت

الفقرة
جة درالفقرات

التشبع
١Xالصعبة في مھاراتللتغلب على الفي التفكیر اقضي وقتا طویالً ٢٨

٩١٩..لعبتي

٢X٩١٣..أوجھ افكاري دائما داخل ساحة اللعب٨١
٣Xأُحدد متطلبات خاصة بقدراتي في التدریب بمساعدة مدربي ٧١

٩٠٨..لتحقیق اعلى مستوى من االداء

وتبـــین وجـــد الخبـــراء أنهـــا تشـــرح ســـادس عشـــرامـــل الحـــص الفقـــرات المكونـــة للعوعنـــد ف
تفكیـر ال(العامـل اسـم وفي ضـوء هـذه الفقـرات أطلـق علـى هـذاالتفكیر االبداعيمفهوم

.)االبداعي
التفكیر اإلبداعي عبارة عن إنتاج تعبیرات وأشـیاء وأفكـار جدیـدة غیـر مألوفـة وٕان كـان "

)١(."ال یمنع أن یكون تكوینًا جدیدًا لعناصر قدیمة

وهـــو " إن نعـــرف معنـــى المصـــطلح عنـــدما نریـــد أن نفهـــم التفكیـــر اإلبـــداعي علینـــا أوالً 
ــــة ویــــتمخض مــــن منهــــاج مــــدروس متكامــــل وینمــــو  ــــى أســــس علمی ــــائم عل ــــر الق التفكی

ولــــــــــــــــــلــعن رغبة ملحة في التوصل الى حویتصف بالجدیة ، وهو تفكیر منتج ناتج 
تلــك العملیــة التــي یــنظم بهــا " ویعرفــه یحیــى الحــاوي،)٢(" مرضــیة لمشــكالت المجتمــع 

العقل خبراته بطریقة جدیدة لحل مشكلة معینـة وهـذا یعنـي انـه نشـاط عقلـي فـي صـورة
إعــادة تنظــیم مــا یدركــه الفــرد ، ومــا یتــذكره فــي " وعرفــُه بعــض العلمــاء بأنــه ،"المعرفیــة

بحیـــث تســـاعد هـــذه مـــن قبـــل ، ي عالقـــة جدیـــدة ، لـــم تكـــن معروفـــة شـــكل جدیـــد أو فـــ
العالقــة علــى حــل المشــكالت التــي تواجهــه ، ســواء كانــت هــذه المشــكالت حركیــة أو 

دورًا بـارزًا فـي حیـاة مما سبق ذكره یـرى الباحـث ان التفكیـر اإلبـداعي یلعـب "  معرفیة 
ذ یســهم علـى مســاعدة الفـرد فــي التأمــل والتـدبر فــي جمیـع المســائل العقلیــة إاإلنسـان ، 

" ویؤكــــد ،والخالقــــةةتــــي یعتمــــد علــــى حلهــــا بواســــطة األفكــــار ألبّنــــاءلحــــل المشــــاكل ال
معینـة مـن األنشـطة یحمل في طیاته إمكانیـةبأن التفكیر اإلبداعي البد أن" یك اثورند

ــذا فــأن التفكیــر اإلبــداعي  لهــا مــن خصائصــها مــا یجعلهــا تشــكل مجموعــات متزامنــة ل
یة الجدیدة المتطـورة والتـي لـیس لهـا دائما ما یصاحب الفرد المبدع القادر على اإلنتاج

(١):
.٢٣ص،٢٠٠٣،كلیة التربیة،جامعة االسكندریة،مصر،اطروحة دكتوراه،المعلمات بكلیة ریاض األطفال

: ١، طمحمود طافش ؛  )٢(
.١٧، ص ٢٠٠٤، .للنشر والتوزیع  



١٢٥
تعــد خطــوة أساســیة مــن خطــوات التفكیــر المبــدع ةثیــل ، ویــرى أن العملیــة أالبتكاریــم

،ترجمــة حقیقیــة للعقــل المبــدعویكــون التركیــز فیــه علــى اإلنتــاج أالبتكــاري الــذي یعــد
یســــتطیع العــــب معــــین مــــن تجمیــــع ذأویتضــــح لنــــا عنــــد ممارســــة النشــــاط الحركــــي ، 

ات اللعبـــة التـــي یلعبهـــا ویؤدیهـــا بشـــكل جیــد وجدیـــد وجمیـــل یبهـــر الحاضـــرین فـــي مهــار 
مبتكـر هـذه الحركـة –"تومـاس"رىیـالملعب ، ویقول علیة الخبـراء بأنـه مبـدع ، بینمـا 

مــن ریاضـــة الجمبــاز مـــؤدي فقــط وهـــذه حركــة مبتكـــرة منــه فقـــط وكتبــت اســـمه ، وهـــذا 
ــــدة أضــــیفت إلــــى مهــــارات الجم ــــاز المبتكــــرة الصــــعبة ، وفــــي یعنــــي أنهــــا حركــــة جدی ب

البطــوالت التــي تلــت ذلــك االكتشــاف بــدأ الالعبــون یبــدعون فــي اســتخدام هــذه الحركــة 
)١(.ویؤدونها ببراعـة واقتدار

تفسیر العامل السابع عشر١٧-١-٤-٤

الترتیب التنازلي لتشبعات الفقـرات علـى العامـل السـابع عشـر الـذي ) ٣٤(الجدول یبین
%) ٣(والتــي تمثــل نســبةفــأكثر ) ٠.٨٩٨(التــي بلــغ تشــبعها رات فقــ) ٣(تشــبعت علیــه 

الفقــرات یبــین) ٣٤(والجــدول ،فــأكثر ) ٥٠(+التــي ذات داللــةمــن العــدد الكلــي للفقــرات 
.التي تشبعت على هذا العامل 

)٣٤(جدول
حسب بمرتبة تنازلیًا سابع عشروتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها

التشبعدرجة 
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١Xعب كلما كانت عالقتي جیدة مع للفي اشعر برغبة كبیرة أ١٦
٩٣٥..عضاء فریقيأ

٢Xلیس لي أعداء مطلقا وجمیع زمالئي یحبونني بدرجة كبیرة ٩٠
٩٣٥..جدا

٣Xجیدة لبناء عالقاتليَّ إعلى االخرین ونظرتھمثیريأبتأعتني٥٨
٨٩٨..الفریقمالء فيمع الز

: ١، ط)١(
.٧٢، ص .٢٠٠٤للنشر ، 



١٢٦
ُبعــْد وتبـین أنهـا تشــرح لباحــثوجـد اسـابع عشــرحـص الفقــرات المكونـة للعامــل الوعنـد ف

بنــاء العالقــات (ء ذلــك احــتفظ هــذا البعــْد بالتســمیة ضــو وفــيبنــاء العالقــات والتواصــل
.)والتواصل

رًا بناء العالقات وهي ایجاد حالة من التواصل الفعال وذلك یتطلب سلوكًا وتفكی"
وألنشاء عالقة راسخة علیك ان تجعل التواصل جزاءا اساسیًا من نتائج ،طویل المدى 

أثبتت الدراسات العلمیة أّنك لو أحسنت التعامل مع اآلخرین، فإّنك ،)١("العالقة 
من طریق النجاح للوصول إلى هدفك، ولكن كیف یتم بناء %٨٥بذلك قطعت تكون 

:لك من خالل عدة خطوات عالقات قویة مع االخرین ؟ یتم ذ
هنـــاك عـــّدة طـــرق تصـــل بـــك إلـــى النجـــاح فـــي إشـــعار : إشـــعار اآلخـــرین بـــأهمّیتهم-١

اآلخرین بأهمّیتهم
اقنع نفسك مّرة واحدة فقط ولكن إلى األبد بأن كل اآلخرین مهّمون ولـیكن اقتناعـك -٢

هــؤالء هــذا مخلصــًا وتأكــد أن َمــن یــؤثر فــي اآلخــرین هــم أولئــك الــذین یؤمنــون بأهمیــة 
.اآلخرین ویرون فیهم أشخاصًا مهّمین بالفعل

یجــب أن یعــرف اآلخــرون أنــك تقــدرهم وتقــدر قیمــتهم وعــاملهم علــى أســاس أن لهــم -٣
)٢(.قدرًا لدیك

تفسیر العامل الثامن عشر١٨-١-٤-٤
مـن الفقـرات الحـائزة علـى أعلـى تشـبعات علـى وفـق شـروط ثـامن عشـریتكون العامـل ال

فقـراتثـالث) ٣(وعـددها فـأكثر) ٠.٨٦٩(معتمدة والتي بلغ تشـبعها تفسیر العوامل ال
مـن %) ٣(النسـبة المئویـة لفقـرات هـذا العامـل بلغـت ذإ،فـأكثر) ٥٠( +یم ذات داللـةبق

.یبین الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ٣٥(والجدول مجموع الفقرات 

)٣٥(جدول
حسب بمرتبة تنازلیًا ثامن عشرصة بالعامل الوتشبعاتها الخایبین تسلسل الفقرات وأرقامها

درجة التشبع

.٩٤ص ،٢٠٠١،دار المحجة البیضاء، لبنان.١ط،كیف تنجح في صناعة العالقاتدمحم ھادي المدرسي؛ )١(
.١٠٨ص ،صدر السابقالم:ھاري الدر وبیریل ھیذر) (٢



١٢٧
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١X٨٨١.في مجریات اللعبامتلك استجابة سریعة لالفكار الجدیدة ٤
٢X٨٦٩..تحسن اسلوب لعبي وتطورت مھاراتي عن العام الماضي٤٦
٣Xثناء سیر اشعر بضعف القدرة على التفكیر الجید في أ٩٨

٨٦٩..المباراة

مفهـوموتبـین أنهـا تشـرح لخبراءوجد اثامن عشرحص الفقرات المكونة للعامل الوعند ف
.التفكیر السریعالعامل اسموفي ضوء هذه الفقرات أطلق على هذاالتفكیر

بــأن Solso)(ویــرى سولســو، التفكیــر عملیــة معرفیــة معقــدة بســبب أكتســاب معرفــة مــا" 
لیـــة عقلیـــة معرفیـــة كأســـتجابة للمعلومـــات الجدیـــدة بعـــد معالجـــة معقـــدة التفكیـــر هـــو عم

.تشمل التخیل والتحلیل وأصدار االحكام وحل المشكالت
األفكـار والمشـاعر هـي مـاتَكوّن السـلوك ،والتفكیر السریع هو حاسم وهـو أمـر حیـوي 

ویجـــب أن یكـــون عقلـــك طلیقـــًا منفتحـــًا لألســـتجابة لكـــل موقـــف جدیـــد یتطلـــب تصـــرفًا 
)١(. "حاسماً 

أن المهارات تعتمد على قدرة الریاضي على تقییم المتغیرات المستمرة في اللعـب " 
بصورة سریعة واستنادًا لذلك یتم التفكیر بالخطط المناسبة وأكثر االلعاب التـي تحتـاج 

وهنا یجـب علـى الالعـب التخطـیط المسـبق "الى التفكیر السریع هي االلعاب المنظمة
تكتیكیــــة المــــراد أســــتخدامها مــــن اجــــل أن یســــتطیع الالعــــب المشــــاركة فــــي للطرائــــق ال

ــــر تضــــمن  ــــى عامــــل الصــــدفة وأن ســــرعة التفكی ــــة دون االعتمــــاد عل ــــاراة بكــــل ثق المب
للالعــــب االقتصــــاد فــــي الحركــــة وتنظــــیم عملــــه داخــــل الملعــــب والتركیــــز علــــى تنفیــــذ 

ـــى أحســـن وجـــه ـــاء ومـــن أهـــم شـــروط ســـرعة التف، الواجبـــات المطلوبـــة منـــه عل كیـــر أثن
.المباراة هي الشد العالي لالنتباه 

یعطـي القـرار أثناء اللعـب والفي العب التصرف السریع في الموقف ذ ال یمكن لإ
الســلیم فــي ظــروف اللعــب المتــوترة لــذا فــأَن الوصــول الــى ســرعة أتخــاذ القــرار الیكــون 

مــوح كبیــر ســهال بســبب وجــود عوامــل تشــتت االنتبــاه لــذا علــى الالعــب ان یتحلــى بط
)٢(.وأرادة قویة تسمح له بالتحكم في النفس ومراقبة افكاره ومشاعره

.       ١٣٢ص،المصدرالسابقایمن العریمي؛)١(
.  ١٠٤ص،المصدر السابقغازي صالح واحمد عریبي؛) ٢(



١٢٨
) ١(أهم شروط سرعة التفكیر-

.الشدة العالیة لالنتباه -١
ؤیــده إرادة قویــة ورباطــة جــأش تســمح لــه بالقــدرة تإن یتحلــى الالعــب بطمــوح كبیــر -٢

.على التحكم في النفس ومراقبة أفكاره ومشاعره 
.لجهاز العصبيالسیما او توى العالي من اللیاقة الوظیفیة ، المس-٣
.الخبرة المیدانیة التي تعطي الالعب حریة استیعاب الموقف -٤
تفسیر العامل التاسع عشر١٩-١-٤-٤

مـن الفقـرات الحـائزة علـى أعلـى تشـبعات علـى وفـق شـروط تاسـع عشـریتكون العامل ال
ثــــالث) ٣(وعــــددها ،فــــأكثر) ٠.٩٠١(ها تفســــیر العوامــــل المعتمــــدة والتــــي بلــــغ تشــــبع

ــةبقــفقــرات النســبة المئویــة لفقــرات هــذا العامــل ذ بلغــتإ،فــأكثر) ٠.٥٠+ (یم ذات دالل
.یبین الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ٣٦(والجدول من مجموع الفقرات %) ٣(

)٣٦(جدول
حسب بمرتبة تنازلیًا شرتاسع عوتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها

درجة التشبع
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١Xر في یجني الكثیر من االشیاء االیجابیة اذا قمت بالتغیأس٣٣
٩٣٩..لعبياسلوب

٢Xبشكل افضل من السابق مع زمالئي في للعباتمكنت من٧٣
٩٣٣..الفریق

٣X٩٠١..مباراةاضع لنفسي خطة عمل جیدة قبل بدایة ال٦١

مفهـوم وتبـین وجد الخبراء أنها تشـرح تاسع عشرحص الفقرات المكونة للعامل الوعند ف
.)تغییر السلوك(العامل اسم وفي ضوء هذه الفقرات أطلق على هذاالسلوك والتغییر

كـل شــخص جمیــع المــوارد التــي یحتاجهـا إلحــداث التغییــر أو یمكنــه إیجادهــا، ومــع لإن
م هـوالسبب في ذلك أنن هذه المواردم ال یملكو هكثیًرا ما یظنون أنشخاصلك فإن االذ

ولكـن بعـض ،لیسوا علـى وعـي بهـذه المـوارد فـي السـیاق الخـاص الـذي یحتاجونهـا فیـه
یـتم تخزینهـا فـي لـى أن كـل خبـرة نكتسـبهااألبحاث في علم وظائف األعصـاب تشـیر إ
قـد مررنـا جمیًعـا بخبـرة أن تقفـز ل،سـتدعائهامكان ما إلى أن تأتي الظروف المناسبة ال

.١١٨، ص٢٠٠٧الھندسي ، المكتب: ، بغداد المدرب وعملیة االعداد النفسي عریبي عودة ؛احمد ) (١



١٢٩
بعـــض األحـــداث المنســـیَّة منـــذ أمـــد بعیـــد فجـــأة داخـــل أذهاننـــا بســـبب فكـــرة شـــاردة أدت 

)١(. الستثارتها

فـالمعنى هـو ،ن عدم توفر الثقة بقدرة االنسان علـى التغییـر هـو عـدم وضـوح المعنـى إ
ومعرفـة ،نفسـكقدرة االنسان على التغییـر وأول خطـوات التغییـر هـو تغییـر فكرتـك عـن

فتغییــــر الســــلوك یحتــــاج لاللتــــزام واالجتهــــاد دون ،بأنــــك قــــادر علــــى التغییــــر بــــأذن هللا 
وسـیبدأ فـي ،فأن تردد االنسان سـیجد العدیـد مـن االسـباب التـي تعدلـه عـن التغییـر،تردد

فــإن لــم تكــن قــادرًا علــى المخــاطرة فلــن تحقــق ،حســاب المكاســب حســاب المخــاطرة  ال
فالخطــأ یعلمنــا ، االحجـام عــن التجربــة ولـیس مــا یعتقــده الـبعضفالفشــل هــو،المكاسـب 

)٢(.ما هو صواب

تفسیر العامل العشرون٢٠-١-٤-٤
الــذي عات الفقــرات علــى العامــل العشــرونالترتیــب التنــازلي لتشــب) ٣٧(الجــدول یبــین

%) ٣(والتــي تمثــل نســبةفــأكثر ) ٠.٩١٤(التــي بلــغ تشــبعها فقــرات ) ٣(تشــبعت علیــه 
یبــین الفقــرات والجــدول،فــأكثر ) ٠.٥٠(+ داللــةذات التــي لكلــي للفقــرات مــن العــدد ا

.التي تشبعت على هذا العامل 
)٣٧(جدول

حسب درجة بمرتبة تنازلیًا عشرونوتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها
التشبع

رقم ت
الفقرة

درجة التشبعالفقرات

١X٩٤٠..ة ألدائي في المباراةأستطیع وضع أھداف محدد٢٠
٢X٩٢٦..أسعى ألكون قائداً للفریق ٤٣
٣X٩١٤..في مجال لعبتيداء بعض المھارات عند أاشعر بصعوبة ٨٨

مفهــوموتبــین وجــد الخبــراء أنهــا تشــرح عشــرونحــص الفقــرات المكونــة للعامــل الوعنــد ف
.)حكم في الذاتالت(العامل اسم وفي ضوء هذه الفقرات أطلق على هذاالذات 

دار ،مصر،القاھرة ،احمد عبد القدوس )ترجمة(.لعصبیةالكتاب العملي للبرمجة اللغویة ا: جوزیف اكونور)(١
.٢٤ص ،٢٠٠٩،الفكر العربي

.٢٧ص ،٢٠١١،وادي التكنولوجیا للنشر، مصر،القاھرة، ١ط،قوة التفكیر االیجابي: دمحم عادل عبد العزیز) ٢(



١٣٠
الـذات عـن طریـق الـتحكم باالفكـار فعنـدما تـنخفض قـوة االفكـار شـیئًا فشـیئًا نتحكم في 

تنخفض قوة االحساس وكیف نقوم بذلك بسرعة؟
ضع التحدیات فـي مكانهـا الطبیعـي وال تعطـي االمـور اكبـر مـن حجمهـا فـإذا حـدث ان 

غاضـب ن بـل انـتغضبت من أمر ما مع شخص معین فال تقل انا غاضب مـن فـال
ن العقــل یتعامــل مــن ســلوك صــدر عــن هــذا الشــخص فحــدد ممــا انــت غاضــب بدقــة ال

فكــار ومــا عــث االحاســیس تبعــًا لمــا حددتــه مــن أوبالتــالي تنب،فكــارمــع مــا تحــدده مــن أ
ى قـــدر االفكـــار فســـوف تتعامـــل معهـــا أســـرع وبصـــورة أیســـر وان دامـــت االحاســـیس علـــ

نـــا یس مبـــالغ فیهـــا فـــإذا قـــال شـــخص مـــا أســـحابالغـــت فـــي االفكـــار فســـینتج عـــن ذلـــك أ
مكتئـــب فـــإن هـــذه الفكـــرة تصـــبح فــــي المكـــان والزمـــان والمـــادة والطاقـــة وهـــذه االربعــــة 

.موجودة في موضع یسمى الكونتم وهي تتحكم في سلوك االنسان
تثیــر المشــاكل لنفســك حینمــا تقــول أنــا مكتئــب أنــا حــزین أنــا ضــعیف الــذاكرة أنـــا نــتأ

ذلـــك ي شـــئ ألن العقـــل یعـــدنـــا وتضـــع بعـــدها امـــرًا ســـلبیًا أو أفاشـــل اي حینمـــا تقـــول أ
.عتقاداً أ 

د ن اول شئ تقولـه لنفسـك یتحـول الـى اعتقـاأیشیر احد العلماء في جامعة هارفارد الى 
دراكـك تتغیـر غیر اعتقادك تتغیر حیاتك غیر أفكارك تتغیـر حیاتـك غیـر أحاسیسـك وأ،

یتحـــول الـــى فكـــرة ذات معنـــى ثـــم یـــتم حیاتــك كـــل هـــذه االمـــور تنبـــع مـــن االدراك الـــذي 
وك یعطــي نتــائج تشــكل التركیــز علیهــا ثــم تصــدر االحاســیس التــي توجــه الســلوك والســل

نــك تســتخدم االفكــار وتعطیهــا طاقــة الواقــع فــإذا أردت أن تغیــر واقعــك غیــر أدراكــك أل
فــال بــد ان یكــون ذلــك فــي االتجــاه الصــحیح الــذي یحســن صــحتك ،وتبــذل جهــدًا ووقتــاً 

حالمك لذا یتعین على الفرد ان یدرك ان لدیه قـدرات غیـر محـدودة وان یـدرك ویحقق ا
)١(. ان لدیه اهدافًا وان یدرك السبب االساسي في نتائجه

إن مفهوم الـذات فـي المجـال الریاضـي هـو مـا یكونـه الریاضـي مـن صـورة عـن 
البیئـةفيللتأثیرنفسه من خالل مایؤدیه من مهارات ریاضیة مختلفة، ویعدها مصدراً 

ذ یبـــذل كـــل شـــخص إلمفـــاهیم النفســـیة المهمـــة لكـــل شـــخص ویعـــد مفهـــوم الـــذات مـــن ا
وتــدعیم قیمــة الــذات، الن قیمــة والــتحكم بذاتــه المزیــد مــن الجهــد مــن اجــل حمایــة ذاتــه 

ان الخبــرات و ،تــزداد هــذه الدافعیــة نحــو االنجــاز الریاضــي لذاتــه هــي مفتــاح الدافعیــة و 

