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 الروح املعهوية لدى معلني الرتبية الرياضية يف مركز حمافظة نيهوى
 

  مقلد طه حامد الوتار. م.م طيف طالل صابر الصنيدعي .م.د
 املديرية العامة لرتبية نيهوى

 
 
 
 
 لص: امل

 يهدف البحث إىل  
  ػ.التعخف عمى درجة الخوح السعشػية لجػ معمسي التخبية الخياضية في مخكد محافطة نيشػ 
  .التعخف عمى الفخوق في درجة الخوح السعشػية بيغ السعمسيغ والسعمسات 

 افترض الباحثان :
 .يستمظ معمسي التخبية الخياضية درجة عالية مغ الخوح السعشػية 
  .ال يػجج فخوق ذات داللة معشػية في درجة الخوح السعشػية بيغ السعمسيغ والسعمسات 

ػصفي، واجخؼ البحث عمى معمسي التخبية الخياضية في مخكد استخجم الباحثان السشيج ال        
 (.9090-9002محافطة نيشػػ لمعام الجراسي )

 الػسط الحدابي، االنحخاف السعيارؼ، الػسيط، السشػال، الستػسط الفخضي،استخجم الباحثان    
 الفاكخونباخ، االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ، معامل ارتباط بيخسػن، معامل معادلة االلتػاء،

 االختبار التائي لعيشة واحجة.
 استشتج الباحثان :

 لجػ معمسي التخبية الخياضية في مخكد محافطة نيشػػ درجة مشخفزة مغ الخوح السعشػية. -
وجػد فخوق في درجة الخوح السعشػية بيغ معمسي التخبية الخياضية ومعمسات التخبية الخياضية  -

 ولرالح السعمسيغ.
 : وأوصى الباحثان

االىتسام بالخوح السعشػية لسعمسي التخبية الخياضية مغ قبل السختريغ مغ اجل االرتقاء بالسدتػػ  -
 التخبػؼ والتعميسي والخياضي في محافطة نيشػػ مغ خالل زيادة الحػافد السادية والسعشػية ليع.

ح السعشػية أجخاء دراسات أخخػ لمتعخف عمى األسباب والجوافع الكامشة وراء انخفاض درجة الخو  -
 لجػ معمسي التخبية الخياضية في محافطة نيشػػ. 

 إجخاء دراسات لمتعخف عمى الخوح السعشػية لسعمسي السػاد الجراسية األخخػ. -
 

 0/9/0202؛ تاريخ قبهل الشذر:  60/7/0202تاريخ تدميم البحث: 
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Morale Among Physical Education Teachers in  Nineveh 

Governorate Center 
 

Lect. Dr. Taif Saber AL-Sumaidaie  Asst. Lect. Moqallad Taha Hamed AL-Wattar 
Nineveh Education Directorate 

 

Abstract: 
The research aims to: 

• Learn about the degree of morale among physical education teachers in  Nineveh 

Governorate Center. 

• Identify the differences in the degree of morale between male and female teachers. 

The researchers hypothesized: 

• Physical education teachers have a positive degree in morale. 

•There are no significant differences in the degree of morale between male and female 

teachers. 

           The researchers used the descriptive approach, and the research was conducted on 

physical education teachers at the Nineveh Governorate Center for the academic year (2019-

2020). 

         The researchers used arithmetic mean, standard deviation, median, mode, hypothetical 

mean, torsion equation, T-test for two independent samples, Pearson correlation coefficient, 

Fakronbach coefficient, T-test for one sample. 

The researchers concluded: 

Physical education teachers in Nineveh Governorate have low morale. 

- There are differences in the degree of morale between male and female teachers and in 

favor of male teachers. 

The researchers recommended: 

- Attention to the morale of physical education teachers by specialists in order to improve 

the educational, educational and athletic level in Nineveh Governorate by increasing the 

material and moral incentives for them. 

- Conducting other studies to identify the reasons and underlying motives behind the low 

level of morale among physical education teachers in Nineveh Governorate. 

