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 المقدمة :
ادة دردعابػػ  و ل ػػاوق در يػػ (حػػسروح )رسباطيػػ  بػػيف درػػت سي ػػير در الػػ  دأدرحاريػػ   هػػدفا دردرد ػػ  

 عين  ودرسي طب ا عات حصائي .في ضوء ما د يرا عنه درنسائج دإل ددي ( وذرؾدرديكساسوري  )دال سبد
رسباطيػػ  اءا جمي هػػا مدكػػدة لف هنػػاؾ عالػػ   جػػ ياضػػي  ولػػددرر  ودرينيػػ  در يػػاددا دالددريػػ ( مػػف 08لودمهػػا )

حاورػا درباحةػ  فػي ضػوء نسػائج دردرد ػ  و  س دد و م يػاس ل ػاريق در يػاد  بيف دب اد م ياس حس دردعاب  درم
 ػػسبددد  ادة دإليػػبػػيف حػػس دردعابػػ  و د ػػاوق در  رسباطيػػ  درموجبػػ سي ػػير در الػػ  دإللف سسنػػاوؿ بارحػػرح و در

 : العالمي في التناول العلمي االسلوب في ذلك متبعة
 (APAل سخدـ د اوق دركساب  در امي  بطري   ) -
 .در اب   في ضوء درنظرياا در امي  ولردء عاماء درنيس و نسائج دالبحاث  درسي ير  -
 ذو م ػػػػاماا عاميػػػػ  عاريػػػػ  و يػػػػسـ د ػػػػسخددم  فػػػػي دركةيػػػػر مػػػػف دالبحػػػػاث ـ م يػػػػاس عػػػػارمي ل ػػػػسخدد  -

بتوضيح مفيووم  ثة في ىذا الملخصوسوف تقوم الباح دردورياا در ارمي  ذدا م اماا درسػثةير .و 
المقوواييس  لتقنووين المعووام ت العلميووة التووي اسووتخدمتاسوواليب القيووادة و ووذا معنووي الدبابووة و و 

 سوووووتعانت عربيوووووة التوووووي  وبووووورت االستخ  وووووات و التو ووووويات و المرا ووووو  ال  المسوووووتخدمة  
 بيا في الدراسة .

  : ومش لة البحث المقدمة
رة صػػػريح  راػػػذكاء كإحػػػابددعيػػػ  درسػػػت طورهػػػا دالن ػػػاف عبػػػر درسػػػاري  إلد س ػػػد  دردعابػػػ   لحػػػد در ػػػدردا       

ة فّ ارػػ  رايايػػ  فػػي  ددرة درسحاريػػاا مهػػار  دردعابػػ  لو حػػس لّف روحدالجسمػػاعي يس فيػػرع عاػػـ درػػندالني ػػاري   
درمسػػوسرة درس امػػؿ ب ػػدرة عاريػػ  مػػا درنزدعػػاا ودرخافػػاا ودر الػػاا و  خسايػػ ودرصػػددلاا بػػيف درمجموعػػاا درم

                                        . درمجموعاادرسي كانا سنحث بيف 
 رج ػؿ دخخػريف يحػ روف باررضػا   بػسخددـ دردعاحير  رػت لنػه يمكػف د ػفي    لّما عاـ درنيس دإليجابي        

ذ   رػت . وسمسػّد نظػرسهـ هػام اعدة عات سخييػؼ درضػيط ودرسػوسرلو ر عالاا دجسماعي  ناجح لو الكس اق 
ي  طػػي م نػػتم لعمػػؽ راحيػػاة نظػػرمد أنػػه يػػرسبط مػػا در ديػػد مػػف در ػػيـ وأنػػه يػػدد   رػػت زيػػادة  ردعابػػ لّف حػػّس د

                  .Meyer (7991 )و درسيادؿ مف جه  دخرع  ودرني ي  درح ور باررفاهي  در اطيي 

                                                 

  جام   مدين  در اددا  –ل ساذ م اعد ب  ـ لصوؿ درسربي  دررياضي   * 
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يمكػف  لّف كػا  مػف درنكسػ  ودريكاهػ  (7991) فرويودمف وجه  نظر مدر   درسحايؿ درني ي  الحػظ و   
"سيريػػػػل" راحػػػػحناا عسبارهػػػػا نافػػػػذة لو و ػػػػيا  بارن ػػػػب  رنن ػػػػاف با يدف يكػػػػوف رهمػػػػا عالػػػػ  مسثصػػػػا  بػػػػاراوع

ػا ريرويػد عاػت لنػه   محاورػ  مودجهػ  در هػر ودركبػادالني اري  و ضيوط درحياة وهنا يمكف سي ير دأمػر رجوعم
  أنهػا سصػدر فػي سصػور  زدا درني ػي  رنن ػاف   عند فرويد  هي ودحدة مف لرلت دإلنجادعاببارضحؾ. فار

                                                                                       .ني ي  دفاعي  رمودجه  درضيوطاا و درسحدياا درخارجي  و درددخاي مف دري  
خػسص بهػا ب ػض درنػاس إلةػارة ي اوكي  م درة ومهارة  مف وجه  نظر درمدر   در اوكي  هي دردعاب و       

لػدردا و مهػاردا خاصػ  ودردعابػ  سسطاػق ورػيس درجميػا بهػا   ع دريير  ويسصػؼ درػب ض دريرح رد محاعر
 .سب ام ر ودمؿ سس اؽ بارذكاء  رادعاب  ووف ا رذرؾ يخساؼ فهـ دأحخاص في ب ض دالحخاص 

ويسميػػػز بػػػه ب ػػػض دأحػػػخاص ذو  درػػػذكاء درايػػػو  في ومػػػوف الت بوووب اللف وووي    لنػػػوع منهػػػادعابػػػودر      
كاماا ودر باردا فيييروف صورسها بطري ػ  سج اهػا سحػبه درايػظ در ػديـ ركنهػا س طػي مػدروالم  خػر بارساعق بار

وهػي ال سطاػق  ر ػاء مػف لحػد بػؿ ييرضػها حػدوث لمػر خػار   ف اىوة الموفوف  اخر يةيػر درضػحؾ. وهنػاؾ
ة وهػو در ػاخر  التلميحواتعف در يطرة لو غير مثروؼ يخارؼ طبي   درمولؼ ومسطاباسه. ونوعي   خرع هػو 

 (2002) نيفكورت.  .مف لحددث لو دحخاص بطري   مباحرةلف ي ـو حخص ما بارس ايؽ ودر خري  
لحد در ودمؿ درمركزي  درست س هـ فت سحديػد درسيػاعاا ددخػؿ درجماعػ   در يادة سحكؿومف جانق لخر       

اػوغ ساػؾ دأهػددؼ مػف خػاؿ  وهذد دإل هاـ  ما لنه ي اعد درجماع  عات سح يؽ لهددفها لو لنه يكيهػا عػف ب
ا يادة دور  جسماعت رئي ت ي ـو به در ائد و رابروز در ديد مف درم ولاا درناسج  عف دإلددرة غير درمائم  .