.١٥٥ص .المصدر السابق:مدحت رمضان(١)



١٣١
والعكــس مـن هــذا للــذین ،بیــرة فـي تشــكیل الثقــة بـالنفس یـة كالریاضـیة المبكــرة ذات أهم

نفســهم ، أللــدیهم خبــرات فشــل مبكــرة یصــبحون اقــل ثقــة بأنفســهم ویشــعرون بقیمــة اقــل
نـــواحي الخطـــأ فـــي عـــرف الالعـــبمـــن هنـــا یجـــب التاكیـــد علـــى نقطـــة مهمـــة هـــي ان یت

)١(. ادائه

فرد عن نفسه تؤثر على دورا مهما في المجال الریاضي ،ففكرة المفهوم الذات یلعب و 
والطریقـــة التـــي سیشـــعر أن اآلخـــرین یدركونـــه بهـــا وتـــؤثر علـــى عالقتـــه بهـــم ، أدائـــه ،

ة وانجـــــازه وفشـــــله ومســـــتوى وتحـــــدد شخصـــــیته واســـــتجاباته لآلخـــــرین وروحـــــه التنافســـــی
أن مفهــوم الــذات فــي هــذا المجــال وهــو مــا یكونــه الریاضــي مــن صــورة عــن و ،طموحــه

للتـأثیر فـي البیئـة مهـارات ریاضـیة مختلفـة یعـدها مصـدراً نفسه من خـالل مایؤدیـه مـن
الى أن النشاط الریاضي على اختالف أنواعـه مـن األنشـطة ) عالوي(ویشیرالمحیطة،

االنســانیة التــي تزخــر بالعدیــد مــن المواقــف التنافســیة التــي قــد یكــون لهــا اثــر كبیــر فــي 
)٢(.شخصیة الفرد ومفهومه لذاته

الحادي والعشرونتفسیر العامل٢١-١-٤-٤
مــن الفقــرات الحــائزة علــى أعلــى تشــبعات علــى وفــق حــادي والعشــرونیتكــون العامــل ال

ـــغ تشـــبعها  ـــأكثر) ٠.٨٩٤(شـــروط تفســـیر العوامـــل المعتمـــدة والتـــي بل ) ٣(وعـــددها ،ف
النســبة المئویــة لفقــرات هــذا ذ بلغــتإ،أكثرفــ) ٠.٥٠(+ بقــیم ذات داللــةفقــراتثــالث

یبـین الفقـرات التـي یتكـون منهـا هـذا ) ٣٨(والجـدول الفقرات من مجموع %) ٣(العامل 
.العامل

. عالقة النمط الجسمي : عائدة دمحم شفیق العكام)(١
..١٨ص،.٢٠٠٥رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل،

: دیار كمال اسعد  ) (٢
.٢٠٠٩الة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة صالح الدین، اربیل،رس. المرمى في كرة القدم



١٣٢
)٣٨(جدول

مرتبة تنازلیًا حادي والعشرونوتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها
حسب درجة التشبعب

رقم ت
الفقرة

درجة التشبعالفقرات

١X٩١٦..مھارةامتلك القدرة على تطبیق االفكار الجدیدة ب١٩
٢Xفي الفریق واشعر زاء مقابلة العبین جددإشعر باالرتیاح أ٦٠

٩٠٨..باثارة حقیقیة لذلك

٣X٨٩٤..زمالئي في الفریقوكسباجد صعوبة في كیفیة التعامل٩١

وتبـین وجـد الخبـراء أنهـا تشـرح عشـرونالالحـادي و حص الفقرات المكونـة للعامـل وعند ف
الــرؤى (العامــل اســم وفــي ضــوء هــذه الفقــرات أطلــق علــى هــذالیةالــرؤى المســتقبمفهـوم

.)المستقبلیة
االنجــاز العــالي إذ همــًا لزیــادة دافعیــة معنصــرًا و تشــمل األهــداف الشخصــیة للمســتقبل وهــي

، إنهـــا مصـــدر للطاقـــة والتشـــجیع لالنجـــاز والممارســـة لألنشـــطة التـــي تحقـــق هـــذه األهـــداف
یجابیـة التـي یحقـق فیهـا الریاضـي النجـاح والرضـا فـي وخبرات النجاح والخبـرات السـابقة اال

أي نشــاط تــؤدي إلــى زیــادة االســتعداد فــي الرغبــة الســتمرار ممارســة هــذا النشــاط ممــا یتــیح 
لســــــعادة نتیجــــــة تحقیــــــق هــــــذه فرصــــــة أفضــــــل لتحســــــین المهــــــارات الریاضــــــیة والشــــــعور با

نشـده فـي الحیـاة یمكـن توبمجرد ان تتبلور القیم لـدیك وتبـدأ فـي فهـم الهـدف الـذي ،األهداف
هـــدافك المســـتقبلیة واالهـــداف بـــدورها أ وخطوتـــك التالیـــة هـــي تحدیـــد ،لتالیـــةان تبـــدأ الخطـــوة ا

تسـاعدك علــى االنطـالق قــدمًا نحـو تحقیــق طموحاتـك وتطلعاتــك واذا كانـت القــیم تمیـل فــي 
وهنــاك بعــض االشــخاص یتــردد ،الغالــب الــى العمومیــة فــأن االهــداف تتمیــز بالخصوصــیة 

دیــد أهدافــه المســتقبلیة ألنــه یــرى ان تحدیــد اهــداف معینــة تتعــارض مــع التلقائیــة فــي فــي تح
هدافه المستقبلیة خوفًا من الفشل في الوصول لالهـداف أ وهناك من یتردد في تحدید ،الحیاة

ونــوع ثالــث یــرفض تحدیــد اهدافــه النــه ال یریــد ان یصــطدم مــع الظــروف المســتقبلیة التــي 
:ك اسباب تجعلنا ان نحدد الرؤى المستقبلیة منهاوهنا،تعترض مسیرة الحیاة

.ان وضوح الهدف یوفر علیك الوقت والجهد-١
.ان الفشل یكون محققًا في حالة عدم تحدید االهداف المستقبلیة-٢
)١(.ان الحظ یحالف اولئك الذین یحددون هدفهم ثم یعمدون الى تحقیقها-٣

.٤٤ص ،المصدر السابق:ریك برینكمان،ریك كیرتشنر(١)



١٣٣
تفسیر العامل الثاني والعشرون٢٢-١-٤-٤

مـــن الفقـــرات الحـــائزة علـــى أعلـــى تشـــبعات علـــى وفـــق ثـــاني والعشـــرونعامـــل الیتكـــون ال
ـــغ تشـــبعها  ـــأكثر) ٠.٨٥٥(شـــروط تفســـیر العوامـــل المعتمـــدة والتـــي بل ) ٣(وعـــددها ،ف

النســبة المئویــة لفقــرات هــذا ذ بلغــتإ،فــأكثر) ٠.٥٠+ (بقــیم ذات داللــةفقــراتثــالث
الفقـرات التـي یتكـون منهـا هـذا یبـین) ٣٩(والجـدول من مجموع الفقرات %) ٣(العامل 
.العامل

)٣٩(جدول
حسب بمرتبة تنازلیًا الثاني والعشرونوتشبعاتها الخاصة بالعامل یبین تسلسل الفقرات وأرقامها

درجة التشبع
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١X٩١٦..اتقبل المخاطرة واتبنى مھاماً صعبة١٧
٢Xزاویة اخرى مختلفة عن بقیة انظر الى التمرینات من ٦٧

٨٩٢..الالعبین

٣X٨٥٥..اثناء التمرینفي التي تتطلب جھداً المھاراتافضل انجاز ٩٢

وتبــین وجــد الخبــراء أنهــا تشــرح عشــرونالالثــاني و حــص الفقــرات المكونــة للعامــل وعنــد ف
بـة الرغ(العامـل اسـم وفـي ضـوء هـذه الفقـرات أطلـق علـى هـذاالرغبـة واالصـرارمفهوم

.)واالصرار
عالیـــة مـــن النشـــاط حتـــى تحقیـــق الهـــدفتعنـــي قـــدرة الریاضـــي علـــى االحتفـــاظ بدرجـــة "

ولعـــل هـــذه الســـمة تلعـــب دورا فـــي جعـــل الالعـــب یســـتمر فـــي مواجهـــة الصـــعاب التـــي 
)١(."أثناء التدریب أو خالل المباریات الریاضیةفي تصادفه 

ي الـدافع للنجـاح والكفـاح مـن هي الدافع الشخصـي لمزاولـة النشـاط الریاضـي ، أو هـ" 
أجــل التفــوق واالمتیــاز ، وتعــد مقیاســا علــى مــدى محاولــة الالعــب وان یكــون األفضــل 

. "أو یؤدي  افضل ما عنده 

،.؛)(١
.٣٤ص،.٢٠٠٣،الوطنیة



١٣٤
االصـــرار هـــو العامـــل االساســـي فـــي جمیـــع اوجـــه النجـــاح الضـــخم طویـــل الرغبـــة و ان 

رة واختبـار یـتقن االصرار سبیل النجاح والعزیمة طریق الفالح وفن االصرار خبـ،المدى
)١(.مع االنجازات في طریق النجاحات

هو الشعور بأن الالعب یسـتطیع أن یفعـل فـي مباراتـه شـیئًا مـا یحـدث تغیـراً " االصرار
وتشیر إلیه المخـاطرات المعقولـة التـي یجـازف بهـا الالعـب مـع عـدم لجوئـه الـدائم إلـى 

حــدوده ، والخضــوع عنــد الطــرق الســهلة ، واإلصــرار الســلیم یتضــمن معرفــة الالعــب ل
)٢("وبة المنافسة لتحدید طریقة أدائهالضرورة مع عدم السماح  لالعبین ، وال لصع

ان الرغبة واالصرار هي الطریق الصحیح التي تحقق االنجاز والتي تتمثل في السـعي 
قدرة على االنجاز على وان النجاح یستلزم،دي الى النتائجالدؤوب المتواصل الذي یؤ 

لبعیـــد وقـــدرة علـــى مواصـــلة بـــذل الجهـــد ومزیـــد مـــن الرغبـــة واالصـــرار لتحقیـــق المـــدى ا
ویعـد االصــرار عنصـرًا مهمــًا للنجــاح فالسـر فــي النجـاح هــو ان تتقــدم ،النتـائج المرجــوة

بأســتمرار وتتحــرك دائمــًا لالمــام وتتطلــع لالمــام دائمــًا وان تتخــذ دائمــًا خطــوات عملیــة 
للعدیـد مـن ائمًا لتحقیـق النجـاح فالقاسـم المشـتركنحو اهدافك التي ترغب فیها وتثابر د

و التغلــب علــى العقبــات االشــخاص النــاجحین یتمثــل فــي االصــرار الــذي یظهرونــه نحــ
مــام فــال یهــم مــدى الســرعة التــي یتحــرك بهــا الفــرد نحــو االمــام ولكــن النقطــة والتقــدم لأل
وتــأتي المكافــأتنیــاً واالصــرار ثاتي اوالً هــي انــه یتقــدم باســتمرار فالعمــل یــأالمهمــة هنــا

)٣(.بعد ذلك

علــى تحقیــق النجــاح لــذا فــإن " طریــق اإلصــرار" إن مــن حققــوا التمیــز والتفــوق یتبعــون 
-:الوصفة المثلى للنجاح هى

.،وتنمیة إحساسك بما یتحققةتحدید ما ترید على وجه الدق-١
. الفعل أو العمل الذى لواله لبقیت أمنیاتك مجرد أضغاث أحالم-٢
مـــال أو األفعـــال لألهـــداف ســـرعة أكتســـاب قـــدرة حســـیة إدراكیـــة كبیـــرة تجـــاه األع-٣

. المرجوة
. أكتساب مرونة فى تغییر سلوكك من أجل الحصول على ما ترید- ٤

. رسن سكر ؛ ریسان خریبط ، ناھدة (١)
.٩٥، ص ١٩٨٨الكتب للطباعة والنشر ، 

، دار الفكر العربي القاھرة. االختبارات النفسیة والمھاریة؛ دمحم حسن عالوي ، دمحم نصر الدین رضوان ) (٢
.٤٨٢ص . ١٩٨٧، 
.٣٤٠ص ،٢٠١٠،السعودیة،الریاض ،مكتبة جریر) ترجمة(.١ط.المطلقةالقوة:جیمس لي فالنتین)٣(



١٣٥
تفسیر العامل الثالث والعشرون٢٣-١-٤-٤

مــن الفقـــرات الحــائزة علــى أعلــى تشــبعات علــى وفـــق ثالــث والعشــرونیتكــون العامــل ال
ـــغ تشـــبعها شـــروط ت ـــأكثر) ٠.٩٢١(فســـیر العوامـــل المعتمـــدة والتـــي بل ) ٣(وعـــددها ،ف

النســبة المئویــة لفقــرات هــذا ذ بلغــتإ،فــأكثر) ٠.٥٠+ (یم ذات داللــةبقــفقــراتثــالث
یبـین الفقـرات التـي یتكـون منهـا هـذا ) ٤٠(والجـدول من مجموع الفقرات %) ٣(العامل 
.العامل

)٤٠(جدول
حسب بمرتبة تنازلیًا ثالث والعشرونوتشبعاتها الخاصة بالعامل المهایبین تسلسل الفقرات وأرقا

درجة التشبع
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١Xامتلك القدرة على تقدیم المقترحات والخطط لي ولزمالئي ١٢
٩٦١..في الفریق

٢Xامتلك القدرة على اكتشاف القدرات المھاریة التي یمتلكھا ٥٧
٩٤٥..جعھم الظھارھا في اللعبزمالئي واش

٣Xاتصرف بحكمة وأركز بشدة رغم المعوقات والمشتتات في ٩٤
٩٢١..أثناء اللعب

وتبــین وجــد الخبــراء أنهــا تشــرح عشــرونالالثالــث و حــص الفقــرات المكونــة للعامــل وعنــد ف
تحمــــل (العامــــل اســــم وفــــي ضــــوء هــــذه الفقــــرات أطلــــق علــــى هــــذاالمســــؤولیةمفهــــوم

.)المسؤولیة
تحمـل المسـؤولیة وهـي تحمــل المسـؤولیة الشخصـیة عـن اداء الالعــب فـي المبـاراة وهــي 

وبــــذل الجهــــد فــــي المحاولــــة الجــــادة ،خطائــــهرادة فــــي مواجهــــة الالعــــب بشــــجاعة ألاال
)١(.لتصحیح هذه االخطاء

فأنـت تتحمـل المسـؤولیة ،وتحمل المسؤولیة هو أن تتحمل واجبًا وفرضًا أن تكون ناجحاً 
نجـــــــاح الـــــــذي غباتـــــــك وتصـــــــبح ناجحـــــــًا فعلیـــــــك أن تـــــــدرك أنـــــــه كلمـــــــا زاد الالنجـــــــاز ر 

وزادت قـــوة موقفـــك لمســـاعدة االشـــخاص االخـــرین علـــى كثـــر كفـــاءةأصـــبحت أ،تجســـده
فتحـــل بـــروح االنتصـــار وســـتكون لـــدیك فرحـــة لمســـاعدة ، الوصـــول الـــى النجـــاح ایضـــاً 

)٢(.االخرین على الوصول للنجاح 

.٣٠١ص ،المصدر السابق:غازي صالح محمود)(١
.٣٧٠ص . المصدر السابق: جیمس لي فالنتین) (٢



١٣٦
لعشرونتفسیر العامل الرابع وا٢٤-١-٤-٤

مـــن الفقـــرات الحـــائزة علـــى أعلـــى تشـــبعات علـــى وفـــق رابـــع والعشـــرونیتكـــون العامـــل ال
ـــغ تشـــبعها  ـــأكثر) ٠.٩١٩(شـــروط تفســـیر العوامـــل المعتمـــدة والتـــي بل ) ٣(وعـــددها ،ف

النســـبة المئویـــة لفقـــرات هـــذا ذ بلغـــتإ،فـــأكثر) ٠.٥٠+ (قـــیم ذات داللـــةبفقـــراتثـــالث
یبـین الفقـرات التـي یتكـون منهـا هـذا ) ٤١(جـدول والمن مجموع الفقرات %) ٣(العامل 
.العامل

)٤١(جدول
حسب بمرتبة تنازلیًا رابع والعشرونوتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها

درجة التشبع
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١Xو أاةمباراثناء الفي ر المعتقد السلبي الى ایجابي یاستطیع تغی٢٢
٩٥٣..التدریب

٢X٩٢٧..أبدأ بالتغییر اوالً من نفسي ومن ثم زمالئي في الفریق٦٢
٣Xر طریقة التفكیر بشكل ایجابي نحو االفضل في یتغیطیعاست٨٧

٩١٩..اللعب

وتبــین أنهــا تشــرح لباحــثوجــد ارابــع والعشــرونحــص الفقــرات المكونــة للعامــل الوعنــد ف
.)إحداث التغییر(ء ذلك احتفظ هذا البعْد بالتسمیة ضو وفيإحداث التغییرُبعدْ 

ـــه  ـــر مـــا تقـــوم بعمل ـــة العصـــبیة وهـــو تغیی أن التغییـــر هـــو جـــوهر مـــنهج البرمجـــة اللغوی
وممكــن أحــداث التغییــر لــدى ،وتغییــر توجهاتــك ومعتقــداتك ،وتغییــر طریقــة تفكیــرك ،

ویـــة للتغییـــر تتـــیح لـــك أدوات قتـــيارات الوهـــي أحـــدى المهـــ، أشـــخاص أخـــرین أیضـــًا 
،فبالممارسة تتمكن من أستخدامها بكل ثقة وفي السیاق المناسب ولن نجد أي مقاومـة 

)١(٠من األخرین خالل سعیك للتدخل ألحداث التغییر على األخرین 

التغییر مـن سـنن الحیـاة الثابتـة فكـل إنسـان یحتـاج إلـى التغییـر فطبیعـة الـنفس البشـریة 
دوام الحـال (قـولهم لدیه فهو ال یـركن إلـى حـال وككامنةالمیل إلى التغییر لكونه رغبة

دون أن یكـون لنـا شـأن مـن ، وهذه حقیقة تفرضـها علینـا الحیـاة مـن حولنـا )من المحال
فضــًال عــن فـي ذلــك فتجــدد حاجاتنـا وزیــادة متطلباتنــا ومسـتوى الطمــوح لــدینا باإلضـافة

.٣٥٥ص .المصدر السابق:ھاري الدر وبیریل ھیذر)(١



١٣٧
أضـف إلـى ذلـك واقـع العـالم ،رأدوارنا ومسئولیاتنا في الحیاة یفرض علینا التغییـتغییر

الــذي نعیشــه الیــوم والــذي ینتابــه الكثیــر مــن التغییــرات والتطــورات المتســارعة فــي شــتى 
)١(.التغییر احداث التي تحتم علینا مجاالتال

ویرى الباحث أن األفكار هي البدایة الحقیقیة ألعمالنا وأفعالنا وسلوكیاتنا، والطریقة 
التي سوف تحدد وتؤثر في نهایة المطاف على أفعالنا التي نختار أن نفكر بها هي

وأعمالنا، وعندما نكون قادرین على تغییر الطریقة التي نفكر بها، فسوف نكون 
.قادرین بالتالي على تغییر سلوكنا نحو األفضل

نتفسیر العامل الخامس والعشری٢٥-١-٤-٤
أعلــى تشــبعات علــى وفــق مــن الفقــرات الحــائزة علــى خــامس والعشــرونیتكــون العامــل ال

ـــغ تشـــبعها  ـــأكثر) ٠.٨٧٥(شـــروط تفســـیر العوامـــل المعتمـــدة والتـــي بل ) ٣(وعـــددها ،ف
النســـبة المئویـــة لفقـــرات هـــذا ذ بلغـــتإ،فـــأكثر) ٠.٥٠(+ یم ذات داللـــةبقـــفقـــراتثـــالث

یبـین الفقـرات التـي یتكـون منهـا هـذا ) ٤٢(والجـدول من مجموع الفقرات %) ٣(العامل 
.العامل

)٤٢(جدول
مرتبة تنازلیًا خامس والعشرونوتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها

حسب درجة التشبعب
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١X٩٠٤..أضُع لنفسي أھدافاً في التدریب أحاِوُل الوصوَل الیھا٢٩
٢X٨٩٩..افتقر لتغییر اسلوب لعبي بشكل ایجابي٦٩
٣Xر الشخصي لي ولزمالئي یاشعر بتحسن مستمر الحداث التغی٧٩

٨٧٥..في الفریق

وتبـین وجـد الخبـراء أنهـا تشـرح الخـامس والعشـرینحص الفقرات المكونة للعامـل وعند ف
تحقیـق (العامـل اسـم وفـي ضـوء هـذه الفقـرات أطلـق علـى هـذاتحقیق االهدافمفهوم

.)االهداف
فـي الشـرق والغـرب عـن تحقیـق االهـداف لالنسـان ینتحدث الكثیـر مـن العلمـاء والبـاحث

وعـــن قـــوة العقـــل وأثـــره فـــي تشـــكیل مســـتقبل ،وانـــه بداخلـــه قـــدرات عظیمـــة وغیـــر عادیـــة

.١٥٢ص، ٢٠٠٠،لطباعةدار االندلس الخضراء ل،السعودیة.١ط.صناعة النجاحطارق السویدان؛)١(



١٣٨
وتحـدث بعـض العلمـاء عـن مـا،وتحقیقه من أهـداف ،الشخص وما یمكنه الوصول الیه

في داخل االنسان من عمالق قادر على احداث تغیرات جوهریة في حیاتـه الشخصـیة 
وفي الحیاة عمومًا عن طریـق أحـداث تغییـر دائـم ومسـتمر فـي شخصـیة االنسـان وفـي 

.لیحصل على نتائج وبالتالي تحقیق أهدافهنمط حیاته وطریقة تفكیره
وبقــدر اتســاع ،وفــي المــنهج الفكــري الغربــي یقولــون ان االنســان بقــوة تفكیــره وبقــدرة عقلــه

تحســـین وتطـــویر االمكانیـــات ،نطـــاق مشـــاعره یســـتطیع عـــن طریـــق التفكیـــر االیجـــابي
والمهــارات الشخصــیة وان یحــدد مســتقبله ویحصــل علـــى مــا یریــد مــن مســتقبل افضـــل 

وایضًا یسـتطیع ان یغییـر النـاس مـن حولـه لكـي یتعـاملوا ،الخ.....وصحة ومال وعالج
اي انــه بعلمــه وقوتــه الشخصــیة یحــدد ویختــار مــا،معــه بالصــورة التــي یحبهــا ویریــدها 

)١(.یرید ویرى انه االصوب له والذي یحقق له مایریده من اهداف لیحققها

ان تحقیـــق االهـــداف توصـــل الفـــرد الـــى درجـــة شـــعوره بتحقیـــق ) ١٩٨٠جـــیمس (واكـــد 
العــب مــا ان رادأفــاذا ،)٢(ذاتــه ومكانتــه النفســیة وتقبــل ذاتــه وشــعوره بالرضــا النفســي 

ن یــدرك أن فمــن االهمیــة بمكــان ط ریاضــي معــیمــن ممارســته لنشــافائــدةیحقــق افضــل 
.)٣(ویعرف كیفیة تحقیق اهداف وغایات یسعى الى تحقیقها 

ال یختلــف البــاحثون فــي القــول بــأن الممارســة الریاضــیة مهمــا كانــت مســتویاتها تحتــاج 
ــــى أهــــداف واضــــحة ومحــــددة المعــــالم  ــــیم والتــــدریب ، إل ــــات التعل ــــى إن كــــل عملی بمعن

لممارسـة بـال هـدف كتحـرك احـد األجسـام فـي الفـراغ والمنافسة بحاجة إلى أهداف الن ا
مــع انعــدام قــوى الجاذبیــة األرضــیة وبالتــالي ال أحــد یعــرف أیــن نقطــة البدایــة ومــا هــي 

األهــداف حیــزًا كبیــرًا فــي عملیــات التعلــیم والتــدریب تحقیــقلــذلك احتــل ، النهایــة آفــاق
األهـداف یسـتخدم تحقیـقالرغم مـن أن مصـطلح ومن ثم التفوق وتحقیق االنجاز على

فقــد یعنــي فــي بعــض األحیــان المســتویات التــي تنجــز أو ، لیعبــر عــن معــاني مختلفــة 
)٤(.الفعالیات التي یؤدیها الالعب أو المكافأة التي سوف یحصل علیها الالعب

ص ،٢٠١٠،،،.٢ط.:حسن الوكیل وایمان الغراب)١(
٢٧.