لةناء سياعاه ما غير  مف لفردد درجماع   ويس ـ هذد دردور بثف مف ي ـو به سكوف ره در ػدرة عاػت درسػثةير فػت 
                          ح يؽ هدؼ هذ  درجماع  . دأخريف وسوجيه  اوكهـ فت  بيؿ س

ـ ( لف ميهػػػػـو در يػػػػادة مػػػػف درميػػػػاهيـ درمركبػػػػ  درسػػػػت سسضػػػػمف در ديػػػػد مػػػػف  7991ويػػػػرع  عػػػػاوع )
  درمسييردا درمسددخا  ودرست سدةر كؿ منها فت دأخرع وسسثةر بها . 

يادة يحظػت بػار بوؿ دركبيػر مػف لبػؿ ـ (  رت لنه ال يوجد س ريؼ ودحد را  0888ل ام  ردسق )  يحيرو      
درمهسمػػيف بهػػذد درمجػػاؿ . وبػػاررغـ  مػػف ذرػػؾ يوجػػد  عسػػردؼ عػػاـ بارجودنػػق دررئي ػػي  درسػػت س ػػهـ فػػت س ريػػؼ 
در يػػادة ومػػف ذرػػؾ س ريػػؼ در يػػادة بثنهػػا " درػػدور درػػذع يسضػػمف درسػػثةير ودرسياعػػؿ وي ػػود نحػػو  نجػػاز درهػػدؼ   

وعػػػاا "  فار يػػػادة بب ػػػاط  س نػػػت كيييػػػ  درسخطػػػيط راهػػػدؼ   وذرػػػؾ وينػػػسج عنػػػه درسيييػػػر دربنػػػائت خػػػاؿ درمجم
مػػف إلعطػػاء دأخػػريف دإلسجػػا  مػػف خػػاؿ م ػػرفسهـ مػػا هػػو مطاػػوق عماػػه . كػػذرؾ س نػػت در يػػادة سطػػوير كػػؿ 

 .ناخ دريريؽ وسما ؾ جماع  دريريؽ دربيئ  دإلجسماعي  ودرني ي    لع ما ي مت م
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ـ ( در يػادة دررياضػي  بثنهػا " در مايػ  درسػت ي ػوـ بهػا  7990وفت ضوء ذرؾ ي ػرؼ محمػد عػاوع )         
فرد مف لفردد جماع  رياضي  منظم  بسوجيه  اوؾ دأفردد دررياضييف لو دأعضاء درمنضميف راجماعػ  مػف 

 لجؿ دف هـ برغب  صادل  نحو سح يؽ هدؼ محسرؾ بينهـ "
اوؾ در ائػد يمكػف ماحظسهػا ب ػهور  فػت لف هناؾ لنماط ولب اد محددة ر (7990كما يرع عاو  )        

غضوف در ماي  در يادي  ودرست سن كس فت  اوؾ وسصرفاا در ائد بصورة ودضح    ومف جه  نظر عػاوع 
 .فإنه يمكف سصنيؼ ل اوق  اوؾ در ائد  رت دأنماط لو دأ اريق در يادي  درساري  

 ": autocratic leadershipالقيادة األوتوفراطية " 
جوهرهػػا سحػػبه در يػػادة درديكساسوريػػ  لو در ػػاطوي  وخاصػػ  مػػف حيػػث مركزيػػ  در ػػاط  وعػػدـ وهػػت فػػت 

 ساح  دريرص  راساب يف رامحػارك  فػت عمايػ  در يػادة  ال لف  ػاوؾ در ائػد دأسػولردطت يسميػز بارنحػاط ودرحركػ  
ذ   ودر يػػػػادة ودركةػػػػرة وليامػػػػه بكػػػػؿ لعمػػػػاؿ درسيكيػػػػر ودرسخطػػػػيط ودرسنظػػػػيـ ورػػػػيس عاػػػػت درسػػػػاب يف  ػػػػوع درسنييػػػػ
  bottleneckدأسولردطي  وكذرؾ در يادة دردكساسوري  لو در اطوي  يحكاف ما ي مت بمولؼ عنؽ رزجاج  " 

 " أف در ردر يجق لف يمر ف ط مف خاؿ در ائد .
 ":  democratic leadershipالقيادة الديموفراطية " 

فػػت  سخػػاذ در ػػردردا بهػػدؼ خاػػؽ نػػوع مػػف  وفػػت هػػذد درنػػوع مػػف در يػػادة يحػػاوؿ در ائػػد  حػػردؾ درسػػاب يف
رسبػػػاطهـ  درم ػػػئوري  رػػػدع لفػػػردد درجماعػػػ  دأمػػػر درػػػذع ينػػػسج عنػػػه غاربػػػا دإلرس ػػػاء بػػػارروح درم نويػػػ  ر فػػػردد ود 
بارجماع  ودإلرسيػاع بدرجػ  دإلنسمػاء ودرػوالء باإلضػاف   رػت  ح ػاس دريػرد بثهميسػه وليمسػه فػت درجماعػ  .ولػد 

 رنوع مف در يادة هو لكةر ل اريق در يادة فاعاي  .لحارا درنسائج  رت لف هذد د
 ":  humanity leadershipالقيادة اإلنسانية " 

در ائػد دإلن ػػانت يحػػاوؿ لف يػػسيهـ درجودنػق درني ػػي  رػػدع دأفػػردد وي ػػ ت جاهػدد راس امػػؿ مػػا كػػؿ فػػرد 
دإل ػػس ام  ودرصػػػردح  بارطري ػػ  درسػػػت يجػػق لو يحسػػػا  هػػذد دريػػػرد لف يس امػػؿ بهػػػا كػػاإلحسردـ لو درس ػػػاطؼ لو 

ودأمان    كما يحسـر دريروؽ درمادي  راساب يف . كمػا لف رديػه   ػس ددد ودضػس رن ػسماع ودإلنصػاا راسػاب يف 
وي س ػد لف سح يػػؽ مطػػاربهـ مػػف در ودمػػؿ درهامػػ  رنرس ػاء بإنجػػازدسهـ. ودر ائػػد دررياضػػت دإلن ػػانت يهػػسـ بدرجػػ  

رسزدمػاا  ػودء لكانػا عاميػ  لو مهنيػ  لو كبيرة باراعق مف حيث لنه"  ن اف " ره مط ارق وعايه ودجبػاا ود 
 جسماعي  وغيرها   وال ينظر  ريه مف حيث لنه العق ف ط يودظػق عاػت درسػدريق وينػسظـ فػت دإلحػسردؾ فػت 
درمناف ػاا . وينظػػر  رػػت در ائػػد دإلن ػػانت عاػػت لنػػه يهػسـ بدرجػػ  ودضػػح  بمحػػاعر درسػػاب يف بدرجػػ  لكبػػر مػػف 

سػػا  لو درنسػػائج  كمػػا لف هػػذد درنػػوع مػػف در يػػادة ي ػػاعد عاػػت سرليػػ  وسطػػوير درددف يػػ  درددخايػػ   هسماماسػػه باإلن
 :تنقسم  لى ث ثة أفسام ىىـ ( لف ليادة دريريؽ دررياضت  0881ردع درساب يف .فيما يرع جماؿ محمد ) 

 در يادة درديمولردطي  . -
 در يادة دردكساسوري  . -
 ر يادة دريوضوي  .د -
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نمػػا ي مػػؿ عاػػت سوزيػػا  حيػػث يوضػػس لف  در ائػػد درػػديمولردطت ال ي مػػؿ  رػػت سركيػػز در ػػاط  فػػت يػػد  ود 
درم دورياا ودإلخسصاصاا عات لعضاء دريريؽ   ويسخذ مولؼ درمحرؾ ودرموجه رنحػاط دأعضػاء   ومػف 
ةػػـ س ػػود روح درديمولردطيػػ  حيػػث سحػػبا فيػػه حاجػػاا دريػػرد وس ػػود روح دإلحسػػردـ درمسبػػادؿ بػػيف دأطػػردؼ . 

يؼ نيػػػس لف در يػػػادة درديمولردطيػػػ  س سمػػػد عاػػػت ةػػػاث ركػػػائز ل ا ػػػي  سسمةػػػؿ فػػػت در الػػػاا دإلن ػػػاني  ويضػػػ
 درح ن    ودرمحارك  فت در ردردا وروالء رايريؽ وريس ر فردد.

الع فووة بووين حووس الدبابووة و  فووى تنوواول  نبيووةاأل بحوواثموون األ وفووي ذلووك ال وودد اسوويمت بوودداً 
دركحػؼ عػف در الػ  بػيف دريكاهػ   هدفا دردرد ػ   رػت  Jacobowitz (2191)كدرد    المتغيرات االخرى
Nezlek& Derks (0887 )وكػذرؾ لجػرع كػؿ مػف   رارياضيف و درسييػر دالجسمػاعي  ودأددء دأكاديمي

وسح ػيف در الػاا   ماي  درس ايمي في درسييير درجو در اـ  في دعاب دركحؼ عف لهمي  حس در درد   بهدؼ
ددرييفبيف درمد حخصي در درد ػ  ) Stillerman ,0882لجػرع)كما   ير ودر امايف بارمدر   مف م اميف ود 

 . ر اق درمخساي  الفي ددرينيوف دركحؼ عف درحس دريكاهي درذ  يمساكه درمديروف  هدفا  رت
 : بحثأىمية ال

 :و دت الباحثة ان  السابق  من خ ل العرت
 درني ػػي  رهػػا لهسمامػػا كبيػػرد و س ضػػدها درنظريػػاا  هنػػاؾ د ػػاريق حديةػػ  ي سمػػد عايهػػا دريػػرق و يػػوري 
دهسمػاـ فػي درمجػاؿ در امػي  ادرػذ  ال نػورت رهػدردعابػ   حػسو منهػا سي يرها  عاوـ درنيس درمخساي و سحاوؿ 

دالكاديمي و باررغـ مف سميز ح وبنا بها . و ذرؾ ما دعت درباحة  دري دربحث و درس صػي حػوؿ ساػؾ دالريػ  
و محاور  ربطهػا بث ػاريق ني ػي  مخسايػ  و درسػي لػد س ػاعد بصػورة كبيػرة اوـ درني ي   في مجاؿ در درحدية  

 .  في مجاالا دالددرة و درسدريقعاي سخييؼ دالعباء و درضيوط درني ي  
 يفس نػبنػاء م يػاس حػديث فػي مجػاؿ عاػـ درػنيس دررياضػي مػف خػاؿ فػي مي  دردرد ػ  هسكمف ل كما 

عػارمي ود ػا دالنسحػار ر يػاس حػس  وهػو م يػاس ( MHSH) ب ػادأدوس ريػق م يػاس حػس دريكاهػ  مس ػدد 
   .ن افدردعاب  ردع دال

     :ف البحثاىدأ
ر حلأصهه نيالدنميهه   ل لٍلرتا ييههحل ههاتتجههالدناردصههحلدنذ نيههحلتنههيلدنتوطههملتنههيليليههخلدنؼللههحلدا 

                                                : لل ذنكليٍلخلللزي ضيًج للدنناىلػيُحليخت ر ليٍلدنم   لفيلدنلدناػ  ح)دش(

س نػػػيف عػػػادة صػػػياغ  و    و بنػػػاء م يػػػاس حػػػديث فػػػي مجػػػاؿ عاػػػـ درػػػنيس دررياضػػػي مػػػف خػػػاؿ سرجمػػػ -
 . س ددم ياس ل اوق دردعاب  درم

 وضا سي ير عامي را ال  بيف د اوق در يادة دال سبددد  و حس دردعاب  ردع عين  دربحث . -
رابػػاحةيف فػػي مجػػاؿ عاػػـ درػػنيس دررياضػػي راس ػػرؼ عاػػت د ػػاريق و مهػػاردا ني ػػي   فػػسس لفػػاؽ جديػػدة -

 جديدة س اعد في درسياق عات ضيوط درسدريق و درمناف   .
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 فرت البحث :
 دردعاب  . )حس( سوجد عال  درسباطي  بيف ل اريق در يادة درمخساي  و روح

 م طلحات البحث:

   Sense of humor:  ر حلدناػ  ح  

اء دالني ػارت و درايػو  كدرمسميزوف بارذ درخاص  درسي يجيدها ب ض دالحخاص بددعي إللحد در دردا د      
 (  .2002) نيفكورت .  فهي لحد درياا دردفاع عف درنيس وو يا  ف ار  ضد درض وط و ك ق در الاا 

 خطة وا راءات البحث
 أواًل : منيج البحث : 

  با ػسخددـ دال ػاوق  دردرد ػ  و هػدؼ دربحػث سػ  رطبي ػ مائمد سخدما درباحة  درمنهج دروصيت ر
رسباطت حيػث دف درم ػس ي سبػر مػف لن ػق طػرؽ وسجميػا دربيانػاا وجػدورسها   ودالرسبػاط طػرؽ إلدرم حت ود

 ودرمنهج دروصيت هو درذع يددع درت وضوح دروصؼ ودالرسباط ودرسي ير .   سوضيس وربط در الاا
 م تم  وبينو البحث : 