)٢( :
.١٣ص١٩٧٨،
، ٢٠٠٠، ٢ط. -)٣(

.١٢٧ص
: محمود عبد الفتاح عنان؛ )٤(

.٣٤٦،ص١٩٩٥دار الفكر العربي ،



١٣٩
تفسیر العامل السادس والعشرون٢٦-١-٤-٤

بعات علــى وفــق مــن الفقــرات الحــائزة علــى أعلــى تشــســادس والعشــرونیتكــون العامــل ال
ـــغ تشـــبعها  ـــأكثر) ٠.٩٠٨(شـــروط تفســـیر العوامـــل المعتمـــدة والتـــي بل ) ٣(وعـــددها ،ف

النســبة المئویــة لفقــرات هــذا بلغــت ذإ، فــأكثر) ٠.٥٠+ (یم ذات داللــةبقــفقــراتثــالث
یبـین الفقـرات التـي یتكـون منهـا هـذا ) ٤٣(والجـدول من مجموع الفقرات %) ٣(العامل 
.العامل

)٤٣(جدول
مرتبة تنازلیًا سادس والعشرونوتشبعاتها الخاصة بالعامل التسلسل الفقرات وأرقامهایبین 

حسب درجة التشبعب
رقم ت

الفقرة
درجة الفقرات

التشبع
١Xستطیع االنسجام والتواصل مع جمیعا٢٥

٩٤٠..الالعبین بسھولة

٢Xع واساعد زمالئي على االبتكار واالبدااجعل اداء الفریق ممیزاً ٥١
٩١٢..والتفوق في اللعب

٣X٩٠٨..افتقر للتواصل مع الالعبین الذین یتصفون بطباع صعبة٨٤

وتبـین وجـد الخبـراء أنهـا تشـرح السادس والعشـرونحص الفقرات المكونة للعامل وعند ف
العامل وفي ضوء هذه الفقرات أطلق على هذامع االخرینوالتواصل االنسجام مفهوم
.)االخریناالنسجام مع(اسم 

وتقبــل االخــرین وتفهمهــم وحــبهم لــه یحتــاج الفــرد الــى الشــعور باالنســجام مــع االخــرین
والســـلوك جـــزءًا مـــن ، و العمـــل انســـجاماً فـــي الفریـــق أســـاوي الفـــرد مـــع زمالئـــهویمثـــل ت،

ن یكــون عضــوًا فــي جماعــات مــن ب أســعیه لتحقیــق هــذه الحاجــة ویشــعر الفــرد انــه یجــ
ـــه فیهـــااصـــدق یرغـــب هـــو ان یتقبـــل االخـــرین وینســـجم معهـــم و ،بـــأخالصائه وان یقبلون

وبــذلك یشــعر الفــرد بقیمتــه الشخصــیة ویشــعر باالنتمــاء مــن خــالل اكتشــافه ان زمــالءه 
.یریدونه معهم وانهم یتمتعون بصحبته ویفتقدونه اذا غاب عنهم

ـــه ـــر ل ـــه لنفســـه وتقبـــل الغی ـــره التقـــل اهمیـــة عـــن تقبل ـــل الفـــرد لغی فمـــن عالمـــات ،وأن تقب
علـــــــى اخـــــــتالف أرائهـــــــم ومعتقـــــــداتهم نســـــــجام مـــــــع االخـــــــرین هـــــــو تقبـــــــل االخـــــــریناال
ومــن الضــروري أن یتقبــل ،والتغاضــي عــن نقائصــهم وعیــوبهم وتجنــب نقــدهم،جناســهموأ

االفـــراد غیـــرهم ال مـــن اجـــل ســـعادتهم فحســـب بـــل مـــن اجـــل مصـــلحة الجمیـــع عمومـــًا 



١٤٠
الجمـاعي التعـاوني ومصلحة الفریق الـذي ینتمـي الیـه خصوصـًا فالحیـاة تسـتلزم العمـل

)١(.وتقبل الغیر واالنسجام معهم والتعاون معهم لتحقیق االهداف المشتركة للجمیع

تفسیر العامل السابع والعشرون٢٧-١-٤-٤
مــن الفقــرات الحــائزة علــى أعلــى تشــبعات وفــق شــروط ســابع والعشــرونیتكــون العامــل ال

فقــرات اربــع) ٤(أكثر وعــددها فـ) ٠.٦١٦(تفسـیر العوامــل المعتمــدة والتـي بلــغ تشــبعها 
والجـــدول مــن العـــدد الكلــي للفقــرات %) ٤(وبنســبة،فـــأكثر) ٠.٥٠(+ بقــیم ذات داللــة

.یبین عدد الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ٤٤(
)٤٤(جدول

حسب بمرتبة تنازلیًا سابع والعشرونوتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها
شبعدرجة الت

رقم ت
الفقرة

درجة التشبعالفقرات

١Xأفضل االھداف ذات التحدي مع االخذ في االعتبار المخاطر ٦
٨٢٠..المحسوبة لتحقیقھا

٢X٨١٧..فاً خاصة تشعرني بالمتعة والسرور والتحدياحدد لنفسي اھدا٤٢
٣Xھدافي أفي تحقیق إیقافيتستطیع الصعبة ن العقبات أاشعر ب٤٨

٦١٧..لالنجاز

٤X٦١٦..لكي اتفوق في  لعبتيأنمي مھاراتي١١

وتبــین وجــد الخبــراء أنهــا تشــرح الســابع والعشــرونحــص الفقــرات المكونــة للعامــل وعنــد ف
الثقــــة (العامـــل اســــم وفــــي ضـــوء هــــذه الفقـــرات أطلــــق علـــى هــــذاالثقــــة بـــالنفسمفهـــوم
.)بالنفس

التحــدیات التــي تختبــر حــدوده ، بقدرتــه وثقتــه فــي مواهبــه وتقبــل شــخصهــي إیمــان ال" 
وهــي معرفتــه بنــواحي قوتــه ، واســتخدامها جمیعــا فــي الوصــول إلــى افضــل النتــائج أي  

فالالعـب الریاضـي " إن هناك استعدادًا لمواجهة أي عقبات في حـدود قـدرات الالعـب 
الذي یتسم بهـذه السـمة یتصـف بالثقـة الواضـحة فـي نفسـه وفـي قدراتـه ومهارتـه ویكـون 

.هوم إیجابي عن ذاته ویتصف بالصدق والواقعیةلدیه مف

.٦٩ص ،١٩٧٨،دار مصر للطباعة،القاھرة،مصر،التكیف النفسي:مصطفى فھمي)(١



١٤١
إن الكثیـر منــا یعتقــد انــه یمكــن أن یصــبح لدیـه الثقــة بــالنفس عنــدما یحقــق المكســب أو 
الفــوز فقــط، وذلــك شــيء غیــر صــحیح إننــا نســتطیع أن نشــعر بالثقــة حقــا عنــدما نعتقــد 

أهمیـة االعتقـاد إننا نستطیع ان نؤدي بنجاح، فالثقة بالنفس هي توقع النجاح، واألكثـر 
في إمكانیة التحسن، فالثقة بـالنفس ال تتطلـب بالضـرورة تحقیـق المكسـب، فعلـى الـرغم 

نــه یمكــن االحتفــاظ بالثقــة بــالنفس وتوقــع تحســن أوز فمــن عــدم تحقیــق المكســب أو الفــ
)١(.األداء

"(٢)هي شعور الفرد بقدرته"(Webster)ویعرفها قاموس 
"المرء بنفسههي ثقة"(Oxford)ویعرفها قاموس 

.(٣)وغالبا ما تكون معتمدة على قوى الفرد الخاصة
اتجــاه الفــرد نحــو كفایتــه النفســیة واالجتماعیــة وشــعوره "عــالم بأنهــا ي وجــاء تعریــف أبــ

واعتقاده المبني على الخبـرة بأنـه قـادر علـى تحقیـق حاجاتـه ومواجهـة متطلبـات البیئـة، 
عل االجتماعي في مواقف الحیـاة، ویـؤدي أثناء التفافي وحل مشكالته وشعوره باألمن 
.(٤)"دورا إیجابیا في هذه المواقف

عامـــــل یمثـــــل اتجـــــاه الفـــــرد نحـــــو ذاتـــــه ونحـــــو بیئتـــــه "فیعرفهـــــا بأنهـــــا (Giulford)أمـــــا 
.(٥)"االجتماعیة ویرتبط بمیل الفرد إلى اإلقدام على البیئة أو التراجع عنها

سـییر أمـوره مـن دون خـوف وبلـوغ أهدافـه بأنها  إیمـان الفـرد بقدرتـه فـي تیرى الباحثو 
.وتقبله لذاته كما هي واعتقاده بأنه جدیر بتقدیر اآلخرین

.٤٨٣ص .السابقالمصدردمحم حسن عالوي ، دمحم نصر الدین رضوان ؛ ) (١
(٢)Webster Third New International Dictionary of English Language Chicago: G. ٨C
G. Merriam Co., Vol. ١٩٧١. P. ٥٤.
(٣)Hornby, A. S. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. Eight
Impression London: Oxford University Press; ١٩٧٤, P. ٨٨/

العادل دمحم أبو العالم ؛ )٤(
.٥٤-٥٣، ص١٩٧٨جراح الصباح، 

(٥)Guilford, J. P. Personality, New York: McGraw-Hill, ١٩٥٩, P. ١٠.



١٤٢
تفسیر العامل الثامن والعشرون٢٨-١-٤-٤

وفـــق علــى مــن الفقــرات الحــائزة علـــى أعلــى تشــبعات ثــامن والعشـــرونیتكــون العامــل ال
ثـالث) ٣(فـأكثر وعـددها ) ٠.٨٥٤(شروط تفسیر العوامل المعتمدة والتي بلغ تشبعها 

مــــن العــــدد الكلــــي للفقــــرات %) ٣(وبنســــبة،فــــأكثر) ٠.٥٠+ (بقــــیم ذات داللــــةفقــــرات 
.یبین عدد الفقرات التي یتكون منها هذا العامل) ٤٥(والجدول 

)٤٥(جدول
حسب بمرتبة تنازلیًا ثامن والعشرونوتشبعاتها الخاصة بالعامل الیبین تسلسل الفقرات وأرقامها

التشبعدرجة 
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١Xواظب على التمرینات بشكل یومي من اجل التفوق على ا١٨
٩١٤..زمالئي

٢Xلدي القدرة على اظھار ورفع مستوى ادائي في اللعب بشكل ٦٥
٩٠٩..منظم ودائمي

٣Xفي بسرعة عندما تتغیر الظروفسلوب لعبيأستطیع تغییر ا٨٩
٨٥٤..اةاثناء المبار

وتبــین وجــد الخبــراء أنهــا تشــرح والعشــرونالثــامنحــص الفقــرات المكونــة للعامــل وعنــد ف
االلتـــزام (العامـــل اســـم ضـــوء هـــذه الفقـــرات أطلـــق علـــى هـــذاااللتـــزام والتحـــدي مفهـــوم

.)والتحدي
لتــــدریب والمنافســــة هــــو شــــعور الالعــــب باالرتبــــاط بمســــؤولیاته الریاضــــیة فــــي اااللتـــزام 

واالیفـاء بمـا ،ذات واالسـرة واالصـدقاء والمجتمـع وعدم االغتراب عـن الـ،ها وااللتزام ب
.یفرضه هذا االرتباط من واجبات ومسؤولیات وعدم التراجع عنها

هـــو امـــتالك الفـــرد لشـــعور المشـــاركة واالرتبـــاط بنشـــاطات ) (Commitmentااللتـــزام 
)١(.الحیاة 

ماذا یعني االلتزام؟
درجــة َتعــّرفالریاضــة أهــدافها ویمكــن الجماعــة دهضــي مــا تعــزام یعنــي تعلــیم الریاااللتــ

: التزام الریاضي نحو الهدف من خالل محكین هما
٠أي الوقت الذي یخصصه الریاضي لتحقیق الهدف: كمیة الوقت

بناء مقیاس لقوة التحمل النفسي لدى العبي الدرجة االولى لبعض االلعاب الفردیة في :كامل عبود حسین(١)
.٣٤ص ،٢٠٠٤،الجادریة،جامعة بغداد،رسالة ماجستیر غیر منشورة،العراق 



١٤٣
٠ثناء المنافسة لتحقیق الهدففي أأي الجهد الذي یبذله الریاضي : درجة الجهد

٠ألعداد الجیدلتحقیق الهدف یمثل نقطة البدایة إن االلتزام من قبل الریاضي نحو 
ـــى مواجهـــة عوامـــل الهزیمـــة أو الفشـــل فـــي المنافســـات والتحـــدي  هـــو قـــدرة الالعـــب عل

.والتدریب وشعوره االیجابي للتغیرات التي تحصل في الریاضة 
.)١١(وهو توقع التغیر كتحد نحو تطور أبعد وأفضل ) Challenge( التحدي 

ستبعدةالعوامل الم٥-٤
التي لم تستوفي شروط القبول الخاصـة بقبـول العوامـل وكمـا ذكـرت تم استبعاد العوامل 

:بعت علیها فقرتان فقط وهي كما یأتيوهذه العوامل تش،سلفاً 
ن لعشریالعامل التاسع وا٥١--١

)٤٦(جدول
نریتاسع والعشوتشبعاتها الخاصة بالعامل الوأرقامهاالمستبعدة یبین تسلسل الفقرات 

حسب درجة التشبعبمرتبة تنازلیًا 
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١X٨٢٦..أشعر ان تدریباتي تكون من دون ھدف٨٦
٢Xاشعر بأّن تفكیري یختلف دائماً عن تفكیر زمالئي في ٢١

٨١٢..الفریق

العامل الثالثین٢-٥-٤

)٤٧(جدول
مرتبة تنازلیًا نثالثیتشبعاتها الخاصة بالعامل الو وأرقامهاالمستبعدة یبین تسلسل الفقرات 

حسب درجة التشبعب
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١X٩٠٩..في الملعبعدم امتالكي الكفاءة والفاعلیةاشعر ب٤٥
٢X٩٠٠..تسیطر علي االفكار السلبیة بشكل دائم٢

غیر أطروحة دكتوراه بثینة منصور الحلو ؛ قوة التحمل الشخصیة وأسالیب التعامل مع ضغوط الحیاة ،) ٢(
.  ٦٠، ص ١٩٩٥، كلیة االداب ، جامعة بغداد ، منشورة



١٤٤
ن العامل الحادي والثالثی٣-٥-٤

)٤٨(جدول
مرتبة نحادي والثالثیوتشبعاتها الخاصة بالعامل الوأرقامهاالمستبعدة الفقرات یبین تسلسل

حسب درجة التشبعبتنازلیًا 
رقم ت

الفقرة
درجة التشبعالفقرات

١X٩٤١..افتقر للخبرة الكافیة داخل الملعب٥٠
٢X٩٢٨..بفضل الخبرات التي اكتسبتھا تغیر اسلوب لعبي وتطور٥

الثاني والثالثون العامل ٤-٥-٤
)٤٩(جدول

مرتبة ثاني والثالثونوتشبعاتها الخاصة بالعامل الوأرقامهاالمستبعدة یبین تسلسل الفقرات 
حسب درجة التشبعبتنازلیًا 

رقم ت
الفقرة

درجة التشبعالفقرات

١X٨٨٦.احاول تجنب التحدیات الصعبة التي تواجھني اثناء اللعب٤٧
٢Xقادر على قیادة الفریق نحو االبداع والتفوق اشعر بأني غیر١٥

٨٧٨..في اللعب

أســـتیفائها شـــروط قبـــول موبهـــذا تـــم اســـتبعاد هـــذه العوامـــل االربعـــة الســـالفة الـــذكر لعـــد
.العامل 

الفقرات المستبعدة ٦-٤
التــي علــى العوامــل تــم اســتبعاد الفقــرات الثالثــة التــي لــم تســتوفي شــروط قبــول التشــبع 

:وهي كما یأتي) ٥٠(+ها اقل من كانت قیم تشبع
)٥٠(جدول

العواملجمیع على تشبعالتي لم تستوفي شروط نسبة الیبین الفقرات
الفقراترقم الفقرةت
١٣ Xاستطیع كشف اسلوب لعب المنافس.
٢٩Xلیتناسب مع بقیة اعضاء اشعر برغبة كبیرة لتغییر اسلوب لعبي بشكل افضل

.الفریق
٣Xسرعة حینما اتعرض لموقف مفاجئ في اثناء اللعباتوتر ب٣٦.