 عينة االستط بية ) التقنين ( ال
مػدير فنػي( سػـ دخسيػارهـ بارطري ػ  در مديػ  در حػودئي  -دددر –)مػدرق  08 ػسطاعي  ا در ينػ  دإلحما      
 .درم سخدم  س نيف ددودا دردرد  رؾ رح اق درم اماا در امي  روذ

 العينة االساسية للبحث :
  در ػػػاد  فػػػي درمجػػػاؿ دررياضػػػي ) دعضػػػاء مجػػػارس دددردا مػػػف ب ػػػض  يارهػػػا بارطري ػػػ  در مديػػػ خسسػػػـ        

 في درمجاؿ دررياضي . مف در ياددا )08(ولد بال عددهـ مدريف فنيف   دددريف م ئوريف ( .
 ( 7 دول ) 

 (701ن=) الو ف العددى ألفراد العينة فيد البحث
 

 ستط بية .دى ألفراد بينة البحث للدراسة األساسية واإلالو ف اإلح ائى العد (  :7يوضح  دول )

لأ دريٍ العينة
دػضههههههههههههههههههه  ل

ليج نشلد دردتل

لياريٍلفُيٍ

للل يار يٍ

لدنًجًوع

 01 08 08 01 ةاألساسي
 01 78 78 01 االستط بية

 701 00 00 01            الم موع  
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ل:أ  دتلدناذثل

لأ اًليمي سلأصهوبلدناػ  حلدنًتؼا ل:

The Multidimensional Sense of Humor Scale 

 (MSHS)ل

 :و ف المقياس 
( عبػارة م  ػم  عاػت ل رب ػ  محػاور   00يسكوف درم يػاس مػف )  (  7990ةرةوف وبويؿ ) م ياس 

بدرجػػ   لودفػػؽ – بدرجػػ  كبيػػرة لودفػػؽيػػسـ دال ػػسجابه عاػػت در بػػاردا مػػف درميحوصػػيف فػػت ةاةػػ  م ػػسوياا ) 
عباردا بحكؿ  يجابي و س   صياغ  ةماني  عحرسـ   درج  كاي  ( ودرم ياس ره  سمامام  لودفؽال  –مسو ط  
  سجاب .راسحكـ في سحيز مجموع  دإل   اربعباردا 

 :  ويت ون المقياس من المحاور التالية 
 . جتً ػي دإلَاي جلدإلل ادعل دنمار لػهيلدَت جلدناػ  حدإل:   لدالدنًذورل -

 ( عبارة . 22ويتكون مه )  

 ك دالدني تللدنًودجهال لدنتؼ يمليغلدنًودلفللخادولدناػ  حػهيلدصتدنفز ل :للار  دنًذورلدنث َيل -

  عباراث ( . 7ويتكون مه )    

 ( عبارة .2) ويتكون مه  الدبابة وتقبل تقدير:  دنًذورلدنث نثل -

 ( عباراث .4)ويتكون مه  :للداتج ه تلَذولدناػ  حل لدنفك هييٍ  دنًذورلدنزد غل-

وذاتتل اتقلتت ه اامتتتاميث اات م تتت االستتت يع ت اامق تتاع ع تتن ع لتتت ااب تت  وقامتتج ااباة تتت يت ب تت         

 ااتااي :  ا مق اع ع ن اال و

 ت العلمية للبحث المعام 
 :  مقياس حس الدبابة المتعدد دق حساب 

 :  دق المح مين )ال اىري(
( 0سمةػػػؿ )عبػػػار  (00)ودرسػػػي ضػػػما ا درم يػػػاس عبػػػاردلامػػػا درباحةػػػه بسرجمػػػ  و دعػػػادة صػػػياغ   

مجموعػ  مػف در ػاد  درخبػردء بهػدؼ دعػادة صػػياغ  ل   عاػػيمحػاور رئي ػي    ةػـ لامػا ب ػرض در بػاردا 
وضوح د  وم  راسثكد مف مد  منا ب  در باردا رام ياسذرؾ كو  نها غير منا ب  كاماا لو لرياظ يروف د

رسضػػا ء  رخبػػردوب ػػد در ػػرض عاػػي د .ومػػد  كيايػػ  درم يػػاس ككػػؿ     دربحػػث در بػػاردا ومنا ػػبسها ر ينػػ 
ولػد سػـ لبػوؿ    يد منا ػب  عبػاردا درم يػاس ر ب ػاددرباحة  درن ب  درمئوي  رح اق لردء درخبردء وذرؾ رسحد

لمػػػا در بػػػاردا درسػػػي   %( عاػػػي دألػػػؿ مػػػف لردء درخبػػػردء 98در بػػػاردا درسػػػي حصػػػاا عاػػػي ن ػػػبه مئويػػػ  )
                             حصاا عات ن ب  للؿ سـ دعادة صياغسها مر  لخرع .
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 ( 0 )  دول
  مقياسفي ببارات أراء الساده الخبراء 

 0ن = روح الدبابة المتعدد االبعاد
 

 النسبة رفم العبارة النسبة رفم العبارة النسبة رفم العبارة
رفم 
 العبارة

 سبةالن

7 90% 1 91% 70 00% 79 00% 
0 90% 0 00% 70 00% 01 91% 
0 01% 9 91% 70 01% 07 90% 
0 00% 71 91% 79 91% 00 00% 
0 00% 77 90% 71 91% 00 90% 
9 01% 70 91% 70 91% 00 01% 

  
موون العبووارات ح وولت بلووى نسووبة أفوول موون ( 0)( ان ىنوواك بوودد 0يتضووح موون ال وودول السووابق) 

 الباحثة تقوم بابادة  ياغتيا مره اخرى لتوضيح المعني  .% مما  عل 91
 :حساب  دق االتساق الداخلي 

 :  ما يلىلاما درباحة  بإيجاد صدؽ دالس اؽ درددخات ر باردا درم ياس ومحاورة  
 . الف اىة واالندماج اال تمابي محور االبوداع والقدرة بلى انتاجلداخلى لعبارات  دق اإلتساق ااواًل 
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 ( 0ول )  د
  دق اإلتساق الداخلى لعبارات مقياس روح الدبابة

 01ن =  (الف اىة واالندماج اال تمابي )محور االبوداع والقدرة بلى انتاج
 

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 اإلرتباط

 0.504 2.050 يؼتازَيلأطال ئيلشخضلفك هي 2
*
0.411 

 0.649 2.975 أصهوبلنجؼملدنُ سليضذكوٌيزيمحل ٍلأصتطيغلأٌلألوللدألشي  ل أكثزلي 2
*
0.633 

 0.632 2.400 ي هزل لذكيليز قلنألخزيٍفك هيلناىلأصهوبل 3
*
0.334 

 0.619 2.225 ٌليُيلدنذايثلدنًضهيدألشخ صليتولؼوٌل ليُتظز  4
*
0.599 

 0.649 2.300 يًكُُيلتصتخادولدناػ  حلنهتزفيحلػٍلأطال ئي 5
*
0.663 

 0.671 2.275 أَ ل دثكليٍللاردتيلػهيلتصؼ  لدألخزيٍل لتاايمليزدجهى 6
*
0.310 

 0.660 2.775 دنكثيزليٍلدونيليمز ٌل أٌلدايثيلفك هي 7
*
0.642 

 0.774 2.625 أدي َ لأفكزلفيلت تادعل لت تك رليودلفل للظضليضذكح 9
*
0.735 

 0.723 2.975 دألشخ صليٍلدنضذكليٍلألودنيغزدقلغ نا ليًكُُيلت 1
*
0.925 

 0.541 2.425 أ ليضذك ًللنطيف ًللشيئ ًللُُيلتخفيفلدأل ض علدنًتوتز ل موليًك 20
*
0.422 

 0.395 2.275 يٍلدا لدنًولفل أصهو يلدنفك هيلدنًًيزدصتطيغلدنتخفيفل 22
*
0.342 

 مجموع اام ور
00.22

2 
3.976  

 1.000( =   1.10" ال دولية بند مستوى معنوية )  ليًحل"لر
محػور دالبػػددع ودر ػػدر   طػػه ددرػه  حصػػائيا بػيف عبػػاردا ( وجػود عالػػ   رسبا0يسضػس مػػف درجػدوؿ رلػػـ )     

نػػدما  دالجسمػػاعت ومجمػػوع درمحػػور درػػذع سنسمػػت دريػػه حيػػث لف جميػػا لػػيـ دالرسبػػاط عاػػت دنسػػا  دريكاهػػه ودال
درمح وب  دكبر مف ليـ دالرسباط درجدوري  مما يدؿ عات  س اؽ عباردا درمحور ودردرج  دركاي  ره مما يحير 

  رت وجود درج  عاري  مف درصدؽ . 
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 ( 0 دول ) 

 دبابة )محور فدرة الفرد بلى  ستخدام دق اإلتساق الداخلى لعبارات مقياس روح ال
 08ف =  الدبابة  أحد آليات الموا ية والتعامل م  المووافف(

 

 العبارة م
المتوسووط 
 الحسابى

االنحووووراف 
 المعيارى

معاموووووووول 
 اإلرتباط

 0.517 2.450 للللللللللللللللناىلدنمار لػهيلتصتخادولدناػ  حلنهتكيفل ليودجهحلدنكثيزليٍلدنًودلفللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 2
*
0.593 

 0.631 2.550 تصتخادولدناػ  حلأ لدنُكتحليض ػاَيلكثيزدلػهيلت در لدنًودلفلدنظؼاحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 2
*
0.660 

3 
 إصهتخادولدناػ  هحليؼهال صهيهحلأَيمهحل لردليهحلنهتكيهفل للدنًودجهحل لدنتؼ يم

 ألخزيٍللللللللللللللللللللللللللدنتؼ يمليغلد
2.325 0.656 

*
0.377 

 0.747 2.575 غا  ل لتذ يمللدر لدنًودلفل إصتخادولدناػ  حليذ  نحلت  4
*
0.373 

 0.730 2.675 دناػ  حليٍلأني تلدنًودجهحلغيزلدنًوفمحلللللللللللل 5
*
0.390 

 0.511 2.000 تصتخادولدنفك هحليضهمل ضؼيلفيليودلفلكثيز للللللللللل 6
*
0.692 

 0.672 2.200 دناػ  حل صيهحلفؼ نحلنهتألهىل لدنًودجهحلللللللللللللللللللل 7
*
0.526 

 يجًوعلدنًذور
24.67

5 
2.200  

 

ل2.000(ل=للل2.20*لليًحل"لرل"لدنجا نيحلػُاليضتوىليؼُويحل)ل

محػور لػدر  دريػرد عاػت  ددرػه  حصػائيا بػيف عبػاردا  ( وجػود عالػ   رسباطػ0يسضس مػف درجػدوؿ رلػـ )       
د سخددـ دردعاب  كثحد  رياا درمودجه  ودرس امؿ ما درمودلؼ ومجموع درمحور درذع سنسمت دريه در بارة حيث 
لف جميػػا لػػيـ دالرسبػػاط درمح ػػوب  دكبػػر مػػف لػػيـ دالرسبػػاط درجدوريػػ  ممػػا يػػدؿ عاػػت  س ػػاؽ عبػػاردا درمحػػور 

   مف درصدؽ . ودردرج  دركاي  ره مما يحير درت وجود درج  عاري
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 (0 دول )
  دق اإلتساق الداخلى لعبارات مقياس روح الدبابة

 01ن =  (الدبابة وتقبل تقدير )محور

المتوسط  العبارة م
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 اإلرتباط

 1.090* 1.179 0.010 أفدر و أب ب بالشخص الذى لدية حس الدبابة )الف اىة( 7
 1.109* 1.000 0.001 المميزة أحب الدبابة اللطيفة 0

  7.100 0.000 م موع المحور
 1.000( =   1.10* فيمة " ر " ال دولية بند مستوى معنوية ) 

دعابػػ  و ( وجػود عالػػ   رسباطيػػ  ددرػه  حصػػائيا بػيف عبػػاردا محػور س ػػدير در5يسضػس مػػف درجػدوؿ رلػـػ )
مجمػػوع درمحػػور درػػذع سنسمػػت دريػػه در بػػارة حيػػث دف جميػػا لػػيـ دالرسػػابط درمح ػػوب  دكبػػرمف لػػيـ دالرسبػػاط درجدوريػػ  

 مما يدؿ عات  س اؽ عباردا درمحور ودردرج  دركاي  ره مما يحير درت وجود درج  عاري  مف درصدؽ . 
 (9 دول )

  الدبابة دق اإلتساق الداخلى لعبارات مقياس روح 
 01ن =  )محور االت اىات نحو الدبابو والف اىيين(

دنًتوصهههه ل العبارة م

 دنذض  ي

داَذهههزد ل

 دنًؼي رى

يؼ يههههههههههههمل

 دإلرتا ي

 8.250* 8.510 5.000 تشُج تلجضايحلمونوٌلدنُكتحليؼ َوٌليٍلدألشخ صلدنذيٍلييؼظىل 2
 8.520* 8.208 5.4.0 لصخيففيلدنجهضحليؼالأيزلفك هيلتصتاػ  لشخضل 2
 8.192* 8.108 5.6.0 الأدالدنكويياي لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 3
 8.195* 8.219 5.000 دنكويياي لتؼاليٍلدآلني تلدنُفضيحلدنز يئحلللللللللللللللل 4