١٤٥
:المقیاس النهائي٧-٤

بعد االنتهاء من المعالجـات االحصـائیة وبعـد تطبیـق الشـروط االساسـیة لقبـول العوامـل 
ن بعــدًا تمثــل بمجموعهــا مكونــات مقیــاس توصــل الباحــث الــى ثمانیــة وعشــریوتفســیرها 

ن في بعض االلعاب الفرقیـة والـذي یتضـمن البرمجة اللغویة العصبیة لالعبین المتقدمی
وكانــت الصــیغة النهائیـة للمقیــاس كمــا موضــحة ، یبــین ذلـك) ٥١(والجــدول فقـرة ) ٨٩(

) .٩(في الملحق
)٥١(جدول

حسب ترتیب العوامل وتشبعاتها بعد التحلیل العامليبیبین ترتیب مصفوفة العوامل النهائیة 
رقم ت

الفقرة
العوامل

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤
١X٣١.٩٤٨
٢X٧٨.٩٤٢
٣X٥٢.٩٣٤
٤X٧٥.٩٢٥
٥X٣٤.٩٢٦
٦X٧٤.٩٠٨
٧X٩٩.٨٧٥
٨X٥٥.٧٦٣
٩X١٠٠.٦٨٠

١٠X١٠.٩٥٩
١١X٤١.٩٤٠
١٢X٣٧.٩٣٨
١٣X٩٦.٩١٤
١٤X٣٠.٩١٩
١٥X٦٤.٩١٩
١٦X٧٧.٩١٦
١٧X٢٦.٩٤٤
١٨X٨٢.٩٢٤
١٩X٥٦.٩١٤
٢٠X١.٩٤٤
٢١X٧٠.٩٤٤
٢٢X٣٨.٩٢٨
٢٣X٢٤.٩٣١
٢٤X٨٣.٩٣١
٢٥X٤٠.٩٢٥
٢٦X١٤.٩٣١
٢٧X٦٨.٩١٩
٢٨X٩٣.٨٨٠
٢٩X٢٧.٩٢٣
٣٠X٨٠.٩١٠
٣١X٤٤.٩٠٧
٣٢X٧.٩٤٩
٣٣X٩٧.٩٣٦
٣٤X٥٩.٩٣٥
٣٥X٢٣.٩٣٧
٣٦X٥٣.٩٣٢
٣٧X٨٥.٩١٥
٣٨X١٣.٩٢٠
٣٩X٦٦.٩١٦



١٤٦
٤٠X٩٥.٩١٦
٤١X٣٢.٩٢٤
٤٢X٤٩.٩١٩
٤٣X٧٦.٩٠٧
٤٤X٣٥.٩٧٧
٤٥X٦٣.٩٦٠
٤٦X٧٢.٩٥٦
رقم ت

الفقرة
العوامل

١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨
٤٧X٨.٩٥٩
٤٨X٣٩.٩٥٧
٤٩X٥٤.٩٣٨
٥٠X٢٨.٩١٩
٥١X٨١.٩١٣
٥٢X٧١.٩٠٨
٥٣X١٦.٩٣٥
٥٤X٩٠.٩٣٥
٥٥X٥٨.٨٩٨
٥٦X٤.٨٨١
٥٧X٤٦.٨٦٩
٥٨X٩٨.٨٦٩
٥٩X٣٣.٩٣٩
٦٠X٧٣.٩٣٣
٦١X٦١.٩٠١
٦٢X٢٠.٩٤٠
٦٣X٤٣.٩٢٦
٦٤X٨٨.٩١٤
٦٥X١٩.٩١٦
٦٦X٦٠.٩٠٨
٦٧X٩١.٨٩٤
٦٨X١٧.٩١٦
٦٩X٦٧.٨٩٢
٧٠X٩٢.٨٥٥
٧١X١٢.٩٦١
٧٢X٥٧.٩٤٥
٧٣X٩٤.٩٢١
٧٤X٢٢.٩٥٣
٧٥X٦٢.٩٢٧
٧٦X٨٧.٩١٩
٧٧X٢٩.٩٠٤
٧٨X٦٩.٨٩٩
٧٩X٧٩.٨٧٥
٨٠X٢٥.٩٤٠
٨١X٥١.٩١٢
٨٢X٨٤.٩٠٨
٨٣X٦.٨٢٠
٨٤X٤٢.٨١٧
٨٥X٤٨.٦١٧
٨٦X١١.٦١٦
٨٧X١٨.٩١٤
٨٨X٦٥.٩٠٩
٨٩X٨٩.٨٥٤
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١٤٨

االستنتاجات والتوصیات-٥
:االستنتاجات١-٥

وقشـت توصـل في ضوء المعالجات االحصائیة لنتائج البحـث التـي عرضـت وحللـت ون
:االتیةالباحث الى النتائج

توصـل الباحـث الـى بنــاء مقیـاس للبرمجـة اللغویـة العصــبیة فـي بعـض االلعــاب -١
.الفرقیة

والیمكـن العمـل ، بعـاد والمحـاوران البرمجة اللغویة العصـبیة عملیـة متكاملـة اال-٢
.بدون هذه االبعاد لتحقیق النتائج المرجوة 

ن عــامًال ثمانیــة وعشــری) ٢٨(فــي ضــوء نتــائج التحلیــل العــاملي تــم اســتخالص -٣
.لمقیاس البرمجة اللغویة العصبیة

ــــاس الحــــالي -٤ ــــرات المقی ــــغ عــــدد فق ــــى ) ٨٩( بل ــــرة موزعــــة عل بعــــداً )٢٨( فق
.برمجة اللغویة العصبیةالفهوم ممكونات تقیس بمجموعها و 
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:التوصیات٢-٥
بوصـفه بعـد التقنـین استخدام مقیاس البرمجة اللغویة العصبیة الذي صممه الباحـث -١

أحـد المؤشــرات التــي تؤشــر قیــاس البرمجــة اللغویــة العصــبیة  لــدى الالعبــین المتقــدمین 
.لبعض االلعاب الفرقیة

وفســـح المجـــال للمختصـــین فـــي البرمجـــة یین النفســـیین االخصـــائالعمـــل علـــى تـــوفیر -٢
لمسـاعدة الالعبـین فـي اللغویة العصبیة وعلم النفس الریاضي لنجاح االندیة الریاضیة

القضـــاء علـــى مشـــاكلهم والمســـاعدة علـــى تحفیـــزهم وشـــحذ همـــتهم لتحقیـــق االنجـــازات 
.الریاضیة

.تقنین المقیاس الذي صممه الباحث من قبل الباحثین وطلبة الدراسات العلیا-٣
.بناء مقیاس للبرمجة اللغویة العصبیة لاللعاب الفردیة -٤

بناء مقیـاس للبرمجـة اللغویـة العصـبیة علـى الالعبـات المتقـدمات فـي بـاقي االلعـاب -٥
.االخرى

الذي صممه الباحث على عینـات أمكانیة استخدام مقیاس البرمجة اللغویة العصبیة -٦
مختلفــة مــن االندیــة الریاضــیة بعــد اجــراء التعــدیالت المناســبة بمــا یتناســب مــع نــوع 

.العینة والفعالیة التي یجري التطبیق علیها
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 المصادر العربیة
القران الكریم
ابـداع ،القـاهرة ،مصـر ،ابراهیم الفقي؛البرمجة اللغویة العصبیة وفن االتصال الالمحـدود

.٢٠٠٨،لالعالم والنشر
٢٠٠٧،ابداع للنشر والتوزیع:القاهرة.،١ط،ابراهیم الفقي؛البرمجة اللغویة العصبیة.
٢٠١١،الثمرات للنشر والتوزیعدار،مصر،القاهرة. ١ط.قوة التحفیز؛ ابراهیم الفقي.
الرایــــــــــــة ،مصــــــــــــر،الجیــــــــــــزة. ایقــــــــــــظ قــــــــــــدراتك واصــــــــــــنع مســــــــــــتقبلك؛ راهیم الفقــــــــــــيبــــــــــــا

.٢٠٠٨،للنشروالتوزیع
٢٠٠٧،االبداع للنشر والتوزیع، مصر،القاهرة . قوة التفكیر؛ابراهیم الفقي.
س بنــاء مقیــاس لــدافع االنجــاز الدراســي لــدى طلبــة المــدار ؛ ابــراهیم عبــد الحســن الكنــاني

.١٩٧٩،جامعة بغداد،اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة التربیة ،االعدادیة
 المكتــب الهندســي ، : احمــد عریبــي عــودة ؛ المــدرب وعملیــة االعــداد النفســي ، بغــداد

٢٠٠٧.
دار المعرفــة ،االســكندریة . ٢ارات الشخصــیة ، طاحمــد محمــد عبــد الخــالق ؛ اســتخب

. ١٩٨٩الجامعیة ، 
 عودة وفتحي حسن ملكاوي؛ اساسیات البحـث العلمـي فـي التربیـة والعلـوم احمد سلمان

.١٩٨٧مكتبة المنار للنشر والتوزیع، : عمان. األنسانیة
دار االمـــــل،االردن،ویم فـــــي العملیـــــة التدریســـــیةاحمـــــد ســـــلیمان واخرون؛القیـــــاس والتقـــــ ،

١٩٩٣.
 ١ط، ضـــي ســـیكولوجیة الفریـــق الریا؛طـــارق محمـــد بـــدر الـــدین واحمـــد أمـــین فـــوزي ،

.٢٠٠١، دار الفكر العربي ، مصر 

التوجیـــــــــــه واالرشـــــــــــاد النفســـــــــــي فـــــــــــي المجـــــــــــال ؛ اخـــــــــــالص محمـــــــــــد عبـــــــــــد الحفـــــــــــیظ
.٢٠٠٢،مركز الكتاب للنشر،مصر.١ط،الریاضي

 اسماعیل الهلول؛اثر استخدام البرمجة اللغویة العصبیة في تنمیة دافعیـة انجـاز المعلـم
العـدد ،جامعـة القـدس ، والدراسـاتبحاث مجلة جامعة القدس المفتوحة لال(،الفلسطیني

).٢٠١١،الثاني والعشرون



١٥٢

القـاهرة، دار الفكـر ، ٢ط. التطبیقـات-اسـامة كامـل راتـب؛ علـم نفـس الریاضـة المفـاهیم
.٢٠٠٠العربي، 

 العادل محمد أبو العالم ؛ قیاس الثقة بالنفس عند الطالبات في مرحلة الدراسة
.١٩٧٨الصباح، الثانویة والجامعیة، مؤسسة علي جراح

 االســـتقالل(االء زهیـــر مصـــطفى ؛المعالجـــة المعرفیـــة للمعلومـــات وعالقتهـــا بأســـلوب-
علـــــــــــــــــــــــى المجـــــــــــــــــــــــال االدراكـــــــــــــــــــــــي وفـــــــــــــــــــــــق االنظمـــــــــــــــــــــــة )مقابـــــــــــــــــــــــل االعتمـــــــــــــــــــــــاد

كلیـة التربیـة ،جامعـة دیـالى ،مجلة علـوم الریاضـة (،)الحسي،البصري،السمعي(التمثیلیة
) .٢٠١١،العدد االول، الریاضیة

 رســالة ماجســتیر، ، االتــزان األنفعــالي لمدرســي المرحلــة المتوســطةامــل مهــدي؛ قیــاس
.١٩٨٨جامعة البصرة، كلیة التربیة، 

 اطروحـــة : امیـــرة حنـــا؛ بنـــاء وتقنـــین مقیـــاس لألحتـــراق النفســـي لـــدى العبـــي كـــرة الیـــد
.٢٠٠١دكتوراة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، 

لتنمیـــة كفایـــات تعلـــیم التفكیـــر مقتـــرح مج فاعلیـــة برنـــا؛انشـــراح إبـــراهیم محمـــد المشـــرفي
اطروحـــــــــــــة،اإلبـــــــــــــداعي لـــــــــــــدى الطالبـــــــــــــات المعلمـــــــــــــات بكلیـــــــــــــة ریـــــــــــــاض األطفـــــــــــــال

.٢٠٠٣،كلیة التربیة،جامعة االسكندریة،مصر،دكتوراه

ـــــــــا واطســـــــــن ـــــــــة العصـــــــــبیة؛ ان ـــــــــد الحكـــــــــم احمـــــــــد ) ترجمـــــــــة.(١ط،البرمجـــــــــة اللغوی عب
.٢٠١١،دار الفجر للنشر والتوزیع،مصر،القاهرة،الخزامي

مكتبــــــــــــــــــــة ) ترجمــــــــــــــــــــة.(١ط،قــــــــــــــــــــدرات غیــــــــــــــــــــر محــــــــــــــــــــدودة؛ تــــــــــــــــــــوني روبینــــــــــــــــــــزان
.٢٠٠١،السعودیة،الریاض،جریر

دار عـــالم :عمـــان.١ط،ایمـــن العریمـــي؛ زیـــادة قـــدراتك الذهنیـــة وتفعیـــل طاقاتـــك الكامنـــة
.  ٢٠٠٦،الثقافة للنشر والتوزیع

ترجمــــة :(یةدالســــعو . ایــــان مكــــدیموت ویفــــري جاجو؛مــــدرب البرمجــــة اللغویــــة العصــــبیة
.٢٠٠٤، )ریرمكتبة ج

 ایثــــار عبــــد الكــــریم المعماري؛العوامــــل المــــؤثرة فــــي تحقیــــق التفــــوق الریاضــــي لالعــــب
.٢٠٠٤،العدد،١٠مجلد ،مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة،التنس
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ــــدر االنصــــاري ــــدي لدراســــا؛ ب ت عربیــــة اســــلوب التحلیــــل العــــاملي عــــرض منهجــــي نق
.١٩٩٩،سوریا،دمشق،بحث منشور ،استخدمت التحلیل العاملي

 ، بثینة منصور الحلو ؛ قوة التحمل الشخصیة وأسالیب التعامل مع ضغوط الحیاة
. ١٩٩٥أطروحة دكتوراه ، كلیة االداب ، جامعة بغداد ، 

)(
.٢٠٠٩والتوزیع،

١،:
.١٩٩٩والتوزیع،

،.١ط ،) (
.٢٠١٠،السعودیة،جریر

ـــــــــــــــــــــــــــــالنتین ـــــــــــــــــــــــــــــي ف ـــــــــــــــــــــــــــــة؛ جـــــــــــــــــــــــــــــیمس ل ـــــــــــــــــــــــــــــوة المطلق ) ترجمـــــــــــــــــــــــــــــة. (١ط.الق
.٢٠١٠،السعودیة،الریاض،مكتبةجریر

ســـــلوى محمـــــد ) ترجمـــــة. (١ط،جوزیـــــف اكونور؛البرمجـــــة اللغویـــــة العصـــــبیة والریاضـــــة
.٢٠٠٧،دار المیمان للنشر والتوزیع:الریاض،يبهكل
ترجمـة. (سـیكلوجیة الفـروق الفردیـة بـین االفـراد والجماعـات؛ وانـا خـولي،جون استازي (

.١٩٨٩،الشركة العربیة للطباعة والنشر،القاهرة،السید محمد خیري واخرون
القـدوس احمـد عبـد) ترجمة.(الكتاب العملي للبرمجة اللغویة العصبیة؛جوزیف اكونور

.٢٠٠٩،دار الفكر العربي،مصر،القاهرة ،
١ط،البرمجــــــــة اللغویــــــــة العصــــــــبیة والتــــــــدریب ؛ جوزیــــــــف اكونــــــــور وجــــــــون ســــــــیمور .

.٢٠٠٧،دار المیمان للنشر ،السعودیة،الریاض،سلوى محمد بهكلي،ترجمة
دار اكتـب للنشـر ،القـاهرة،مصـر. ٢ط.الطریق الى النجـاح؛حسن الوكیل وایمان الغراب

.٢٠١٠،والتوزیع
عالقة القلق باإلنجاز الریاضـي ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ؛حسن محمد العبیدي

.١٩٨٥، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد
 المســـؤولیة فـــي المنافســـات المحلیـــة والدولیـــة ، القـــاهرة ، دار ؛حســـین احمـــد الشـــافعي

.١٩٩٧المعارف ، 
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  ــــار كمــــال اســــعد ــــذا؛دی ــــة ومفهــــوم ال ــــبعض ســــمات الدافعی ت الجســــمیة وعالقتهمــــا ب
رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، . المهارات األساسـیة لـدى حـراس المرمـى فـي كـرة القـدم

.٢٠٠٩كلیة التربیة الریاضیة، جامعة صالح الدین، اربیل،

اطروحة دكتوراه غیـر منشـورة، رزق جابر المسالمة؛دافعیة ممارسة االلعاب الریاضیة ،
.٢٠٠١،بغدادجامعة،كلیة التربیة الریاضیة

٢٠١٠:مصر، دار الخلود للتراث) ترجمة.(البرمجة اللغویة العصبیة؛روني ملثون.
مدیریـة الكتـب ،الموصـل .١ط،في التربیة الریاضیةریسان خربیط مجید؛ مناهج البحث

.١٩٨٧للطباعة والنشر،
طـرق تصـمیم بطاریـات االختبـار والقیـاس فـي التربیـة ؛ریسان خریبط مجید وثـائر داود

.١٩٩٢،دار الحكمة ، جامعة البصرة. الریاضیة 
 ریســان خـــریبط ، ناهــدة رســـن ســكر ؛ علـــم الــنفس فـــي التــدریب والمســـابقات الریاضـــیة

.١٩٨٨الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، . الحدیثة 

ــــــــــــك كیرتشــــــــــــنر ــــــــــــك برینكمــــــــــــان،ری ــــــــــــاة تخطــــــــــــیط؛ ری ــــــــــــة ) ترجمــــــــــــة. (٥ط.الحی مكتب
.٢٠٠٧،السعودیة،الریاض،جریر

 كلیـــة التربیـــة ،اطروحـــة دكتـــوراه،الشخصـــیة القیادیـــة لالعبـــي كـــرة القـــدم؛ عكـــابســـلمان
.٢٠٠٦،جامعةبابل،الریاضیة

دار الفكــر العربــي ، القــاهرة ،االختبــارات والمقــاییس -النفســي ســعد جــالل ؛ القیــاس ،
١٩٨٥ .

دار الفكــر ،القــاهرة،١ط.القیــاس والتقــویم التربــوي والنفســي؛ صــالح الــدین محمــود عــالم
.٢٠٠٠،عربيال
الكویـت . لقیـاس النفسـي والتربـوي صالح الدین محمود عالم ؛ تطورات معاصـرة فـي ا

.١٩٨٦جامعة الكویت ، ،
٢٠٠٧،مكتبة االنجلو المصریة:القاهرة،مصر . ٦ط،صفوت فرج ؛القیاس النفسي.
.١ط .،

.٢٠٠٠،للطباعة
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 عالقــة الــنمط الجســمي والــذات البدنیــة بالتحصــیل العملــي ؛محمــد شــفیق العكــامعائــدة
رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، كلیـة التربیـة الریاضـیة، . لطالب كلیـة التربیـة الریاضـیة

.٢٠٠٥جامعة الموصل،

ــــة والتطبیــــقعبــــاس محمــــود عوض؛الق دار :مصــــر القــــاهرة،یــــاس النفســــي بــــین النظری
.١٩٩٨،المعرفة الجامعیة

ع :
.١٩٩٠المعرفة الجامعیة ، 

الموصـل : ؛ االختبـارات والمقـاییس النفسـیة ) آخـرون(عبد الجلیـل إبـراهیم الزوبعـي و ،
. ١٩٨٤، جامعة الموصل 

دار ،كندریةاالســــ،القیــــاس والتجریــــب فــــي علــــم الــــنفس والتربیــــة؛ عبــــد الــــرحمن عیســــوي
.١٩٨٥،المعارف الجامعیة

 عبد الكریم قاسم ؛ بناء بطاریة اختبار المهارات الهجومیة بكرة الید ، أطروحـة دكتـوراه
.١٩٩٧كلیة التربیة الریاضیة ، ، ، جامعة الموصل

 األردن ، دار الفكــر ١مبــادئ علــم الــنفس ، ط؛نــایف قطــامي وعبــد الــرحمن عــدس ،
.٢٠٠٠للطباعة والنشر ، 

 ١٩٧٧،، القاهرة ، دار المعارف١سیكولوجیة المنافسات ، ج؛علي محمد مطاوع.
بنــاء مقیــاس الدارة الجــودة الشــاملة كاحــد المؤشــرات لتصــنیف ؛ عثمــان محمــود شــحاذة

كلیــة التربیــة ،جامعــة دیــالى ، اطروحــة دكتــوراه،اندیــة المؤسســات الریاضــیة فــي العــراق
.٢٠١٣، االساسیة

٢٠٠٣،م.ب،القاهرة،مصر. ٢ط،قاییس واالختبارات النفسیةعفاف احمد عویس؛الم.
 دار ابـــن كثیـــر :ســـوریا.١ط،عقیـــل حســـین عقیل؛قواعـــد المـــنهج وطـــرق البحـــث العلمـــي

.٢٠١٠، للنشر
القاموس العربـي لمصـطلحات علـوم ؛عیسى سعد العوفي وعبد الرحمن علـوي الجمیـدي

.٢٠١٠،دار دیبونو للطباعة والنشر، عمان االردن. ١ط.التفكیر
ـــــنفس الریاضـــــي ـــــم ال ـــــي عل . ١ط،غـــــازي صـــــالح واحمـــــد عریبي؛اتجاهـــــات معاصـــــرة ف

.٢٠١٣،مكتبة المجتمع العربي:،االردن
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ــــد الرحمن ــــداع؛فتحــــي عب ــــوق العقلــــي واالب دار الكتــــاب ،العــــین،االمــــارات.الموهبــــة والتف
.١٩٩٩،الجامعي

١٩٩٦،دار الفكر العربي:بیروت .١فیصل عباس؛االختبارات النفسیة ط.
مكتبـة االنجلـو المصـریة ، القـاهرة ٣التقـویم النفسـي ، ط؛ابو حطـب وآخـرونفؤاد ، ،

١٩٨٧.
التفكیــــــر دراســــــة نفســــــیة تفســــــیریةكــــــاظم كــــــریم الجــــــابري و مــــــاهر محمــــــد العــــــامري؛ .

.٢٠١٣، دار الشروق للنشر والتوزیع:االردن
بناء وتقنین مقیاس االغتراب لدى بعض ریاضیي األلعاب الفردیـة ؛كامل عبود حسین

.٢٠٠٨،كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، اطروحة دكتوراه،والفرقیة
بناء مقیاس لقوة التحمل النفسي لدى العبـي الدرجـة االولـى لـبعض ؛كامل عبود حسین

ـــــــــــي العـــــــــــراق  ـــــــــــر منشـــــــــــورة،االلعـــــــــــاب الفردیـــــــــــة ف جامعـــــــــــة،رســـــــــــالة ماجســـــــــــتیر غی
.٢٠٠٤،الجادریة،بغداد

 ترجمــــة(:الســــعودیة.١ط،ایــــام١٠فــــي كریســــتین ســــازرالند؛البرمجة اللغویــــة العصــــبیة (
.٢٠٠٨،مكتبة جریر

٢٠٠٠،مطبعة طبرق،طرابلس،التقویم والقیاس :كریم مهدي صالح واخرون.
دار :القــــاهرة،ســــعد عبــــد الــــرحمن ) ترجمــــة.(٣ط،تایلر؛االختبــــارات والمقــــاییس. لیونــــا أ

.١٩٨٩،الشروق
 محمــــد احمــــد عبــــد اللطیــــف ؛ التــــدریب العقلــــي بأســــتخدام البرمجــــة اللغویــــة العصــــبیة

اطروحـــة ،داء فـــي بعـــض الریاضـــات الفردیـــةر وفعالیـــة األلتطـــویر أســـتراتیجیات التفكیـــ
.٢٠١١، جامعة حلوان كلیة التربیة الریاضیة: مصر،دكتوراه 

ــــــــــال حــــــــــدود؛يمحمــــــــــد التكریت ــــــــــاق ب ــــــــــى للنشــــــــــر دار المل،دمشــــــــــق،ســــــــــوریا. ٥ط،اف تق
.٢٠٠٣،والتوزیع

١٩٩٤، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة.  محمد ابراهیم شحاتة ؛قیاس الشخصیة.
 دمحم إبراھیم ابراھیم ؛ فعالیة برنامج نفسي–

 : /
.١٩٩٧ریاضیة ، التربیة ال
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محمــد نصــر الــدین رضــوان؛القیاس والتقــویم فــي التربیــة الریاضــیة ،محمــد حســن عــالوي
.٢٠٠٠،دارالفكر العربي:القاهرة،٢ط.وعلم النفس الریاضي

 ١٩٩٨القاهرة، دار الكتب للنشر،: محمد حسن عالوي ؛ مدخل في علم النفس.
 رات النفســیة والمهاریــة محمــد نصــر الــدین رضــوان ؛ االختبــاومحمــد حســن عــالوي .