  7.050 6.000 مجموع اام ور
 8.005( =   8.85* ليم  " ر " درجدوري  عند م سوع م نوي  ) 

( وجػػود عالػػ   رسباطيػػ  ددرػػه دحصػػائي  بػػيف عبػػاردا محػػور دالسجاهػػاا 2جػػدوؿ رلػػـ )يسضػػس مػػف در
نحو دردعاب  و دريكاهييف ومجموع درمحور درػذع سنسمػت دريػه در بػارة حيػث دف جميػا لػيـ دأرسبػاط درمح ػوب  

درت وجود  دكبر مف ليـ دالرسباط درجدوري  مما يدؿ عات دس اؽ عباردا درمحور ودردرج  دركايه ره مما يحير
 درج  عاري  مف درصدؽ . 
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 .متعدد االبعاد الدبابة  ل بعد والدر ة ال لية لمقياس روح حساب معام ت االرتباط بين در ة
 ( 1 دول ) 

 01ن =   دق اإلتساق الداخلى لمحاور مقياس روح الدبابة
 

 المحور م
المتوسوووووووووووط 

 الحسابى
االنحوووووراف 
 المعيارى

معاموووووووووووووووووول 
 اإلرتباط

 8.051* 0.012 00.888 االبوداع والقدرة بلى انتاج الف اىة واالندماج اال تمابي 7

0 
فوودرة الفوورد بلوووى اسووتخدام الدبابوووو  أحوود اليووات الموا يوووو والتعاموول مووو  

 المووافف
70.215 0.088 *8.157 

 8.580* 7.805 0.005 الدبابة وتقبل تقدير 0
 8.010* 7.050 2.888 االت اىات نحو الدبابو والف اىيين 0

  2.888 00.588 م موع المقياس 

 
 1.000( =   1.10* فيمة " ر " ال دولية بند مستوى معنوية ) 

 ر درخمػػس ( وجػػود عالػػ   رسباطيػػ  ددرػػه دحصػػائي  بػػيف درجػػاا درمحػػاو 1يسضػػس مػػف درجػػدوؿ رلػػـ )
( و جمي هػػا 8.051   8.010و درجػػ  درم يػػاس دركايػػ  حيػػث لف ليمػػ  ) ر ( درمح ػػوب  سردوحػػا مػػا بػػيف )

) ر ( درجدوريػػ  ممػػا يحػػير درػػت  س ػػاؽ درمحػػاور مػػا دردرجػػ  دركايػػ  درم يػػاس ووجػػود درجػػ   دكبػػر مػػف ليمػػ  
 عاري  مف درصدؽ. 
 ثبات المقياس : 

درسػارت م امػؿ سخددـ م امؿ لريػا كرونبػاخ ويوضػس درجػدوؿ سـ ح اق ةباا مةياس روح دردعاب  با 
 .ةباا روح دردعاب  

 :قياس روح الدبابة متعدد االبعاد حساب معامل ثبات م
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 ( 0دول )  
 معامل ثبات مقياس روح الدبابة باستخدام معامل الفا  رونباخ

 

 المحور
المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

معامل ثبات 
 نباخالفا  رو 

 1.110 0.019 00.111 الف اىة واالندماج اال تمابي الدبابة و االبوداع والقدرة بلى انتاج
 فدرة الفرد بلى استخدام الدبابو  أحد اليات الموا يو والتعامل 

 .م  المووافف
70.910 0.011 1.007 

 1.010 7.100 0.000 تقدير الدبابة
 1.990 7.000 9.111 االت اىات نحو الدبابو والف اىيين

 1.107 9.111 00.011 المقياس   ل

 

 1.000( =   1.10* فيمة " ر " ال دولية بند مستوى معنوية ) 
( دف ليـ م امؿ درةبػاا با ػسخددـ م امػؿ لرياكرونبػاخ ودرػذع ي سمػد عاػت 0يسضس مف درجدوؿ رلـ ) 

   8.007ست سردوحا ما بػيف) ح اق مسو طاا م اماا دالرسباط بيف در باردا ودردرج  دركاي  رامحور در
 ( درت وجود درج  عاري  درةباا  ودء فت در بارة درمكون  رامحاور دو درمحاور درمكون  رام ياس. 8.110
  LSS e ScalStyle Leadership)):القيادة فى الرياضة  اساليب مقياس –ثانيًا 

يسكػػوف درم يػاس مػػف خم ػػ  عػاوع و  ولػػاـ بس ريػػه محمػد ح ػػف ورعلػد وضػػ ه فػت دأصػػؿ سحػياد
محاور هت محور در اوؾ درسدريبت ومحور در اوؾ درديم ردطت ومحور در اوؾ درديكساسورع ومحور در اوؾ 

 دالجسماعت ومحور در اوؾ درس زيزع .
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 : ل بعد والدر ة ال لية لمقياس اساليب القيادة حساب معام ت االرتباط بين در ة 
 ( 9 دول ) 

 08ف =  في الرياضةخلى لمحاور مقياس القيادة  دق اإلتساق الدا
 

المتوسووووووووووووووط  المحور م
 الحسابى

االنحوووووووووووووراف 
 المعيارى

معاموووووووووووووووووووول 
 اإلرتباط

 1.190* 0.700 00.911 السلوك التدريبي 7
 1.097* 0.000 00.901 السلوك الديمقراطي 0
 1.009* 0.170 70.910 السلوك الدي تاتوري 0
 1.970* 0.110 00.900 السلوك اال تمابي 0
 1.000* 0.190 00.010 السلوك التعزيزي 5

  71.099 700.000 م موع المقياس 
 

 1.000( =   1.10* فيمة " ر " ال دولية بند مستوى معنوية ) 
رجػػاا درمحػػاور درخم ػػ  ودرجػػ  درم يػػاس ( وجػػود درسبػػاط ددؿ  حصػػائيا بػػيف د9يسضػػس مػػف درجػػدوؿ)

( و جمي ها دكبر مف ليم  ) ر (  8.120   8.099دركاي  حيث دف ليم  )ر( درمح وب  سردوحا ما بيف) 
 درجدوري  مما يحير درت دس اؽ درمجاور ما دردرج  دركاي  رام ياس ووجود درج  عاري  مف درصدؽ . 

 : حساب معامل ثبات مقياس أساليب القيادة
بطري   سطبيؽ دالخسيار ودعادة سطبي ه وذرػؾ إليجػاد م امػؿ  در يادةد اريق سـ ح اق ةباا م ياس 

 ةبػػػػاا م يػػػػاس در يػػػػادة دالرسبػػػػاط بػػػػيف درسطبي ػػػػيف با ػػػػسخددـ م امػػػػؿ لريػػػػا كرونبػػػػاخ ودرجػػػػدوؿ درسػػػػارت يوضػػػػس 
 .فت دررياض  
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 ( 71 دول ) 
 الفا  رونباخمعامل ثبات مقياس القيادة في الرياضة باستخدام معامل 

 
 معامل ثبات الفا  رونباخ االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى المحور

 1.970 0.700 00.911 السلوك التدريبي
 1.100 0.000 00.901 السلوك الديمقراطي
 1.907 0.170 70.910 السلوك الدي تاتوري
 1.100 0.110 00.900 السلوك اال تمابي
 1.091 0.190 00.010 السلوك التعزيزي
 1.901 71.099 700.000 المقياس   ل

( دف لػػيـ م امػػؿ درةبػػاا با ػػسخددـ م امػػؿ لريػػا كرونبػػاخ ودرسػػت س سمػػد عاػػت 78يسضػػس مػػف درجػػدوؿ)
ح ػػػػاق مسو ػػػػطاا م ػػػػاماا دإلرسبػػػػاط بػػػػيف در بػػػػاردا ودردرجػػػػ  دركايػػػػ  رامحػػػػور ودرسػػػػت سردوحػػػػا مػػػػا بػػػػيف           

اري  مف درةباا  ػودء فػت در بػاردا درمكونػ  رامحػاور لو درمحػاور ( درت وجود درج  ع 8.105   8.591) 
 .درمكون  رام ياس
 :االستخ  ات 

مقيوواس  محوواور بووين رتباطيووة أن ىنوواك ب فووة ذات داللووو أح ووائية الحاليووة وضووحت الدراسووة  
 لي:المتعدد  ما ي الدبابة (حسروح )أسلوب القياده المميز و بين محاور مقياس 

رم ياس در يادة فت دررياض  وجميػا محػاور  يم ردطي حصائيام بيف در اوؾ درد ذدا دالرهسوجد عال    - 
 .ومجموع م ياس روح دردعاب 

 حصائيام بيف در اوؾ درديكساسور  رم ياس در يادة فت دررياض  وجميا محػاور  ذدا دالرهسوجد عال    -
 .ومجموع م ياس روح دردعاب 

رم ياس در يادة فت دررياض  وجميػا محػاور  جسماعي حصائيام بيف در اوؾ دال ذدا دالرهل  سوجد عا  - 
 .ومجموع م ياس روح دردعاب 

رم يػاس در يػػادة فػت دررياضػػ  وجميػا محػػاور  س زيػػزع حصػائيام بػػيف در ػاوؾ در ذدا دالرػػهسوجػد عالػ    -
 .ومجموع م ياس روح دردعاب 

ف مجمػػوع م يػػاس در يػػادة فػػت دررياضػػ  ومحػػور لػػدرة دريػػرد عاػػت سوجػػد عالػػ  ذدا دالرػػ   حصػػائي  بػػي  -
د ػػسخددـ دردعابػػه كثحػػد دريػػاا درمودجهػػه ودرس امػػؿ مػػا درمػػػودلؼ   ومحػػور دالبػػػددع ودر ػػدرة عاػػت دنسػػا  

 دريكاه  ودالندما  دالجسماعي   ومحور س دير دردعاب    ودرمجموع دركاي رم ياس روح دردعاب  .
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ياضػػ  ومحػػور دالسجاهػػاا نحػػو در يػػادة فػػت درر   حصػػائيام بػػيف مجمػػوع م يػػاسر ددرػػ  سوجػػد عالػػ  غيػػ  -
 ودريكاهييف .   دردعاب

النتائج ىي مادبت الباحثة الى  تابة بحث باللغة االن ليزية لمحاولة برت نتائج البحوث  وتلك 
االسوولوب  ووضوو  تفسووير بلمووي مبنووي بلووى الن ريووة العلميووة لتفسووير الع فووة االرتباطيووة االي ابيووة بووين

 الدي تاتوري وروح الدبابة .
 التو يات :

وموا تو ولت  ليوو  توةالبحوث وفوى حودود بين ىودفشو لة البحوث وأىميوة ومون خو ل فى ضوء م 
 نتائج تو ى الباحثة بما يلى :  الباحثة من

غيػرهـ وهػي ري ػا نػوع  دردعاب  لحد درمهاردا درني ي  درهام  درسػي يسميػز بهػا ب ػض دالحػخاص عػف -
يػػاا درني ػي  درهامػػ  درسػي يجػػق دف يػسـ سناورهػػا باربحػػث ردرمػػزدح ودر ػخري  و در ػػباق.فهي مػف دأ مػف
درػػػروح و  درسيػػادؿ ونحػػػر دردرد ػػ  و د ػػسخددمها كثحػػػد د ػػسردسجياا درسػػػثلاـ درهامػػ  رمودجهػػػ  درضػػيوطو 

 .ودرسدريق درطيب  في در مؿ 
( ولػد ي ػسخدـ در ائػد درودحػد لكةػر مػف جسمػاعي دالدرديم ردطي   درس زيػز    ل اريق در يادة )دال سبددد  -

  .وف ام رامودلؼ درمخساي   د اوق
و  درحخصػي د درخبردا وال يدةر عاػت  ػماا در ائػل اوق در يادة درمسبا يسولؼ عات طبي   در مؿ و   -

 و ل اوق س اماه خار  در مؿ . دالجسماعي 
 ػػػسبددد  نسػػػائج   فإنػػػه يسبػػػا دأ ػػػاوق دإلودرعنػػػدما يكػػػوف در ائػػػد عاػػػت درديػػػ  سامػػػ  بجميػػػا درسياصػػػيؿ   -

 .و لخذ درمحورة  درمسمةؿ في عدـ  ضاع  درولا في درجددؿ ودرسبرير
 .در ياد  ب ائد يدد   رت درنجاح بيض درنظر عف ل اوبه يرسبط در امايف  -
ا يمكننػف يسميز دأحخاص درذيف يسمس وف بم سوع عاؿ مػف دريكاهػ  بم ػسوع مػف درػذكاءدا درمس ػددة.  -

ودالجسمػػاعي      لف ن ػػوؿ لف لػػدرة در ائػػد عاػػت  نسػػا  لو فهػػـ دريكاهػػ    س سمػػد عاػػت درػػذكاء درايػػو  
  ػاوق در يػادة ػاوق ليادسػه درػذ  يسب ػه   أف دو ماا درحخصي  ودرجينيػ    وهػذد ال يس ػارض مػا ل

 عات خبرسه ولدردسه درمهني .بصورة لكبر  سمد درمسبا ي
 امي  فػي درمجػاؿ دررياضػي در ػارمي و غيػر دررياضػي  س ػـو عاػت درد ػ  هناؾ دركةير مف دربحوث در  -