.١٩٨٧، ، دار الفكر العربي القاهرة
  مطبعـــة دار ، المـــنهج فـــي علـــم الـــنفس الریاضـــي، ، مصـــر؛محمـــد حســـن أبـــو عبیـــه

.١٩٧٧. المعارف
النجـف األشـرف : ١ط، حسین علي كاظم ؛ علم النفس الریاضي ، محمد جسام عرب

.٢٠٠٩، دار الضیاء للطباعة والتصمیم ، 
١٩٩٧،دار الفكر العربي:القاهرة،مصر. ري؛االحصاء النفسيمحمد خی.
 دار :القـاهرة .١ط،اربعة ادلة تدریسیة ذكیـة للمعلـم النـاجح ؛محمد عبد الهادي حسین

.٢٠٠٨،العلوم للنشر والتوزیع 
 محمد عسلیة وانور البنا ؛ فاعلیة برنامج في البرمجة اللغویة العصبیة في خفض قلـق

مجلــة (،ة االقصــى المنتســبین للتنظیمــات  بمحافظــات غــزةعــجامالمســتقبل لــدى طلبــة 
العـــدد الخـــامس ،المجلـــد الخـــامس ،جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة، جامعـــة النجـــاح لالبحـــاث

)٢٠١١،والعشرون
ـــــة ؛ محمـــــد صـــــبحي حســـــانین ـــــة فـــــي مجـــــاالت التربی ـــــل العـــــاملي للقـــــدرات البدنی التحلی

.١٩٩٦،دار الفكر العربي،القاهرة،٢ط، الریاضیة
 القــاهرة ، الجهــاز : ١صــبحي حســانین ؛ التحلیــل العــاملي للقــدرات البدنیــة ، طمحمــد

.١٩٨٣المركزي للكتب الجامعیة والمدرسیة والوسائل التعلیمیة ، 
وادي التكنولوجیـا ، مصـر،القـاهرة، ١ط،قـوة التفكیـر االیجـابي؛محمد عادل عبد العزیـز

.٢٠١١،للنشر
 االردن ،١ط،العصـبیة واالثـر النفسـي لاللـوانالبرمجة اللغویـة؛ محمد یوسف الهاشمي

.٢٠٠٦،االهلیة للنشر،
 محمـــــــــد نصـــــــــر الـــــــــدین رضوان؛االحصـــــــــاء الوصـــــــــفي فـــــــــي علـــــــــوم التربیـــــــــة البدنیـــــــــة

.٢٠٠٢،دار الفكر العربي:القاهرة.١ط،والریاضة
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 المجلــة : محمــد مصــدق محمــود ؛ بنــاء بطاریــة اختبــار للمهــارات األساســیة لكــرة المــاء
كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة للبنـــین ، ، البدنیـــة والریاضـــیة ، جامعـــة حلـــوان العلمیـــة للتربیـــة
.١٩٩٩المجلد األول ، 

دار المحجــة ، لبنــان. ١ط،محمــد هــادي المدرســي؛ كیــف تــنجح فــي صــناعة العالقــات
.٢٠٠١،البیضاء

الـدار المصـریة ،القـاهرة،مصر. المدخل الى البرمجة اللغویة العصبیة؛مدحت رمضان
.٢٠١١،للكتاب

 مجلـة العلـوم والفنـون ، القـاهرة : مدحت صالح ؛ بطاریـة اختبـارات مهاریـة بكـرة السـلة
.١٩٩١، ١، العدد

 ٢٠٠٠:سوریا،دمشق .مسلم تسابحجي وزیاد النجار؛البرمجة اللغویة العصبیة.
دار النهضـة ، بیـروت.التحلیل العـاملي لـذكاء وقـدرات االنسـان؛ محمود السید ابو النیل

.١٩٨٦،العربیة
.دار ،، ٥ط

.١٩٨٧،النھضة العربیة
عمـان األردن ١محمود طافش ؛  اإلبداع في األشراف التربوي واإلدارات المدرسـیة، ط،

.٢٠٠٤، دار الفرقان للنشر والتوزیع، 
 : دار

.٢٠٠١المناھج للطباعة والنشر،عمان األردن،


.١٩٩٥القاھرة،  دار الفكر العربي ،: والتجریب 
یـــة تـــأثیر مـــنهج تعلیمـــي لمعالجـــة المعلومـــات وفـــق البرمجـــة اللغو ؛مـــروة عمـــر موســـى

الجامعــــة ،رســــالة ماجســــتیر،العصــــبیة فــــي تعلــــم بعــــض المهــــارات االساســــیة بكــــرة الیــــد
.٢٠١٢،كلیة التربیة االساسیة،المستنصریة

 القـاهرة : ١التطبیـق، ط–مصطفى حسـین بـاهي واخـرون؛ التحلیـل العـاملي ، النظریـة
.٢٠٠٢، مركز الكتاب للنشر، 

-
.١٩٩٩العقلیة،القاھرة،مكتبة النھضة،


.٢٠٠٤القاھرة،الدار العالمیة للنشر   والتوزیع،(النفس الریاضي،
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١٩٧٨،دار مصر للطباعة،القاهرة،مصر،التكیف النفسي؛مصطفى فهمي.
 عبدالحسن الخزاعي ؛أستراتیجیة معالجة المعلومات واثرها في المعالجـة المعرفیـة مهند

الســـــــــمعي (والجانـــــــــب المهـــــــــاري والمعرفـــــــــي بكـــــــــرة القـــــــــدم وفـــــــــق االنظمـــــــــة التمثیلیـــــــــة 
جامعــــة ،كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة،اطروحــــة دكتــــوراه غیــــر منشــــورة).(الحســــي،البصــــري،

.)٢٠٠٨،بغداد
 :

.١٩٧٨،االنجلو المصریة 
:١ط

٢٠١١.
 نــدى فتــاح العبــایجي ومیســاء یحیــى قاســم ؛ أثــر برنــامج البرمجــة اللغویــة العصــبیة فــي

جامعـة ، مجلة التربیة والعلم(، ة االعدادیةتكامل االنماط االدراكیة لدى طالبات المرحل
).٢٠٠٨،العدد االول،مجلد الخامس عشر،كلیة التربیة،الموصل

ســـین التكریتـــي و حســـن محمـــد العبیـــدي؛ التطبیقـــات اإلحصـــائیة واســـتخدامات اودیـــع ی
دار الكتـــــب للطباعـــــة ، جامعـــــة الموصـــــل: (الحاســـــوب فـــــي بحـــــوث التربیـــــة الریاضـــــیة

).١٩٩٩والنشر، 
٢٠٠٥،دار المناهج:عمان.٢ط،جوب ؛أصول البحث العلمي ومناهجهوجیه مح  .
١٩٩٣طرائق البحث العلمي ومنهجه ، دار الحكمة،؛وجیه محجوب.
 القـاهرة ١اإلبـداع الحركـي  ، طیحیى السید إسماعیل الحاوي ؛ الموهـوب الریاضـي و ،

.٢٠٠٤المركز العربي للنشر ، ،
 تعلیمي مقترح  لبعض انواع التصـویب بكـرة الیـد یعقوب یوسف عبد الزهرة؛تاثیر منهج

كلیــة التربیــة ،جامعـة بغــداد ،رسـالة ماجســتیر غیــر منشــورة،علـى وفــق االنظمــة التمثیلیــة
.٢٠١٢،الریاضیة

عمـان، األردن . علـم الـنفس الریاضـي؛یوسف موسى مقدادي و علي محمد العمایرة ،
.٢٠٠٣،المكتبة الوطنیة،
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)٢(ملحق
االستبیانات علیھماسماء السادة الخبراء والمختصین الذین تم عرض

اللقب اسم الخبیرت
العلمي

صالحیة مقابلةاالختصاص
االبعاد

صالحیة 
الفقرات

تسمیة 
العوامل

مكان العمل

عبد االمیر عبود ١
الشمسي

كلیة - جامعة بغدادعلم النفس العاماستاذ دكتور
ابن رشد- التربیة 

علم النفس استاذ دكتورنزار مجید الطالب٢
یاضيالر

 خبیر أقدم في
وزارة الشباب 

والریاضة

علم النفس استاذ دكتورغازي صالح محمود٣
الریاضي

 الجامعة
–المستنصریة 
كلیة التربیة 

الریاضیة

علم النفس استاذ دكتورماھر دمحم  العامري٤
الریاضي

 عمید كلیة التربیة
-الریاضیة 
الجامعة 

المستنصریة

علم النفس استاذ دكتورة سلیمان الحوريعكل٥
الریاضي

 جامعة الموصل–
كلیة التربیة 

االساسیة

كلیة -جامعة دیالىالقیاس والتقویماستاذ دكتورناظم كاظم جواد٦
التربیة الریاضیة

عبد الرحمن ناصر ٧
راشد

كلیة -جامعة دیالىالقیاس والتقویماستاذ دكتور
الریاضیةالتربیة

علم النفس استاذ دكتورعبد هللا ھزاع الشافعي٨
الریاضي

كلیة - جامعة بغداد
التربیة الریاضیة

علم النفس استاذ دكتورمھند دمحم عبد الستار٩
تجریبيال

 جامعة دیالى–
كلیة التربیة 

االساسیة

علم النفس استاذ دكتورسعاد السبتي١٠
الریاضي

كلیة - معة بغدادجا
التربیة الریاضیة 

للبنات

علم النفس استاذ دكتورخالدة ابراھیم١١
الریاضي

كلیة - جامعة بغداد
التربیة الریاضیة 

للبنات

كلیة - جامعة بغدادالقیاس والتقویماستاذ دكتورعباس علي عذاب١٢
التربیة الریاضیة

علي سلمان عبد ١٣
الطرفي

الجامعة القیاس والتقویماستاذ دكتور
–المستنصریة 
كلیة التربیة 

الریاضیة
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كلیة - جامعة بغدادالقیاس والتقویماستاذ دكتورصفاء طارق حبیب١٤
ابن رشد- التربیة 

كلیة - جامعة بغدادالقیاس والتقویماستاذ دكتوردمحم انور السامرائي١٥
ابن رشد- التربیة 

جامعة -االردنعلم النفس العاماستاذ دكتوریحاتعمار الفر١٦
البلقاء التطبیقیة

استاذ ھالل عبد الكریم١٧
مساعد

علم النفس 
الریاضي

كلیة - جامعة بغداد
التربیة الریاضیة

مھند عبد الحسن ١٨
الخزاعي

استاذ 
مساعد

علم النفس 
الریاضي

 ھیئة التعلیم
معھد -التقني
بغداد-االدارة

استاذ رؤى ریاض سلمان١٩
مساعد

علم النفس 
الریاضي

 ھیئة التعلیم
مركز -التقني

تطویر المالكات

نھلة صالح الدین ٢٠
المختار

استاذ 
مساعد

كلیة - جامعة بغدادعلم النفس العام
ابن رشد- التربیة 

استاذ زھرة موسى جعفر٢١
مساعد

كلیة -یالىجامعة دعلم النفس العام
علم النفس- التربیة

استاذ كامل عبود حسین٢٢
مساعد

علم النفس 
الریاضي

كلیة -جامعة دیالى
التربیة الریاضیة

سلمان عبد الواحد  ٢٣
كیوش

استاذ 
مساعد

كلیة - جامعة بغدادعلم النفس العام
ابن رشد- التربیة 

استاذ لطیفة ماجد محمود٢٤
مساعد

كلیة -جامعة دیالىالعامعلم النفس
علم النفس- التربیة

شیماءعبدمطر٢٥
التمیمي

استاذ 
مساعد

علم النفس 
الریاضي

 الجامعة
كلیة -المستنصریة

التربیة الریاضیة

استاذ احمد رمضان احمد٢٦
مساعد

علم النفس 
الریاضي

كلیة -جامعة دیالى
التربیة الریاضیة

استاذ يخالد جمال صبر٢٧
مساعد

كلیة -جامعة دیالىالقیاس والتقویم
علم النفس- التربیة

استاذ بشرى عناد مبارك٢٨
مساعد

كلیة -جامعة دیالىعلم النفس
التربیة االساسیة

علم النفس دكتوراستاذ امد سلیمان حمدح٢٩
ریاضيال

 عمید كلیة التربیة
جامعة -الریاضیة

االنبار

ي الحسین رزوقعبد ٣٠
الجبوري

استاذ 
مساعد

كلیة - جامعة بغدادالقیاس والتقویم
ابن رشد- التربیة 
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)٣(ملحق
اسماء فریق العمل المساعد

العنوان الوظیفياالسمت

جامعة دیالى/ ریاضیةطالب ماجستیر تربیة رعدعبدالقادر حسین١

جامعة دیالى/ ریاضیةطالب ماجستیر تربیة عبد الكریم عطا هللا٢

حارس مرمى المنتخب /بكالوریوس تربیة ریاضیةعامر علي حسین٣
نادي الجیشحارس مرمى/الوطني لكرة الید
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استبانة استطالع اراء الخبراء لصالحیة ابعاد المقیاس

جامعة دیالى

الریاضیة
الماجستیر/ الدراسات العلیا 

انةأستب/ م
المحترم.................................................................................الفاضلستاذاأل

:تحیة طیبة
بنـاء مقیـاس للبرمجـة اللغویـة ((جـراءات رسـالته الموسـومة بــإسـتكمال یروم الباحـث أ

الـى مـا تتمتعـون اً ونظـر ))الفرقیـةلعـاب لالعبین المتقدمین في بعـض األ )(NLPالعصبیة 
ــأرائكم مــن خــالل  ــود الباحــث أن یســتنیر ب ــة فــي هــذا المجــال ی ــرة علمی ــة وخب ــه مــن درای ب

التـــي تـــتالئم مـــع المجـــال الریاضـــي المجـــاالت المرشـــحة صـــالحیةتكم فـــي تحدیـــدممســـاه
ن طالعـه علــى المصـادر ذات العالقـة أملــیخـالل أفقـة طیـًا والتــي جمعهـا الباحـث مــن اوالمر 

.تعاونكم معنا
))والتقدیروتقبلوا وافر الشكر والثناء((

یجابیـــة أســـتخدام لغـــة العقـــل بطریقـــة أهـــي مجموعـــة قـــدراتنا علـــى :البرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة 
.تمكننا من تحقیق أهدافنا 

هي الخبرات االیجابیة واالمكانات المالئمة التي یعتمدها :ویقصد بالبرمجة اللغویة العصبیة (
.)عند استخدام لغة العقل بما یحقق اهدافهالریاضي

أو هي دراسة التفوق البشري وهي تقدم مجموعة من المعارف عن كیفیة تصور الكائن (
.)البشري لما یمر بِه من تجارب وكیفیة تفاعلٌه مع االخرین

:التوقیع 
:                                                           أسم الخبیر 

: للقب العلمي واالختصاص ا
:مكان العمل

الباحث٢٠١٤:    /    /التأریخ 
راضيمحمدجاسم
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:الخبرة الشخصیة -

.متباینة من شخص ألخر ولكل منا أتجاھاتھ وقیمھ ومعتقداتھ التي تعمل معاً لتكوین مقدرتنا العقلیة 
الیصلحیصلح

:التفكیر االیجابي-
بشكل مختلف یجعلك تتصرف بشكل مختلف وبالتالي تحصل على نتائج مختلفة ان التفكیر

.والبرمجة اللغویة العصبیة توفر لنا بعض التقنیات التي تساعدنا على تغیر اسلوب تفكیرنا 
الیصلحیصلح

:التفوق الشخصي -

ب

.منفتح یتقبل لكل جدید لتحقیق التمیز والتفوق 
الیصلحیصلح

:للبرمجة اللغویة العصبیةالنجاح تشكیل نموذج-
)

)المدخل السلوكي (للخبرات الشخصیة اومایطلق علیھ  )

،الناس
ویمكن ان نقوم بتصمیم نموذج للنجاح بأستخدام منھج البرمجة اللغویة العصبیة حیث 

استراتیجیاتھم الناجحة ومھاراتھم ر التمیز لدى االخرین وتعرفنستطیع مالحظة عناص
دون من التي استخدموھا وندخلھا في حیاتنا وبذلك نستطیع ان نزید من السرعة في التعلم 

ان نمر بمرحلة التجربة والخطا التي مروا بھا قبل الوصول الى ما وصلوا الیھ من التقدم 
.واالنجاز 

الیصلحیصلح

انجاز االھداف وتحدید-

٠قوتھم وطاقتھم  والتزامھم 
الیصلحیصلح

یدمج مع انجاز االھداف:نموذج المراحل االربع للنجاح -

٠وھذا النموذج یعزز لكل انشطة التدریب الفعال خاصة على المھارات الموجودة بالفعل
الیصلحیصلح

:عناصر االعداد الجید للنتائج المرجوة -
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،

،
. األنجاز الدائم وتحقیق نتائج

حالیصلیصلح

:والقیم والنتائج المستخدمةالبیئة المحیطة بالنتیجة المستخدمة-

ان ،
،القیم والمعتقدات توجھ حیاتنا وتح

.انجازھا وھذه القیم تعمل على تشكیل خریطتنا الشخصیة عن العالم وعن الحقیقة 
الیصلحیصلح

)العقل الالواعي(:دور عقلك الباطن -
وفي كل الحاالت البد أ،)العقل الالواعي (وھو یلعب دوراً ھاماً في كل ماتفعلھ 

 ً . نسعى طول الوقت لتحقیق أھداف معینة سواء كان ذلك شعوریاً أو الشعوریا
الیصلحیصلح

: بناء التواصل من خالل التوائموالتواؤم -

النجاح األساسیة وتعتمد عناصرویعد التواؤم واألنسجام مع األخرین أحد ،الشخص
) (

٠أخر فانك توفر الظروف المالئمة لتبادل االفكار والخواطر 
الیصلحیصلح

:المجاراة والقیادة  -
،تھ 

. األخر یسعى الى المجاراة ومتابعتك لتدعیم التواصل معنا
الیصلحیصلح

:عدم التواؤم -

٠التواصل 
الیصلحیصلح

معایرة العالقة: والتواصلبناء العالقات -
،

، )
(
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.اللحظیة لألخرین حتى تتمكن من تعدیل سلوكك وتصرفاتك في كل موقف 
الیصلحیصلح

:التوائم والتناسق -

،التناغم والتناسق
.البعض وأن عدم التوافق یمكن أن یسبب صراعاً داخلیاً بین المستویات المختلفة للعقل

الیصلحیصلح

:يلالثقة في طیارك األ:الرؤیة بواسطة عقلك -

٠ونحن النرى بأعیننا بل نرى بواسطة عقولنا ،والسلوكیات األلیة 
 ،)

في عدد )كامل 
٠غالبیة افعالنا 

الیصلحیصلح

:،،،
:الفرعیة

.الذاتیة وتحتوي على لغتنا الخاصة وكل العملیات العقلیة 
الیصلحیصلح

:استخدام التركیب اللغوي المبسط-
،

یھتم المنھج ایضاً بفھم العالقة بین اللغة والطریقة الت

جوھرمنھج البرمجة اللغویة العصبیة
الیصلحیصلح

:لالفكار الترتیب الھرمي-

() على كال المستویین العام والمجرد(كبیرة 
) (اي التدرج ألعلى ) الذي نرغب بھ

.االعلىأسفل الى 
الیصلحیصلح

واستخدام االنماط:نماط میلتون اللغویة أ-
) (

،(فاعلیة لتحقیق أھداف التواصل مثل 
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 ،،
،(،

) ،،،
٠)المجردة ، السبب والنتیجة 

الیصلحیصلح

:البنیان العمیق  والبنیان السطحي   -)ماوراء (نموذج ال -
ویة العصبیة إذمنھج البرمجة اللغوھو عنصر ھام من 

 ،
(ة ،

).والتحریف
الیصلحیصلح

:تصاللمجاز كأداة لألا:المجاز البسیط والمركب -
(أن مصطلح المجاز یطلق على عدد من األدوات اللغویة تشمل 

،، (

،ا
) .اثارة العواطف، جذب االنتباه،التبسیط،استشارة الفكر األبتكاري ،التنویر ،التواؤم (منھا 

الیصلحیصلح

:ستخدام المجازمحاذیر أ-

٠الیمكن ربطھ مع الفكرة التي ترغب في أیصالھا الى الطرف االخر 
الیصلحیصلح

:دراكیة حسیة مختلفة اقف أمو-

. نظر معینة ألحد طرفي االتصالوجھة
الیصلحیصلح

:ترمیز الوقت:د الخط الزمني یكیفیة تحد-

،والحاضر والمستقبل
،ر شيء ما حدث منذ اسبوع ؟ بسیطة مثال ھل یمكنك تذك

.الزمني الخاص 
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الیصلحیصلح

:تویات الجھاز العصبيالعالقة بین السلوك ومس-
) (ان مستویات الجھاز العصبي أوجدھا

)
إذ ) ،،، ،،

.مات المتعلقة بالمستوى االدنى منھالمعلو
الیصلحیصلح

طیر لتحقیق النتائجأعادة التأ:طیراألطارات وأعادة التأ-

رة 
،مستمرة 

،،،
التأطیر لتحقیق النتائج

أن تغیر شع
.تتیح طریقة جدیدة التتطلب مجھوداً كبیراً مقارنة بالنتائج التي تحققھا

الیصلحیصلح

:استراتیجیات النجاح-
ج "

" ،
.واالستراتیجیة تعني الطریقة التي تفكر بھا لتحقیق شئ ما

.حقیق أھدافك للتفوق والنجاحللتحكم في توجھاتك وقیمك ومعتقداتك لت
الیصلحیصلح

:ستخدامھاتحدید االستراتیجیات وأ-

،ودوافعھ،السلوك المتمیز للشخص وطریقة تفكیره 
وبم،

.بنفسك النجاز اھدافك
الیصلحیصلح

:نموذج الخطوات االربعة للنجاح-
" "