درسػي يجػق دف نػوري رهػا  عمؿ بردمج رسطويرهػا و بارنظرياا در امي  ووسي يرها دردعاب  و س ضيدها 
 و م اح  لكبر في دردرد اا در ادم  . دهسمامام 

دظهػرا درسبػاط جميػا  دررياضػي نسائج دربحث درسي طب ػا عاػت عػدد مػف در ػاد  دربػارزيف فػي درمجػاؿ  -
مهػارة و ي نػي مػد  سػودفر ساػؾ در ق در يادة حسػت درديكساسوريػ   وذرػؾدردعاب  بكاف  د اريم ياس لب اد 

 درمصر  . دالري  درني ي  رد  درمجسما
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 المرا  
 اوال:المرا   العربية:

 نمي  دالددري    دال كندري .ـ( : در اوؾ درسنظيمت )مدخؿ بناء درمهاردا(   مركز درس7990دحمد ماهر ) .7

  ددر دريكػػػػػػػر  0درسطبي ػػػػػػػاا( ط –ـ(: عاػػػػػػػـ نيػػػػػػػس دررياضػػػػػػػ  )درميػػػػػػػاهيـ 0888د ػػػػػػػام  كامػػػػػػػؿ ردسػػػػػػػق ) .0
 در ربت   در اهرة .

 ـ( : درحػػػػػػديث فػػػػػػت دالددرة دررياضػػػػػػي  و دالددرةدر امػػػػػػ    مركػػػػػػز دركسػػػػػػاق 0881جمػػػػػػاؿ محمػػػػػػد عاػػػػػػت ) .0
 رانحر   در اهرة .

ؾ در يادع فت درمجػاؿ دررياضػت و عالسهػا بارم ػسوع دالجسمػاعت و جماؿ محمد عات يو ؼ :"دنماط در او  .0
 ـ .7990داللسصادع   ر ار  دكسوردة غير منحورة   كاي  درسربي  دررياضي  رابنيف  جام   د يوط  

ـ( : " درد   در اوؾ در يادع رمحرفت درنحاط درمدر ػت و عالسػ  بػار زوؼ 0888ط  عبددررحيـ ط  ) .5
 ( .090جام   طنطا   در دد)عف ممار   درنحاط   

 ـ( : دالددرة دررياضي  دال س و درسطبي اا   درددر درجام ي    در اهرة .7990كماؿ درويش ) .2

ـ( : در يػػادة فػػت درمجػػاؿ دررياضػػت   مكسبػػ  0880محمػػد در ربػػت حػػم وف   عمػػرو محمػػد عبػػددرردزؽ ) .1
 دالنجاو درمصري    در اهرة .

 ريق دررياضت   درطب   در احرة   ددر درم ارؼ   در اهرة .ـ( : عاـ درسد7902محمد ح ف عاوع ) .0

   ددر درم ارؼ   در اهرة .9ـ( : عاـ درنيس دررياضت   ط7990) .9

   ددر درم ارؼ   در اهرة .7ـ( : عاـ نيس درمدرق و درسدريق دررياضت   ط7991)  .78

 دركساق رانحر   در اهرة . ـ( :  يكوروجي  درييادة دررياضي    مركز7990)  .77

ـ( : "دال ػػاوق در يػػادع رامػػدربيف و عالسػػ  بنسػػائج دريػػرؽ فػػت كػػرة در ػػا "   7990محمػػود يحيػػت  ػػ د ) .70
 درمدسمر دردورت رساري  و سطور عاـو دررياض    كاي  درسربي  دررياضي    جام   درمنيا   درمجاد درةارث
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لدنًزفم ت

ل

 االبعادمقياس روح )حس( الدبابة المتعدد 
 

 الد دفكلتً ي ًل
د دفكل ارجحل

 يتوصطح

ارجحلد دفكل 

 كايز 
 و دنؼا ردت

 5 يؼتازَيلأطال ئيلشخضلفك هيل.   

   
أصهوبلنجؼملدنُ سلأصتطيغللوللدألشي  ل أكثزليٍل

 يضذكوٌل.
0 

 0 ناىلأصهوبلي هزل ذكيليز قلنألخزيٍل.   

 4 .دألشخ صليتولؼوٌل يُتظز ٌليُيلدنذايثلدنًضهيل   

 0 يًكُُيلأصتخادولدناػ  حلنهتزفيالػٍلأطال ئيل.   

   
أَ ل دثكليٍللاردتيلػهيلتصؼ  لدألخزيٍل تاايمليزدجهىل

. 
6 

 . دنكثيزليً ل ذونيليمز ٌل أٌلدايثيلفك هيل.   

 8 أدي َ لأفكزلفيلت تادعل ت تك رليودلفل لظضليضذكحل.   

   
كليٍلألودنيلدألشخ صليٍلدنضذغزدقلغ نا لي ليًكُُيلت

. 
9 

   
يًكُُيلتخفيفلدأل ض علدنًتوتز ل مونحلشيألنطيف لأ ل

ليضذك 
52 

   
نفك هيلدصتطيغلدنتخهضليٍلدا لدنًولفل أصهو يلد

 دنًًيز
55 

   
ناىلدنمار لػهيلتصتخادولدناػ  حلنهتكيفل يودجهحل

 دنكثيزليٍلدنًودلفل.
50 

   
ض ػاَيلكثيزدلػهيلت در لتصتخادولدناػ  حلأ لدنُكتحلي

 دنًودلفلدنظؼاحل.
50 
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دنًودجهحل دنتكيفل إصتخادولدناػ  حليؼال صيهحلأَيمحل

  ردليحلنهتكيفل دنتؼ يمليغلدألخزيٍل.
54 

   
ليذ  نحلت در لدنًودلفل إصتخادولدناػ  حل

 يؼالغا  ل تذ يم
50 

ل56 ني تلدنًودجهحلغيزلدنًوفمحل.دناػ  حليٍلأ   

 .5 تصتخادولدنفك هحليضهمل ضؼيلفيليودلفلكثيز ل.   

 58 دناػ  حل صيهحلفؼ نحلنهتألهىل دنًودجهحل.   

   
لألارل أػجال  نشخضلدنذىلنايالدشلدناػ  حل

 ()لدنفك هح
59 

 02  ل.أدالدناػ  حلدنجًيهحلدنًًيز   

   
مونوٌلدنُكتحليؼ َوٌليٍلدألشخ صلدنذيٍلييؼظىل

 تشُج تلجضايح
05 

لفيلدنجهضحليؼالأيزلصخيفلفك هيتصتاػ  لشخضل    00 

 00 طهم ًليهالأدالدنكويياي ل.   

 04 حئيٍلدألني تلدنُفضيحلدنز يلؼافك هحلتدن   

ل