"خطوات بسیطة تتمثل في كدلیل ألستنباط االستراتیجیات وھذا النموذج یتكون من 
".االنھاء،االختبار،التشغیل، )االطالق(

الیصلحیصلح

:استراتیجیة االقناع-
،

،
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.یمكنك ان تطبقھا ألنجاز أھدافك ونتائجك
الیصلحیصلح

:نموذجوعملیة اعداد اال:نموذجعداد االأ-

وألكتساب ھذه المھارة فأنك ،وأدارة االعمال والعالقات العائلیة والتنمیة والتطویر الشخصي
،ومن ثم، تحتاج الى شخص أن یفعل ماتریده منھ

،
،تمكن

،التمیز والوصول الیھ
) أو ،حرفة یدویة(عضوي مثل

.الى الفشل كمرحلة للنجاحاذھاننا الستراتیجیة النموذج ستدعم مھاراتنا بدون الحاجة
الیصلحیصلح

:القدرة والمھارة-
، ،القدرة ھي استراتیجیة ناجحة تستخدم في تنفیذ مھمة ما

.طریقة معتادة للتفكیر وھي أحد المستویات العصبیة

.والذي تسانده معتقدات معززة
الیصلحیصلح

:الدخول في الحالة الذھنیة المناسبةفھم المثبتات و-
" "إن ھذا المصطلح یشیر الى 

.وھذا المثیر قد یتمثل في صورة أو صوت أو إحساس أو مذاق أو رائحة
وأن من

،

.النتیجة التي تریدھاتمارسھ أو لتحقیق 
الیصلحیصلح

:احداث التغییر-
،

،،طریقة تفكیرك 
وھي أحدى المھارات اللغویة لمنھج البرمجة،أیضاً 

للتغییر ،فبالممارسة تتمكن من أستخدامھا بكل ثقة وفي السیاق المناسب ولن نجد أي مقاومة 
٠من األخرین خالل سعیك للتدخل ألحداث التغییر على األخرین 

الیصلحیصلح
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)٥(ملحق 
العصبیةاالهمیة النسبیة البعاد مقیاس البرمجة اللغویة استبانة 

المحترم............. ستاذ الدكتور الأ
:تحیة طیبة

لالعبین ) NLP(بناء مقیاس للبرمجة اللغویة العصبیة (اكمال البحث الموسومیروم الباحث 
، یشتمل المقیاس على ابعاد البرمجة اللغویة العصبیةو ) المتقدمین في بعض االلعاب الفرقیة
اء وتم تثبیت االبعاد المتعلقة بهذا المقیاس من المصادر وقد تم اختیار االبعاد من قبل الخبر 

ولغرض بیان االهمیة النسبیة لكل بعد من االبعاد یرى الباحث أن الرصانة العلمیة ،العلمیة 
تقتضي منه عرض هذه االبعاد على حضرتكم آمَال في ان تتفضلوا مشكورین بالموافقة على 

.قراءتها وتأشیر االهمیة النسبیة لها
الوقت الذي یشعر الباحث باحراج شدید لتكلیفكم بهذه المهمة واخذ جزء من وقتكم الثمین في
.لكنه في الوقت نفسه یطمع بكرمكم بهذا الجهد خدمة للبحث العلمي،

:مالحظة
.تمثل انعدام البعد او المجال) صفر(الدرجة -
.لى وهكذا بقیة الدرجاتتمثل االهمیة االع) ٢(والدرجة ،تمثل االهمیة القلیلة) ١(الدرجة-

:التوقیع 
:                                                           أسم الخبیر 

: اللقب العلمي واالختصاص 
:مكان العمل

الباحث٢٠١٤:    /    /التأریخ 
راضيمحمدجاسم
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: الخبرة الشخصیة -
الخبــرة الشخصــیة تتضــمن مــایجري داخــل عقلــك وایضــًا مایــدور فــي العــالم مــن حولــك والخبــرة أوالتجربــة 

.أتجاهاته وقیمه ومعتقداته التي تعمل معًا لتكوین مقدرتنا العقلیة متباینة من شخص ألخر ولكل منا
درجة االهمیة

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠صفر

:االیجابيالتفكیر -
ان التفكیر بشكل مختلف یجعلك تتصرف بشكل مختلف وبالتالي تحصل على نتائج مختلفة 

.التقنیات التي تساعدنا على تغیر اسلوب تفكیرنا والبرمجة اللغویة العصبیة توفر لنا بعض 
درجة االهمیة

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠صفر

:التفوق الشخصي -
أننا جمیعنا یمكننا تحقیق التفوق والحقیقـة أننـا نمتلـك قـدرات غیـر محـدودة للـتعلم والتقـدم فلكـل 

ة كنننـــا مـــن االنجـــاز والبرمجـــحســـب احتیاجنـــا لهـــا تمبمنـــا مصـــادر خصـــنا هللا بهـــا وصـــممها 
فــادة مــن امكانیــة التفــوق والتمیــز بــال حــدود وال تحتــاج اال لعقــل اللغویــة العصــبیة تتــیح لنــا اال

.منفتح یتقبل لكل جدید لتحقیق التمیز والتفوق 
درجة االهمیة

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠صفر

انجاز االهداف و حدیدت-
غویــة العصــبیة یبنــى علــى اســاس هــذا التوجــه الفطــري لتحقیــق االهــداف ان مــنهج البرمجــة الل

وعلــى الرغبــة فــي تحدیــد غــرض ومعنــى لمــا نقــوم بــه وان بعــض الریاضــیین العظمــاء وكبــار 
رجال االعمال استطاعوا تحقیق رؤاهم الشخصـیة العظیمـة لتحدیـدهم أهـدافهم ومصـادر قـوتهم 

٠وطاقتهم  والتزامهم 
درجة االهمیة

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠صفر

:المجاراة والقیادة  -
واألیمــاءات وحركـــات ،المجــاراة تعنــي التـــواؤم مــع وضـــع معــین وأیضــا معـــدل الكــالم وســـرعته 

الجســـم ویمكننـــا مـــن خـــالل المجـــاراة والقیـــادة بنـــاء التواصـــل والمحافظـــة علیـــه وان تحـــدث اي 
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اننـا نبـدأ بتغیـر سـلوكننا بطریقـة تجعـل الشـخص تغیرات في سلوك االخرین أمـا القیـادة وتعنـي
. األخر یسعى الى المجاراة ومتابعتك لتدعیم التواصل معنا

درجة االهمیة
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠صفر

والتواصلبناء العالقات-
ء وألنشـــا،وهـــي ایجـــاد حالـــة مـــن التواصـــل الفعـــال وذلـــك یتطلـــب ســـلوكًا وتفكیـــرًا طویـــل المـــدى 

( وٕان مصـــطلح، عالقـــة راســـخة علیـــك ان تجعـــل التواصـــل جـــزاءا اساســـیًا مـــن نتـــائج العالقـــة 
تمـــت أســـتعارته مـــن العلـــوم الهندســـیة ألســـتخدامه فـــي أطـــار مـــنهج البرمجـــة اللغویـــة )المعـــایرة 

العصـــبیة لألشـــارة الـــى الطریقـــة التـــي یـــتم بهـــا مالحظـــة ردود الفعـــل الـــدقیق وقیـــاس التغیـــرات 
.حتى تتمكن من تعدیل سلوكك وتصرفاتك في كل موقف اللحظیة لألخرین

درجة االهمیة
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠صفر

:القدرة والمهارة-
وكــذلك ، وهــي أیضــًا مهــارة أو عــادةْ ،القــدرة هــي اســتراتیجیة ناجحــة تســتخدم فــي تنفیــذ مهمــة مــا

.طریقة معتادة للتفكیر وهي أحد المستویات العصبیة
تعني التصرف أو التفكیر المتسـق والفعـال الـذي یحقـق الحصـیلة المرغوبـة والـذي فالمهارة أما

.تسانده معتقدات معززة
درجة االهمیة

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠صفر

:احداث التغییر-
ر وتغییـــ،أن التغییـــر هـــو جـــوهر مـــنهج البرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة وهـــو تغییـــر مـــا تقـــوم بعملـــه 

وممكــن أحــداث التغییــر لــدى أشــخاص أخــرین ،وتغییــر توجهاتــك ومعتقــداتك ،طریقــة تفكیــرك 
وهــي أحــدى المهــارات اللغویــة لمــنهج البرمجــة اللغویــة العصــبیة تتــیح لــك أدوات قویــة ، أیضــًا 

ـــن نجـــد أي  ـــتمكن مـــن أســـتخدامها بكـــل ثقـــة وفـــي الســـیاق المناســـب ول للتغییـــر ،فبالممارســـة ت
٠خالل سعیك للتدخل ألحداث التغییر على األخرین مقاومة من األخرین 

درجة االهمیة
١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠صفر



١٨٧

)٦(ملحق

االستبانة االستطالعیة التي وزعت على العینة االستطالعیة للحصول على بعض فقرات 
مقیاس البرمجة اللغویة العصبیة

:عزیزي الالعب المحترم
مال متطلبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتیر فــي التربیــة الریاضــیة عــن یــروم الباحــث اســتك
لالعبــین المتقــدمین فــي ) NLP(بنــاء مقیــاس للبرمجــة اللغویــة العصــبیة(رســالته الموســومة

ــة ولتحقیــق هــذه الدراســة یرجــو الباحــث مــن حضــرتكم االطــالع علــى ، )بعــض االلعــاب الفرقی
ب منك ذكر كل المواقف والحاالت التي تمـر بهـا ابعاد المقیاس مع تعریفاتها النظریة والمطلو 

خــالل التــدریب او المنافســة ومــا تشــعر بــه وتفكــر وتتصــرف ازاء المواقــف المختلفــة التــي تمــر 
مـــن اجـــل جمـــع اكبـــر قـــدر مـــن العبـــارات لتحقیـــق الدراســـة ولالســـهام فـــي ، بهـــا خـــالل عملـــك

.لميالمساعدة في انجاز هذا البحث العلمي خدمة للریاضة والبحث الع
.بعبارات ذات مدلول یعبر بدقة عما تشعر بهأراءكأكتب 

هي الخبرات االیجابیة واالمكانـات المالئمـة التـي یعتمـدها :ویقصد بالبرمجة اللغویة العصبیة (
.)الریاضي عند استخدام لغة العقل بما یحقق اهدافه

صـــور الكـــائن أو هـــي دراســـة التفـــوق البشـــري وهـــي تقـــدم مجموعـــة مـــن المعـــارف عـــن كیفیـــة ت(
.)البشري لما یمر بِه من تجارب وكیفیة تفاعلٌه مع االخرین

لتعاونكم مع الشكر واالعتزاز

.یرجى منك ذكر ثالث عبارات ایجابیة وثالثة سلبیة:مالحظة

:مثال لالجابة
العبارات السلبیةالعبارات االیجابیة

الخطاء اثناء المباراةعلى تجاوز ااً لست قادر -١.اسعى للنجاح في المباراة -١
تسیطر علي االفكار السلبیة-٢.امتلك الثقة لتحسین مستوى ادائي في اللعب-٢

الباحث

جاسم دمحم راضي



١٨٨

: الخبرة الشخصیة -
الخبــرة الشخصــیة تتضــمن مــایجري داخــل عقلــك وایضــًا مایــدور فــي العــالم مــن حولــك والخبــرة أوالتجربــة 

.متباینة من شخص ألخر ولكل منا أتجاهاته وقیمه ومعتقداته التي تعمل معًا لتكوین مقدرتنا العقلیة 
سلبیةالعبارات الالعبارات االیجابیة

١- ١ -
٢- ٢ -
٣- ٣ -

:االیجابيالتفكیر -
ان التفكیر بشكل مختلف یجعلك تتصرف بشكل مختلف وبالتالي تحصل على نتائج مختلفة والبرمجة 

.اللغویة العصبیة توفر لنا بعض التقنیات التي تساعدنا على تغیر اسلوب تفكیرنا 
العبارات السلبیةالعبارات االیجابیة

١- ١ -
٢- ٢ -
٣- ٣ -

:التفوق الشخصي -
أننا جمیعنا یمكننا تحقیق التفوق والحقیقة أننا نمتلـك قـدرات غیـر محـدودة للـتعلم والتقـدم فلكـل منـا مصـادر 

حســـب احتیاجنـــا لهـــا تمكنننـــا مـــن االنجـــاز والبرمجـــة اللغویـــة العصـــبیة تتـــیح لنـــا بخصـــنا هللا بهـــا وصـــممها 
بـال حـدود وال تحتـاج اال لعقـل منفـتح یتقبـل لكـل جدیـد لتحقیـق التمیـز االستفادة من امكانیة التفوق والتمیـز

.والتفوق 

العبارات السلبیةالعبارات االیجابیة
١- ١ -
٢- ٢ -
٣- ٣ -



١٨٩

انجاز االهداف و حدیدت
ان منهج البرمجة اللغویة العصبیة یبنى على اساس هذا التوجه الفطري لتحقیق االهداف وعلى الرغبة في 

ید غرض ومعنى لما نقوم به وان بعض الریاضیین العظماء وكبار رجال االعمال استطاعوا تحقیق تحد
٠رؤاهم الشخصیة العظیمة لتحدیدهم أهدافهم ومصادر قوتهم وطاقتهم  والتزامهم 

العبارات السلبیةالعبارات االیجابیة
١- ١ -
٢- ٢ -
٣- ٣ -

:المجاراة والقیادة  
واألیماءات وحركات الجسم ویمكننا ،ؤم مع وضع معین وأیضا معدل الكالم وسرعته المجاراة تعني التوا

من خالل المجاراة والقیادة بناء التواصل والمحافظة علیه وان تحدث اي تغیرات في سلوك االخرین أما 
تدعیم القیادة وتعني اننا نبدأ بتغیر سلوكننا بطریقة تجعل الشخص األخر یسعى الى المجاراة ومتابعتك ل

.التواصل معنا

العبارات السلبیةالعبارات االیجابیة
١- ١ -
٢- ٢ -
٣- ٣ -

:والتواصلبناء العالقات
وألنشاء عالقة راسخة ،وهي ایجاد حالة من التواصل الفعال وذلك یتطلب سلوكًا وتفكیرًا طویل المدى 

تمت أستعارته من )المعایرة ( حوٕان مصطل، علیك ان تجعل التواصل جزاءا اساسیًا من نتائج العالقة 
العلوم الهندسیة ألستخدامه في أطار منهج البرمجة اللغویة العصبیة لألشارة الى الطریقة التي یتم بها 

مالحظة ردود الفعل الدقیق وقیاس التغیرات اللحظیة لألخرین حتى تتمكن من تعدیل سلوكك وتصرفاتك 
.في كل موقف 

السلبیةالعبارات العبارات االیجابیة
١- ١ -
٢- ٢ -
٣- ٣ -



١٩٠

:القدرة والمهارة-
وكـذلك طریقـة معتـادة ، وهـي أیضـًا مهـارة أو عـادةْ ،القدرة هي استراتیجیة ناجحة تستخدم في تنفیذ مهمة مـا

.للتفكیر وهي أحد المستویات العصبیة
وبـــة والـــذي تســـانده أمـــا المهـــارة وتعنـــي التصـــرف أو التفكیـــر المتســـق والفعـــال الـــذي یحقـــق الحصـــیلة المرغ

.معتقدات معززة

العبارات السلبیةالعبارات االیجابیة
١- ١ -
٢- ٢ -
٣- ٣ -

:حداث التغییر ا-
وتغییــر طریقــة تفكیــرك ،أن التغییــر هــو جــوهر مــنهج البرمجــة اللغویــة العصــبیة وهــو تغییــر مــا تقــوم بعملــه 

وهـي أحـدى المهـارات ، اص أخـرین أیضـًا وممكن أحـداث التغییـر لـدى أشـخ،وتغییر توجهاتك ومعتقداتك ،
اللغویــة لمــنهج البرمجــة اللغویــة العصــبیة تتــیح لــك أدوات قویــة للتغییــر ،فبالممارســة تــتمكن مــن أســتخدامها 
بكــل ثقــة وفــي الســیاق المناســب ولــن نجــد أي مقاومــة مــن األخــرین خــالل ســعیك للتــدخل ألحــداث التغییــر 

٠على األخرین 

بارات السلبیةالعالعبارات االیجابیة
١- ١ -
٢- ٢ -
٣- ٣ -



١٩١

)٧(ملحق 

لتحدید صالحیة الفقراتاستمارة استبانة
جامعة دیالى

كلیة التربیة الریاضیة

الماجستیر/الدراسات العلیا

فقرات المقیاس بصورتھ االولیة

المحترم.......................................... االستاذ الفاضل الدكتور

:تحیة طیبة

لالعبین المتقدمین في NLP)(بناء مقیاس للبرمجة اللغویة العصبیة(یروم الباحث إجراء دراسة بعنوان
.وذلك جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التربیة الریاضیة) بعض االلعاب الفرقیة

بیة مع فقرات كل محور أو ومن اجل ذلك أعد الباحث أنموذجاً یتضمن محاور البرمجة اللغویة العص
.معتمداً بذلك على المصادر العلمیة التي تناولت ھذا الموضوع،مجال

نموذج للمقیاس وذلك إیماناً منھ بقدراتكم العلمیة وعلیھ فأن الباحث یتوجھ الى سعادتكم في عرض ھذا اال
:ما یأتيآمالً تفضلكم باالجابة التي یتطلبھا بناء المقیاس وفقاً ل،وخبرتكم الواسعة 

.ابداء الرأي في صالحیة فقرات كل محور أو عدم صالحیتھا-١
.وضوح الفقرات والتعدیالت المطلوبة أن وجدت-٢
.إضافة فقرات جدیدة والتي ترونھا مناسبة لھذا المقیاس-٣
تنطبق ، تنطبق علي بدرجة كبیرة جداً ( مة البدائل المقترحة من الباحث للمقیاس وھيمدى مالء-٤

التنطبق علي ،التنطبق علي بدرجة قلیلة،تنطبق علي بدرجة متوسطة، علي بدرجة كبیرة
).أطالقاً 

التصلحتصلح  : البدائل المقترحة
تمدھا ھي الخبرات االیجابیة واالمكانات المالئمة التي یع:ویقصد بالبرمجة اللغویة العصبیة (

.)الریاضي عند استخدام لغة العقل بما یحقق اھدافھ
دراسة التفوق البشري وهي تقدم مجموعة من المعارف عن كیفیة تصور الكائن أو ھي (

.)البشري لما یمر بِه من تجارب وكیفیة تفاعلٌه مع االخرین

:التوقیع
:اسم الخبیر

:اللقب العلمي واالختصاص
:مكان العمل

.٢٠١٤/ /:     التاریخ
الباحث

جاسم دمحم راضي



١٩٢

الشخصیةالخبرة: المجال االول

یدور في العالم من حولك یجري داخل عقلك وایضاً ماالخبرة الشخصیة تتضمن ما
ومعتقداتھ التي تعمل تجاھاتھ وقیمھخبرة أوالتجربة متباینة من شخص إلخر ولكل منا اوال

.مقدرتنا العقلیة معاً لتنمیة
التعدیالت المقترحةصالحیة الفقراتالفقراتت

التصلحتصلح
تحسن اسلوب لعبي وتطورت مھاراتي عن العام ١

.الماضي
.استطیع رفع مستوى ادائي في اللعب بشكل منظم وجید٢
.اشعر بأني الأمتلك الكفاءة والفاعلیة في الملعب٣
تمكنت من اللعب بشكل افضل من السابق مع زمالئي ٤

.في الفریق
.رةمستوى ادائي الحالي الیدل على الخب٥
بفضل الخبرات التي اكتسبتھا تغیر اسلوب لعبي ٦

.وتطور
.افتقر للخبرة الكافیة داخل الملعب٧
.استطیع االستمرار باللعب مھما كانت ظروف المباراة٨
تعلمت من تجاربي السابقة كیف اتعامل مع الالعب ٩

.المنافس
.لمباراةاضع لنفسي خطة عمل جیدة قبل بدایة ا١٠
انظر الى التمرینات من زاویة اخرى مختلفة عن بقیة ١١

.الالعبین
. استطیع كشف اسلوب لعب المنافس١٢
.االخطاء التي ارتكبھا داخل اللعب ال أستطیع تجاوزھا١٣
في اعتمد كثیراً على مخزون المھارات لديَّ ألطبقھا ١٤

.اثناء اللعب
وز االخطاء في اللعب لخبرتي الشخصیةاستطیع تجا١٥
اشعربأني اكثر كفاءة وفاعلیة لخبرتي الطویلة١٦
انظر دائما الي نجاحاتي بأیجابیة١٧
اصبحت مھاراتي افضل من السابق بفضل تجربتي في ١٨

اللعب
اشعر بأني استفدت من خبرتي لتحسین قدراتي في ١٩

اللعب
ن في ادائي ولعبي عن العام الماضيلم اشعر بتحس٢٠
استطیع تغییر نتیجة المباراة من خالل مھارتي وقدرتي ٢١

.االیجابیة في اللعب



١٩٣

كیر االیجابيالتف: المجال الثاني

ویقصد بھ استخدام العقل بشكل یحقق برمجة ایجابیة مما یحسن من اداء الالعب وھو 
.لتفكیر في حل المشكالتمصدر قوة للریاضي النھ یساعد على ا

التعدیالت المقترحةصالحیة الفقراتالفقراتت
التصلحتصلح

للتغلب على المھارات اقضي وقتا طویالً في التفكیر ١
. الصعبة في لعبتي

.أوجھ افكاري دائما داخل ساحة اللعب٢
اتمتع بمھارة عالیة إلیصال افكاري لزمالئي في ٣

.الفریق
أفكر في عدد من الطرق لحل المشكلة التي تواجھني ٤

.بسرعة
.اشعر بأني امتلك دافعاً قویاً للتفكیر والعنایة بالمستقبل٥
.اعتني بتغییر االفكار السلبیة بأفكار ایجابیة في لعبتي٦
.افتقر للتفكیر االیجابي اثناء المباراة٧
في مجریات الجدیدة امتلك استجابة سریعة لالفكار ٨

.اللعب
اشعر بأّن تفكیري یختلف دائماً عن تفكیر زمالئي في ٩

.الفریق
اشعر بضعف القدرة على التفكیر الجید في أثناء سیر ١٠

.المباراة
.التفكیر االیجابي ساعدني في حل الكثیر من المشكالت١١
.الفریقاھتم بتقدیم االفكار الجدیدة لزمالئي في ١٢
.امیل الى اداء المھارات التي افكر فیھا اكثر من غیرھا١٣
.ال افكر بالھزیمة والفشل في اثناء المنافسة١٤



١٩٤

التفوق الشخصي: المجال الثالث

وھو امكانیة تحقیق التفوق من خالل الجھد المبذول لتحقیق أفضل انجاز  واداء متمیز 
. انات المالئمة والخبرات االیجابیةاعتماداً على االمك

التعدیالت المقترحةصالحیة الفقراتالفقراتت
التصلحتصلح

لدي القدرة على اظھار ورفع مستوى ادائي في اللعب ١
.بشكل منظم ودائمي

.أنمي مھاراتي دائماً لكي اتفوق في  لعبتي٢
ركات أشعر بسھولة ویسر للقیام بمھارات ممیزة وح٣

.صعبة في المباراة
انمي مھاراتي التي تشعرني بالنجاح والتفوق في مجال ٤

. لعبتي
استطیع تحقیق االھداف الشخصیة التي ارغب في ٥

.انجازھا في اللعب
لدي ثقة بأني استطیع تحسین مستوى ادائي في اللعب ٦

.بشكل ایجابي
ت في مجال اشعر بصعوبة عند أداء بعض المھارا٧

.لعبتي
.اعمل بكل قدراتي من اجل الفوز على المنافس٨
اشعر بأني في احسن حاالت االستعداد العقلي لبذل ٩

.اقصى جھد في المباریات الحساسة والمھمة
امتلك القدرة والشجاعة لمواجھة منافسین اقویاء في ١٠

.اللعب
ن اجل التفوق اواظب على التمرینات بشكل یومي م١١

.على زمالئي
.اشعر بأني الامتلك القدرة على اداء مھارات ممیزة١٢
.استطیع تغییر اسلوب ادائي وتفكیري في اللعب١٣
اثابر أكثر من بقیة زمالئي لتحقیق التفوق الشخصي في ١٤

.اللعب
.أسعى للنجاح في كل عمل اقوم بھ في المباراة١٥
.قة بمستوى مھاراتي الممیزةلدي ث١٦
بامكاني التفوق والتغلب على المنافس بسھولة ویسر ١٧

.اثناء المباراة
استطیع التمیز والتفوق بتغییر اسلوب لعبي وتفكیري ١٨

.في المباریات
اثناء في لدي القدرة على على اظھار مستوى مرتفع ١٩

.اللعب
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وانجازھاھدافاالتحدید:  لمجال الرابعا

وھي الرؤیا التي یمتلكھا الریاضي في محاوالتھ للوصول الى الھدف وتحقیقھ بما یضمن  
یبنى على اساس ھذا التوجھ ان منھج البرمجة اللغویة العصبیةتحقیق افضل النتائج و

اضیین لتحقیق االھداف وعلى الرغبة في تحدید غرض ومعنى لما نقوم بھ وان بعض الری
قوتھم أھدافھم ومصادر اھم الشخصیة العظیمة لتحدیدستطاعوا تحقیق رؤاالعظماء

.والتزامھموطاقتھم 

التعدیالت صالحیة الفقراتالفقراتت
المقترحة التصلحتصلح

استخدم المعلومات والخبرات المتوافرة لديَّ في تحدید ١
.أھدافي

ق اشعر بأن العقبات الصعبة تستطیع إیقافي في تحقی٢
.أھدافي لالنجاز

امتلك القدرة على تقدیم المقترحات والخطط لي ولزمالئي ٣
.في الفریق

أنا استطیع تحقیق النجاح والفوز في المباراة بفضل ٤
.خططي االیجابیة التي اضعھا لنفسي

.أستطیع وضع أھداف محددة ألدائي في المباراة٥
.ون من دون ھدفأحیاناً أشعر ان تدریباتي تك٦
.أضُع لنفسي أھدافاً في التدریب أحاِوُل الوصوَل الیھا٧
أُحدد متطلبات خاصة بقدراتي في التدریب بمساعدة ٨

.مدربي لتحقیق اعلى مستوى من االداء
.اتنافس بقوة عند محاولة انجاز ھدف معین٩

رور احدد لنفسي اھدافاً خاصة تشعرني بالمتعة والس١٠
.والتحدي

أفضل االھداف ذات التحدي مع االخذ في االعتبار ١١
.المخاطر المحسوبة لتحقیقھا

.لست مسؤوالً عن عدم تحقیق االھداف من قبل الالعبین١٢
.احدد لنفسي اھداف واقعیة لتحقیق االنجاز١٣
اعرف كیفیة الوصول لالھداف الناجحة التي اسعى ١٤

.لیھا اثناء المباریاتالوصول ا
.احتاج الى مساعدة زمالئي في الفریق لتحقیق اھدافي١٥
.ارغب في تحسین ادائي والتفوق واالنجاز لتحقیق اھدافي١٦
اثناء تنفیذ في ثقتي بنفسي وعدم التردد في تحدید ھدفي ١٧

.الواجبات والتمرینات
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المجاراة والقیادة: المجال الخامس

من الزمن شخص اخر والمحافظة على ذلك لمدة المجاراة تعني تحقیق التواصل مع 
ییر سلوكنا بطریقة تجعل أما القیادة وتعني اننا نبدأ بتغبمجاراتھ في افكاره أو سلوكھ

.خر یسعى الى المجاراة ومتابعتك لتدعیم التواصل معناالشخص اال

التعدیالت صالحیة الفقراتالفقراتت
المقترحة التصلحتصلح

.ارفع من الروح المعنویة لزمالئي في الفریق في اثناء اللعب١
.احث زمالئي على بذل جھد اضافي في اثناء اللعب٢
استمع لحوارات زمالئي في الفریق حتى لو كانت مختلفة مع ٣

.وجھة نظري
للتواصل احاول تغییر الحالة النفسیة لزمیلي الى وضع اكثر تقبال٤

.مع بقیة اعضاء الفریق
.غالبا ما یتم اختیاري الكون قائداً للجماعة٥
امتلك القدرة على اكتشاف القدرات المھاریة التي یمتلكھا زمالئي ٦

.واشجعھم الظھارھا في اللعب
نبرة صوتي تدل على الثقة والشجاعة واالقدام في أثناء حدیثي مع ٧

.زمالئي للتواصل
.اثناء اللعبفي احاول تجنب التحدیات الصعبة التي تواجھني ٨
اجعل اداء الفریق ممیزاً واساعد زمالئي على االبتكار واالبداع ٩

.والتفوق في اللعب
.اشارك بشكل فعال في اتخاذ القرارات التي تھم فریقي١٠
.اتقبل المخاطرة واتبنى مھاماً صعبة١١
رف بحكمة وأركز بشدة رغم المعوقات والمشتتات في أثناء اتص١٢

.اللعب
اشعر بأني غیر قادر على قیادة الفریق نحو االبداع والتفوق في ١٣

.اللعب
.أجاري اعضاء فریقي وال اتمسك برأي مخالف لھم١٤
.اسعى القناع زمالئي بضرورة تحقیق االنجاز والفوز١٥
.لتحقیق الفوز ومواجھة ضغوط المنافسةاثق بقدراتي١٦
اثناء في اسعى لفوز فریقي واطلب من زمالئي بذل اقصى جھد ١٧

.المنافسات
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والتواصلبناء العالقات: المجال السادس

وھي ایجاد حالة من التواصل الفعال بین اعضاء الفریق وذلك یتطلب سلوكاً وتفكیراً 
.ة راسخة  تجعل التواصل جزءاً اساسیاً من نتائج تلك العالقةوإلنشاء عالق،طویل المدى 

التعدیالت صالحیة الفقراتالفقراتت
المقترحة التصلحتصلح

عضاء أعب كلما كانت عالقتي جیدة مع للفي اشعر برغبة كبیرة أ١
.فریقي

جیدة مع لبناء عالقاتليَّ إعلى االخرین ونظرتھمثیريأبتأعتني٢
.الفریقمالء فيالز

في الفریق واشعر باثارة زاء مقابلة العبین جددإشعر باالرتیاح أ٣
.حقیقیة لذلك

.في الفریقحسن التعامل مع زمالئيأ٤
٥ ً العبي على الھدوء واالبتسامة لبناء العالقات مع احافظ دائما

.الفریق
.ي الفریقزمالئي فوكسباجد صعوبة في كیفیة التعامل٦
.لذین یتصفون بطباع صعبةافتقر للتواصل مع الالعبین ا٧
.أشعر بصعوبة شدیدة في تكوین أصدقاء جدد٨
عالقات اجتماعیة خارج التواصل مع الالعبین لبناءعلى احرص٩

.التدریب
.أبادر بمحادثة اعضاء فریقي للتواصل وبناء العالقات الجیدة١٠
.س لي أعداء وجمیع زمالئي یحبونني بدرجة كبیرة جدالی١١
.استطیع االنسجام والتواصل مع جمیع الالعبین بسھولة١٢
.اشجع زمالئي لتحفیزھم للظھور بمستوى جید١٣
.أشعر اصدقائي في الفریق بأھمیتھم الرفع الروح المعنویة لدیھم١٤
ة ناجحة مع اصدقائي في احرص على تكوین عالقات اجتماعی١٥

.الفریق
.أجید فن التعامل والتواصل مع اعضاء الفریق١٦
.اثناء التمرین مع اصدقائي في الفریقفي افضل العمل ١٧
.اشعر ان بناء العالقات تقوم على الصدق مع النفس١٨
.عالقتي جیدة مع جمیع اعضاء فریقي١٩
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درة والمھارةالق: سابعالمجال ال

، ،القدرة ھي استراتیجیة ناجحة تستخدم في تنفیذ 
.طریقة معتادة للتفكیر وھي أحد المستویات العصبیة

تعني التصرف أو التفكیر المتسق والفعال الذي یحقق الحصیلة المرغوبة والذي فأما المھارة 
.تسانده معتقدات معززة

التعدیالت صالحیة الفقراتراتالفقت
المقترحة التصلحتصلح

استخدم القدرات التي امتلكھا بشكل ایجابي لتحقیق الھدف الذي ١
.اصبوا الیھ

.أشعر بأنّني أمتلك القدرة الكافیة للقیام بالواجب المطلوب٢
.استخدم مھاراتي ایاً كانت الظروف المحیطة في المباراة٣
.وجد لدي دائماً أكثر من طریقة إلنجاز الواجبات في المباراةت٤
.استغل جمیع قدراتي للوصول الى افضل النتائج٥
.اشعر بضعف في تنفیذ الواجبات الحركیة الصعبة٦
.افضل انجاز المھارات التي تتطلب جھداً في اثناء التمرین٧
.لجدیدة بمھارةامتلك القدرة على تطبیق االفكار ا٨
. لدي مھارات عدیدة استغلھا في أثناء المنافسة بشكل ایجابي٩

استطیع ان اغیر من نتیجة المباراة دائماً بشكل فعال لصالح ١٠
.فریقي

اشعر بأّن قدراتي الذاتیة تؤھلني لخوض أي مباراة حاسمة ١١
.ومھمة

.مال المباراةاشعر بأني ال امتلك قدرات كافیة الك١٢
.استطیع بسھولة ان أغیر أفكار اآلخرین نحوي١٣
.استطیع تحقیق االنجاز بما أمتلكھ من قدرة ومھارة للتفكیر الجید١٤
.لدي قدرة على تحقیق االھداف بشكل مرضي ١٥
.اعتقد باني الأمتلك القدرة على تحقیق التفوق ١٦
.تي ومھارتي على تحقیق االنجاز والفوزاستطیع من خالل قدر١٧
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التغییرإحداث: ثامنالمجال ال

ویقصد بھ التغییر من خالل تغییر المفاھیم والرؤى واالسالیب التي تتعارض مع تحقیق 
ن التغییر ھو جوھر منھج البرمجة اللغویة العصبیة وإوزمما یجعل اداء الالعب متمیزاً الف

وممكن ،تغییر توجھاتك ومعتقداتك و،وتغییر طریقة تفكیرك ،بعملھ وھو تغییر ما تقوم 
.خرین أیضاً احداث التغییر لدى أشخاص إ

التعدیالت صالحیة الفقراتالفقراتت
المقترحة التصلحتصلح

و أمباراةاثناء الفي ر المعتقد السلبي الى ایجابي یاستطیع تغی١
.التدریب

.التفكیر بشكل ایجابي نحو االفضل في اللعبر طریقة یتغیطیعاست٢
ر الشخصي لي ولزمالئي في یاشعر بتحسن مستمر الحداث التغی٣

.الفریق
.من نفسي ومن ثم زمالئي في الفریقر اوالً یبالتغیأبدأ٤
اسلوبر في یجني الكثیر من االشیاء االیجابیة اذا قمت بالتغیأس٥

.لعبي
.االفكار السلبیة بشكل دائمتسیطر عليَّ ٦
.غیر من اسلوب لعبي لیتناسب مع اسلوب زمالئي في الفریقأ٧
اثناء بسرعة عندما تتغیر الظروفسلوب لعبيأستطیع تغییر ا٨

.المباراة
.اثناء اللعبفي اتعرض لموقف مفاجئ حینمااتوتر بسرعة ٩

لیتناسب مع بشكل افضللعبيسلوبر ایاشعر برغبة كبیرة لتغی١٠
.بقیة اعضاء الفریق

.افتقر لتغییر اسلوب لعبي بشكل ایجابي١١
.ثناء اللعبفي أكیف نفسي على تغییر الظروف والمؤثرات أ١٢
.بمقدوري تغییر طریقة لعبي بشكل افضل من المباراة السابقة١٣
.ي المباراةینتابني شعور بأننا لن نستطیع الفوز ف١٤
لدي القدرة على وضع خطة جدیدة للتحكم بأسلوب لعبي نحو ١٥

.االفضل
.بأمكاني اللعب المباراة القادمة بشكل افضل من ھذه المباراة١٦
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)٨(ملحق 

والتجربة ةم تطبیقھ على عینة البناء الرئیسمقیاس البرمجة اللغویة العصبیة الذي ت
االستطالعیة

...ي الالعب المحترمعزیز 

منك جراء دراسة للحصول على درجة الماجستیر في التربیة الریاضیة یرجى یروم الباحث إ
أدناه تعلیمات المقیاس یرجو في فقرات المقیاس و عنباألجابة على وفق ما یالئمكمالتفضل 

:فقرات المقیاس وهيعنایة من أجل األجابة الدقیقة عنالباحث منكم قراءتها ب

.عدم كتابة االسم-١

أن اجابتكم ستحظى بسریة تامة ولن یطلع علیها احد سوى الباحث وال تستخدم اال -٢
.ألغراض البحث العلمي

.الفقراتضرورة االجابة بصراحة ودقة عن-٣

.عدم ترك أي فقرة من فقرات المقیاس بال أجابة-٤

.في الحقل الذي ینطبق علیك أمام كل فقرة) (ضع عالمة-٥

:لالجابةمثال

١

أثق بقدراتي لتحقیق االھداف 
ومواجھة الضغوط في أثناء 

.المنافسة

تنطبق علي 
بدرجة كبیرة 

جداً 

تنطبق علي 
بدرجة 
كبیرة

تنطبق علي 
بدرجة 
متوسطة

ال تنطبق 
علي بدرجة 

قلیلة

ال تنطبق 
علي 
اطالقاً 



.مع فائق الشكر والتقدیر لتعاونكم
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نطبق علي تالفقراتت
بدرجة كبیرة 

جداً 

تنطبق علي 
بدرجة كبیرة

تنطبق علي 
بدرجة 
متوسطة

ال تنطبق 
علي بدرجة 

قلیلة

ال تنطبق 
 ً علي اطالقا

استطیع رفع مستوى ادائي في اللعب بشكل منظم ١
.وجید

.تسیطر علي االفكار السلبیة بشكل دائم٢

.استطیع كشف اسلوب لعب المنافس٣

في امتلك استجابة سریعة لالفكار الجدیدة ٤
.مجریات اللعب

بفضل الخبرات التي اكتسبتھا تغیر اسلوب لعبي ٥
.وتطور

أفضل االھداف ذات التحدي مع االخذ في االعتبار ٦
.المخاطر المحسوبة لتحقیقھا

ارفع من الروح المعنویة لزمالئي في الفریق في ٧
.باثناء اللع

اثابر أكثر من بقیة زمالئي لتحقیق التفوق ٨
.الشخصي في اللعب

اشعر برغبة كبیرة لتغییر اسلوب لعبي بشكل ٩
.لیتناسب مع بقیة اعضاء الفریقافضل

.اعمل بكل قدراتي من اجل الفوز على المنافس١٠

.أنمي مھاراتي  لكي اتفوق في  لعبتي١١

متلك القدرة على تقدیم المقترحات والخطط لي ا١٢
.ولزمالئي في الفریق

أشعر بأنّني أمتلك القدرة الكافیة للقیام بالواجب ١٣
.المطلوب

اشعر بأني في احسن حاالت االستعداد العقلي ١٤
لبذل اقصى جھد في المباریات الحساسة 

.والمھمة
ادة الفریق نحو اشعر بأني غیر قادر على قی١٥

االبداع والتفوق في اللعب
أشعر برغبة كبیرة في اللعب كلما كانت عالقتي ١٦

.جیدة مع أعضاء فریقي
.اتقبل المخاطرة واتبنى مھاماً صعبة١٧

اواظب على التمرینات بشكل یومي من اجل ١٨
.التفوق على زمالئي

.فكار الجدیدة بمھارةامتلك القدرة على تطبیق اال١٩

.أستطیع وضع أھداف محددة ألدائي في المباراة٢٠

اشعر بأّن تفكیري یختلف دائماً عن تفكیر زمالئي ٢١
.في الفریق

استطیع تغییر المعتقد السلبي الى ایجابي في ٢٢
.اثناء المباراة أو التدریب

.ھدف معیناتنافس بقوة عند محاولة انجاز ٢٣

اعتني بتغییر االفكار السلبیة بأفكار ایجابیة في ٢٤
.لعبتي
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استطیع االنسجام والتواصل مع جمیع الالعبین ٢٥
.بسھولة

تنطبق علي الفقراتت
بدرجة كبیرة 

جداً 

تنطبق علي 
بدرجة كبیرة

تنطبق علي 
بدرجة 
متوسطة

ال تنطبق 
علي بدرجة 

قلیلة

ال تنطبق 
 ً علي اطالقا

استخدم المعلومات والخبرات المتوافرة لديَّ في ٢٦
.تحدید أھدافي

احرص على التواصل مع الالعبین لبناء عالقات ٢٧
.اجتماعیة خارج التدریب

للتغلب على اقضي وقتا طویالً في التفكیر ٢٨
.المھارات الصعبة في لعبتي

تدریب أحاِوُل الوصوَل أضُع لنفسي أھدافاً في ال٢٩
.الیھا

اشعر بأني امتلك دافعاً قویاً للتفكیر والعنایة ٣٠
.بالمستقبل

مع اسلوب قوب لعبي لیتناسأغیر من اسل٣١
.زمالئي في الفریق

تعلمت من تجاربي السابقة كیف اتعامل مع ٣٢
.الالعب المنافس

یجابیة اذا قمت سأجني الكثیر من االشیاء اال٣٣
.بالتغییر في اسلوب لعبي

.اشجع زمالئي لتحفیزھم للظھور بمستوى جید٣٤

استطیع تحقیق النجاح والفوز في المباراة بفضل ٣٥
.خططي االیجابیة التي اضعھا لنفسي

اتوتر بسرعة حینما اتعرض لموقف مفاجئ في ٣٦
.اثناء اللعب

رات التي امتلكھا بشكل ایجابي استخدم القد٣٧
.لتحقیق الھدف الذي اصبوا الیھ

احث زمالئي على بذل جھد اضافي في اثناء ٣٨
.اللعب

أشعر بسھولة ویسر للقیام بمھارات ممیزة ٣٩
.وحركات صعبة في المباراة

.أحسن التعامل مع زمالئي في الفریق٤٠

.ادائي وتفكیري في اللعباستطیع تغییر اسلوب ٤١

احدد لنفسي اھدافاً خاصة تشعرني بالمتعة ٤٢
.والسرور والتحدي

.أسعى ألكون قائداً للفریق ٤٣

لست مسؤوالً عن عدم تحقیق االھداف من قبل ٤٤
.الالعبین

.اشعر بعدم امتالكي الكفاءة والفاعلیة في الملعب٤٥

لوب لعبي وتطورت مھاراتي عن العام تحسن اس٤٦
.الماضي

في احاول تجنب التحدیات الصعبة التي تواجھني ٤٧
اثناء اللعب

اشعر بأن العقبات الصعبة تستطیع إیقافي في ٤٨
.تحقیق أھدافي لالنجاز

استطیع االستمرار باللعب مھما كانت ظروف ٤٩
.المباراة
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.الكافیة داخل الملعبافتقر للخبرة٥٠

تنطبق علي الفقراتت
بدرجة كبیرة 

جداً 

تنطبق علي 
بدرجة كبیرة

تنطبق علي 
بدرجة 
متوسطة

ال تنطبق علي 
بدرجة قلیلة

ال تنطبق 
 ً علي اطالقا

اجعل اداء الفریق ممیزاً واساعد زمالئي على ٥١
.االبتكار واالبداع والتفوق في اللعب

لى تغییر الظروف والمؤثرات في اثناء عتكیفا٥٢
.اللعب

.اشعر بعدم امتالكي قدرات كافیة الكمال المباراة٥٣

انمي مھاراتي التي تشعرني بالنجاح والتفوق في ٥٤
.مجال لعبتي

.أشعر بصعوبة في تكوین أصدقاء جدد٥٥

ي عدم قدرتي على تجاوز االخطاء التي ارتكبھا ف٥٦
.اللعب

امتلك القدرة على اكتشاف القدرات المھاریة التي ٥٧
.یمتلكھا زمالئي واشجعھم الظھارھا في اللعب

بتأثیري على االخرین ونظرتھم إليَّ لبناء أعتني٥٨
.عالقات جیدة مع الزمالء في الفریق

نبرة صوتي تدل على الثقة والشجاعة واالقدام ٥٩
.ي مع زمالئياثناء حدیث

أشعر باالرتیاح إزاء مقابلة العبین جدد في ٦٠
.الفریق واشعر باثارة حقیقیة لذلك

.اضع لنفسي خطة عمل جیدة قبل بدایة المباراة٦١

أبدأ بالتغییر اوالً من نفسي ومن ثم زمالئي في ٦٢
.الفریق

فعال استطیع ان اغیر من نتیجة المباراة بشكل٦٣
.لصالح فریقي

اعتمد كثیراً على مخزون المھارات لديَّ ألطبقھا ٦٤
.اثناء اللعب

لدي القدرة على اظھار ورفع مستوى ادائي في ٦٥
.اللعب بشكل منظم ودائمي

.استغل جمیع قدراتي للوصول الى افضل النتائج٦٦

ختلفة عن انظر الى التمرینات من زاویة اخرى م٦٧
.بقیة الالعبین

اشعر بأّن قدراتي الذاتیة تؤھلني لخوض أي ٦٨
.مباراة حاسمة ومھمة

.افتقر لتغییر اسلوب لعبي بشكل ایجابي٦٩

اشعر بعدم امتالكي القدرة على اداء مھارات ٧٠
.ممیزة

أُحدد متطلبات خاصة بقدراتي في التدریب ٧١
لتحقیق اعلى مستوى من بمساعدة مدربي

.االداء
امتلك القدرة والشجاعة لمواجھة منافسین ٧٢

.اقویاء في اللعب
تمكنت من اللعب بشكل افضل من السابق مع ٧٣
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.زمالئي في الفریق
احافظ دائماً على الھدوء واالبتسامة لبناء ٧٤

.العالقات مع العبي الفریق
ت زمالئي في الفریق حتى لو كانت استمع لحوارا٧٥

.مختلفة مع وجھة نظري
تنطبق علي الفقراتت

بدرجة كبیرة 
جداً 

تنطبق علي 
بدرجة كبیرة

تنطبق علي 
بدرجة 
متوسطة

ال تنطبق علي 
بدرجة قلیلة

ال تنطبق 
 ً علي اطالقا

.مستوى ادائي الحالي الیدل على الخبرة٧٦

.بي اثناء المباراةافتقر للتفكیر االیجا٧٧

احاول تغییر الحالة النفسیة لزمیلي الى وضع ٧٨
.افضل تقبال للتواصل مع بقیة اعضاء الفریق

اشعر بتحسن مستمر الحداث التغییر الشخصي ٧٩
.لي ولزمالئي في الفریق

أبادر بمحادثة اعضاء فریقي للتواصل وبناء ٨٠
.العالقات الجیدة

.أوجھ افكاري دائما داخل ساحة اللعب٨١

استطیع تحقیق االھداف الشخصیة التي ارغب ٨٢
.في انجازھا في اللعب

أفكر في عدد من الطرق لحل المشكلة التي ٨٣
.تواجھني بسرعة

افتقر للتواصل مع الالعبین الذین یتصفون بطباع ٨٤
.صعبة

كانت الظروف المحیطة استخدم مھاراتي ایاً ٨٥
.بالمباراة

.أشعر ان تدریباتي تكون من دون ھدف٨٦

استطیع تغییر طریقة التفكیر بشكل ایجابي نحو ٨٧
.االفضل في اللعب

اشعر بصعوبة عند أداء بعض المھارات في ٨٨
.مجال لعبتي

أستطیع تغییر اسلوب لعبي بسرعة عندما تتغیر ٨٩
.وف اثناء المباراةالظر

لیس لي أعداء مطلقا وجمیع زمالئي یحبونني ٩٠
.بدرجة كبیرة جدا

اجد صعوبة في كیفیة التعامل وكسب زمالئي في ٩١
.الفریق

افضل انجاز المھارات التي تتطلب جھداً في اثناء ٩٢
.التمرین

توجد لدي عدة طرائق إلنجاز الواجبات في ٩٣
.لمباراةا

اتصرف بحكمة وأركز بشدة رغم المعوقات ٩٤
.والمشتتات في أثناء اللعب

.استطیع بسھولة ان أغیر أفكار االخرین نحوي٩٥

اشعر بضعف في تنفیذ الواجبات الحركیة ٩٦
.الصعبة

اشارك بشكل فعال في اتخاذ القرارات التي تھم ٩٧
.فریقي
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بضعف القدرة على التفكیر الجید في أثناء اشعر٩٨
.سیر المباراة

اتمتع بمھارة عالیة إلیصال افكاري لزمالئي في ٩٩
.الفریق

لدي مھارات عدیدة استغلھا في أثناء المنافسة ١٠٠
.بشكل ایجابي

.أتھیأ لعمل خطة لي قبل اللعب ١٠١

اللعب مھما كانت أمتلك امكانیة االستمرار ب١٠٢
.الظروف في المباراة 

.أشعر بعدم امتالكي للخبرة الكافیة في الملعب١٠٣

.اثناء المباراةفي اشعر بضعف التفكیر االیجابي ١٠٤



٢٠٦

)٩(ملحق 

مع مفتاح التصحیحالمقیاس بالصورة النھائیة بعد التحلیل العاملي 

ق علي تنطبالفقراتت
بدرجة كبیرة 

جداً 

تنطبق علي 
بدرجة كبیرة

تنطبق علي 
بدرجة 
متوسطة

ال تنطبق 
علي بدرجة 

قلیلة

ال تنطبق 
 ً علي اطالقا

مع اسلوب زمالئي قأغیر من اسلوب لعبي لیتناس١
.في الفریق

٥٤٣٢١

احاول تغییر الحالة النفسیة لزمیلي الى وضع ٢
.اء الفریقافضل تقبال للتواصل مع بقیة اعض

٥٤٣٢١

على تغییر الظروف والمؤثرات في اثناء تكیفا٣
.اللعب

٥٤٣٢١

استمع لحوارات زمالئي في الفریق حتى لو كانت ٤
.مختلفة مع وجھة نظري

٥٤٣٢١

٥٤٣٢١.اشجع زمالئي لتحفیزھم للظھور بمستوى جید٥
قات مع على الھدوء واالبتسامة لبناء العالاحافظ ٦

.العبي الفریق
٥٤٣٢١

اتمتع بمھارة عالیة إلیصال افكاري لزمالئي في ٧
.الفریق

٥٤٣٢١

١٢٣٤٥.أشعر بصعوبة في تكوین أصدقاء جدد٨
لدي مھارات عدیدة استغلھا في أثناء المنافسة ٩

.بشكل ایجابي
٥٤٣٢١

٥٤٣٢١.اعمل بكل قدراتي من اجل الفوز على المنافس١٠
٥٤٣٢١.استطیع تغییر اسلوب ادائي وتفكیري في اللعب١١
استخدم القدرات التي امتلكھا بشكل ایجابي لتحقیق ١٢

.الھدف الذي اصبوا الیھ
٥٤٣٢١

١٢٣٤٥.اشعر بضعف في تنفیذ الواجبات الحركیة الصعبة١٣
ایة اشعر بأني امتلك دافعاً قویاً للتفكیر والعن١٤

.بالمستقبل
٥٤٣٢١

اعتمد كثیراً على مخزون المھارات لديَّ ألطبقھا ١٥
.اثناء اللعب

٥٤٣٢١

١٢٣٤٥.افتقر للتفكیر االیجابي اثناء المباراة١٦
استخدم المعلومات والخبرات المتوافرة لديَّ في ١٧

.تحدید أھدافي
٥٤٣٢١

التي ارغب في استطیع تحقیق االھداف الشخصیة١٨
.انجازھا في اللعب

٥٤٣٢١

عدم قدرتي على تجاوز االخطاء التي ارتكبھا في ١٩
.اللعب

١٢٣٤٥

استطیع رفع مستوى ادائي في اللعب بشكل منظم ٢٠
.وجید

٥٤٣٢١

اشعر بعدم امتالكي القدرة على اداء مھارات ٢١
.ممیزة

١٢٣٤٥

٥٤٣٢١.د اضافي في اثناء اللعباحث زمالئي على بذل جھ٢٢
اعتني بتغییر االفكار السلبیة بأفكار ایجابیة في ٢٣

.لعبتي
٥٤٣٢١

أفكر في عدد من الطرق لحل المشكلة التي ٢٤
.تواجھني بسرعة

٥٤٣٢١

٥٤٣٢١.أحسن التعامل مع زمالئي في الفریق٢٥
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تنطبق علي الفقراتت
بدرجة كبیرة 

جداً 

نطبق علي ت
بدرجة كبیرة

تنطبق علي 
بدرجة 
متوسطة

ال تنطبق 
علي بدرجة 

قلیلة

ال تنطبق 
 ً علي اطالقا

اشعر بأني في احسن حاالت االستعداد العقلي لبذل ٢٦
.اقصى جھد في المباریات الحساسة والمھمة

٥٤٣٢١

اشعر بأّن قدراتي الذاتیة تؤھلني لخوض أي ٢٧
.مباراة حاسمة ومھمة

٥٤٣٢١

توجد لدي عدة طرائق إلنجاز الواجبات في ٢٨
.المباراة

٥٤٣٢١

احرص على التواصل مع الالعبین لبناء عالقات ٢٩
.اجتماعیة خارج التدریب

٥٤٣٢١

أبادر بمحادثة اعضاء فریقي للتواصل وبناء ٣٠
.العالقات الجیدة

٥٤٣٢١

من قبل لست مسؤوالً عن عدم تحقیق االھداف ٣١
.الالعبین

١٢٣٤٥

ارفع من الروح المعنویة لزمالئي في الفریق في ٣٢
.اثناء اللعب

٥٤٣٢١

اشارك بشكل فعال في اتخاذ القرارات التي تھم ٣٣
.فریقي

٥٤٣٢١

نبرة صوتي تدل على الثقة والشجاعة واالقدام ٣٤
.اثناء حدیثي مع زمالئي

٥٤٣٢١

٥٤٣٢١.عند محاولة انجاز ھدف معیناتنافس بقوة٣٥
١٢٣٤٥.اشعر بعدم امتالكي قدرات كافیة الكمال المباراة٣٦
استخدم مھاراتي ایاً كانت الظروف المحیطة ٣٧

.بالمباراة
٥٤٣٢١

أشعر بأنّني أمتلك القدرة الكافیة للقیام بالواجب ٣٨
.المطلوب

٥٤٣٢١

٥٤٣٢١.للوصول الى افضل النتائجاستغل جمیع قدراتي٣٩
٥٤٣٢١.استطیع بسھولة ان أغیر أفكار االخرین نحوي٤٠
تعلمت من تجاربي السابقة كیف اتعامل مع الالعب ٤١

.المنافس
٥٤٣٢١

استطیع االستمرار باللعب مھما كانت ظروف ٤٢
.المباراة

٥٤٣٢١

١٢٣٤٥.الخبرةمستوى ادائي الحالي الیدل على ٤٣
استطیع تحقیق النجاح والفوز في المباراة بفضل ٤٤

.خططي االیجابیة التي اضعھا لنفسي
٥٤٣٢١

استطیع ان اغیر من نتیجة المباراة بشكل فعال ٤٥
.لصالح فریقي

٥٤٣٢١

امتلك القدرة والشجاعة لمواجھة منافسین اقویاء ٤٦
.في اللعب

٥٤٣٢١

بر أكثر من بقیة زمالئي لتحقیق التفوق اثا٤٧
.الشخصي في اللعب

٥٤٣٢١

أشعر بسھولة ویسر للقیام بمھارات ممیزة ٤٨
.وحركات صعبة في المباراة

٥٤٣٢١

انمي مھاراتي التي تشعرني بالنجاح والتفوق في ٤٩
.مجال لعبتي

٥٤٣٢١

مھارات للتغلب على الاقضي وقتا طویالً في التفكیر ٥٠
.الصعبة في لعبتي

٥٤٣٢١
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تنطبق علي الفقراتت
بدرجة كبیرة 

جداً 

تنطبق علي 
بدرجة كبیرة

تنطبق علي 
بدرجة 
متوسطة

ال تنطبق 
علي بدرجة 

قلیلة

ال تنطبق 
 ً علي اطالقا

٥٤٣٢١.أوجھ افكاري دائما داخل ساحة اللعب٥١
أُحدد متطلبات خاصة بقدراتي في التدریب ٥٢

.بمساعدة مدربي لتحقیق اعلى مستوى من االداء
٥٤٣٢١

أشعر برغبة كبیرة في اللعب كلما كانت عالقتي ٥٣
.جیدة مع أعضاء فریقي

٥٤٣٢١

لیس لي أعداء مطلقا وجمیع زمالئي یحبونني ٥٤
.بدرجة كبیرة جدا

٥٤٣٢١

بتأثیري على االخرین ونظرتھم إليَّ لبناء أعتني٥٥
.ات جیدة مع الزمالء في الفریقعالق

٥٤٣٢١

في مجریات امتلك استجابة سریعة لالفكار الجدیدة ٥٦
اللعب

٥٤٣٢١

تحسن اسلوب لعبي وتطورت مھاراتي عن العام ٥٧
.الماضي

٥٤٣٢١

اشعر بضعف القدرة على التفكیر الجید في أثناء ٥٨
.سیر المباراة

١٢٣٤٥

من االشیاء االیجابیة اذا قمت سأجني الكثیر٥٩
.بالتغییر في اسلوب لعبي

٥٤٣٢١

تمكنت من اللعب بشكل افضل من السابق مع ٦٠
.زمالئي في الفریق

٥٤٣٢١

٥٤٣٢١.اضع لنفسي خطة عمل جیدة قبل بدایة المباراة٦١
٥٤٣٢١.أستطیع وضع أھداف محددة ألدائي في المباراة٦٢

٥٤٣٢١.ألكون قائداً للفریق أسعى٦٣
اشعر بصعوبة عند أداء بعض المھارات في مجال ٦٤

.لعبتي
١٢٣٤٥

٥٤٣٢١.امتلك القدرة على تطبیق االفكار الجدیدة بمھارة٦٥
أشعر باالرتیاح إزاء مقابلة العبین جدد في الفریق ٦٦

.واشعر باثارة حقیقیة لذلك
٥٤٣٢١

بة في كیفیة التعامل وكسب زمالئي في اجد صعو٦٧
.الفریق

١٢٣٤٥

٥٤٣٢١.اتقبل المخاطرة واتبنى مھاماً صعبة٦٨
انظر الى التمرینات من زاویة اخرى مختلفة عن ٦٩

.بقیة الالعبین
٥٤٣٢١

افضل انجاز المھارات التي تتطلب جھداً في اثناء ٧٠
.التمرین

٥٤٣٢١

درة على تقدیم المقترحات والخطط لي امتلك الق٧١
.ولزمالئي في الفریق

٥٤٣٢١

امتلك القدرة على اكتشاف القدرات المھاریة التي ٧٢
.یمتلكھا زمالئي واشجعھم الظھارھا في اللعب

٥٤٣٢١

اتصرف بحكمة وأركز بشدة رغم المعوقات ٧٣
.والمشتتات في أثناء اللعب

٥٤٣٢١

یر المعتقد السلبي الى ایجابي في اثناء استطیع تغی٧٤
.المباراة أو التدریب

٥٤٣٢١

أبدأ بالتغییر اوالً من نفسي ومن ثم زمالئي في ٧٥
.الفریق

٥٤٣٢١



٢٠٩

تنطبق علي الفقراتت
بدرجة كبیرة 

جداً 

تنطبق علي 
بدرجة كبیرة

تنطبق علي 
بدرجة 
متوسطة

ال تنطبق 
علي بدرجة 

قلیلة

ال تنطبق 
ً ع لي اطالقا

استطیع تغییر طریقة التفكیر بشكل ایجابي نحو ٧٦
.االفضل في اللعب

٥٤٣٢١

أضُع لنفسي أھدافاً في التدریب أحاِوُل الوصوَل ٧٧
.الیھا

٥٤٣٢١

١٢٣٤٥.افتقر لتغییر اسلوب لعبي بشكل ایجابي٧٨

اشعر بتحسن مستمر الحداث التغییر الشخصي لي ٧٩
.ي في الفریقولزمالئ

٥٤٣٢١

استطیع االنسجام والتواصل مع جمیع٨٠
.الالعبین بسھولة

٥٤٣٢١

اجعل اداء الفریق ممیزاً واساعد زمالئي على ٨١
.االبتكار واالبداع والتفوق في اللعب

٥٤٣٢١

افتقر للتواصل مع الالعبین الذین یتصفون بطباع ٨٢
.صعبة

١٢٣٤٥

ھداف ذات التحدي مع االخذ في االعتبار أفضل اال٨٣
.المخاطر المحسوبة لتحقیقھا

٥٤٣٢١

احدد لنفسي اھدافاً خاصة تشعرني بالمتعة ٨٤
.والسرور والتحدي

٥٤٣٢١

اشعر بأن العقبات الصعبة تستطیع إیقافي في ٨٥
.تحقیق أھدافي لالنجاز

١٢٣٤٥

٥٤٣٢١.تيأنمي مھاراتي  لكي اتفوق في  لعب٨٦
اواظب على التمرینات بشكل یومي من اجل التفوق ٨٧

.على زمالئي
٥٤٣٢١

لدي القدرة على اظھار ورفع مستوى ادائي في ٨٨
.اللعب بشكل منظم ودائمي

٥٤٣٢١

أستطیع تغییر اسلوب لعبي بسرعة عندما تتغیر ٨٩
.اثناء المباراةفي الظروف 

٥٤٣٢١
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Abstract

Construting Ameasure of Neuro-Linguistic Programming(NLP)
for the advanced players in some team games

A Thesis Submitted by

Jasim Mohammed Radhi

Supervised by

Prof.Ass. Ala'a Zuheir Mustafa

The study comprised five chapters:

Chapter One:

This chapter included the introduction which tackles the
significance of the study through Construting a Neuro linguistic
programming test for the advanced players in some team games and
using that test as an indicator to measure the Neuro linguistic
programming. The significance of the study lies in the important role
of the linguistic programming in in the sport performance. Thus, it is
better to test the Neuro linguistic programming of the athletes, and as
there is no International, Arabic or Iraqi sport testing tool for this
concept, the significance of the study increases. Therefore, the
researcher finds that building a Neuro linguistic programming test to
be used by the coaches,researchers and those who are specialized to
measure this concept for the players.

Problem of the study:many researches and modern psychological
studies showed that many sport failures and not achieving the desired
results and those due to many factors like: weakness in the personal
experience,weakness in the personalconfidence,weakness in the
personalthinking, negative performance, no clear aim for the players,
weakness in Construting positive relations among the players in
addition to not changing the negative believes into positive ones. The
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problem of the study comes to the surface in not having International,
Arabic nor Iraqi sport or other aspect testing tool for this concept.
This test is no less important than other sport tests; therefore the
researcher aims at Construting a Nero linguistic programming test for
the advanced players in some team games.

The study aims at: Construting a Neuro linguistic programming test
for the advanced players in some team games as one of the indicators
to measure the Neuro linguistic programming.

Domains of the study:

١- Human Domain:the advanced players of super grade teams for
the team games (football, handball, basketball) in Iraq.

٢- Time Domain :the period from ٢٨/١/٢٠١٤ to ١٢/٨/٢٠١٤
٣- Place Domain:sport courts which the players do their training

and competitions.

Chapter Two:theoretical and ex- studies:

This chapter includes two aspects: the first one contains (١٢)
theoretical items concerning the concept of the Neuro linguistic
programming while the second contains (٧) ex- studies.

Chapter Three: methods and field procedures of the study:

The descriptive method in the scanning style has been used for its
suitability to the nature of the problem of the study. The researcher
builds a test Neuro linguistic programming test for the advanced
players who are (٥٩٤)representing (% ٨٣.٣) of the study sample who
are (٧١٣)players. Procedures, samples, used tools as: means of
collecting data and used equipment have been explained.

Chapter Four:Displaying, analyzing and discussing the results:

This chapter displays, analyzes and discusses the results reached at to
achieve the aims of the study.
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Chapter Five: the most important conclusions of the study:

١- Construting a Neuro linguistic programming test for some team
games.

٢- Neuro linguistic programming is an integrated aspects and
dimensions process and we cannot achieve the desired aims with
such dimensions.

٣- According to the factors analysis (٢٨) twenty –eight factors
have been extracted to the Neuro linguistic programming test.

٤- The items of the test are (٨٩) distributed on (٢٨) dimensions and
ingredients testing the Neuro linguistic programming.

While the most important recommendations are:

١- Using the Neuro linguistic programming test designed by the
researcher because it is one of the indicators which indicates
testing Neuro linguistic programming for the advanced players
in some team games.

٢- Working on providing psychological specialists in the Iraqi
clubs to help the players getting rid of their problems and
stimulating them to reach the sport achievement.

٣- Typifying the test designed by the researcher by the researchers
and the students of the higher studies.

٤- Construting ameasure of Neuro linguistic programmin for
individual games.

٥- Construting Ameasure of Neuro linguistic programming for the
advanced female players in other games.

٦- the capacity of using the Neuro linguistic programming
deisgned by the researcher on different samples from other
sport clubs after making the suitable  modifications  to fit the
type of  the sample and the activity that are being applied on .

٧- Paying attention to develop the sport clubs and permitting the
specialized in Nero linguistic programming work in the sport
clubs to achievesuccess in the sport work.