Carrying out studies on the level of morale of teachers of other subjects.  
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 السقدمة وأهسية البحث :  6-6
" تشاولت الجراسات الحجيثة "اإلندان" كسحخك رئيذ لكل تشطيع لتذسل الشػاحي الشفدية واالجتساعية     

جؼ والخوحي التي تؤثخ عمى الفخد وتػجو سمػكو، السيسا ان العشرخ البذخؼ )اإلندان( بتكػيشو الجد
ىػ نػاة كل تشطيع، وبالتالي فان نجاح أؼ مشطسة ال يختبط فقط بالسبادغ التشطيسية ، بل يجب ان 
تتػافخ أيزا مجسػعة مغ السعػقات السعشػية بحيث تعسل بالتػازؼ مع السبادغ التشطيسية " )الجخيدي، 

9000 ،0. ) 
تػػ الخوح السعشػية الدائجة كسا يعتسج نجاح السشطسات عسػما ، والسجارس خرػصا عمى مد

بيغ أعزائيا، حيث تديع الخوح السعشػية لجييع في تحقيق األىجاف العامة والخاصة ليحه السؤسدة، 
وبالسقابل فان الرخاعات والشفػر لمسعمسيغ ، تؤدؼ بالزخورة إلى اإلخالل الذجيج بسديخة العسل التخبػؼ 

 والتي تعثخ الجيػد السبحولة لتحقيق األىجاف. 
والحفاظ عمى كائغ السؤسدة التخبػية والتعميسية ال يسكغ الى مغ خالل تييئة أجػاء مدتقخة تدػدىا 

 روح التعاون وااللفة والجافعية في نفػس الكادر التعميسي ككل. 
ىحا ويخػ الباحثان " إن مرصمح الخوح السعشػية يحتل مكانة بارزة في دراسات عمع الشفذ.  

ة بكافة مدتػياتيا السختفعة أو السشخفزة تعج حقيقة السحرمة الشيائية السعبخة وذلظ الن الخوح السعشػي
عغ مجػ اتداق الذخرية اإلندانية فيي تعبيخ فعمي واقعي عغ مجػ حالة ارتياح الفخد في عسمو 
ومشدلو وشخائق معيذتو وعالقاتو االجتساعية السختمفة ، فالخوح السعشػية ليدت بالتأكيج سسة نفدية 

، بل إنيا تشصػؼ بال شظ عمى فكخة تػافق الفخد مع ذاتو ومع مجتسعو بكل مكػناتو " )حشتػل، مػحجة
9003  ،20 . ) 

ويخػ الباحثان ايزا انو كمسا كانت الخوح السعشػية لمسعمع مختفعة كمسا انعكذ ذلظ عمى ادائو  
ميح ومغ ىشا اصبح مغ ايجابيا في التعميع والتجريب والسشافدات مسا يداعج عمى تحديغ مدتػػ التال

الزخورؼ الشطخ الى االعتبارات الشفدية واالجتساعية لمسعمسيغ ، لسا ليا مغ اىسية في تذجيعيع وحثيع 
 عمى اتقان العسل، وتقجيخىع واحتخام مذاعخىع .

وتكسغ اىسية ىحه الجراسة في انيا تمقي الزػء عمى قزية ميسة وىي مدتػػ الخوح السعشػية  
بية الخياضية في مخكد محافطة نيشػػ، وذلظ ألثخىا الفاعل في اداء السعمسيغ لجػ معمسي التخ 

 وانعكاسيا ايجابيا عمى العسمية التخبػية بذكل عام والجانب الخياضي بذكل خاص.
 مذكمة البحث :  6-0
 ان قػة السؤسدة التخبػية الحقيقية تكسغ في افخادىا اكثخ مسا تكسغ في نطسيا وإجخائاتيا واصػليا  

ومػاردىا، ان السؤسدة القادرة عمى رفع الخوح السعشػية لسعمسييا تكػن اكثخقجرة عمى تجعيع مخكدىا 
 التشافدي ومػاجية التحجيات وتشسية روح االنجاز وزيادة القجرة عمى العصاء. 
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حيث يعج السعمع بكافة االختراصات ومغ ضسشيا التخبية الخياضية بذكل خاص عرب  
، والعامل الخئيذ الحؼ يتػقف عميو نجاحيا وبمػغ أىجافيا وتحقيق دورىا في تصػر العسمية التعميسية 

مجاالت الحياة السعاصخة كسا أن االىتسام بالسعمع يأتي مغ الخجمة الكبيخة لقيسة العمع الحؼ يقجمو، 
 وقيسة األدوار التي يزصمع بيا ويؤدييا . 

لمتخبية الخياضية في السخحمة االبتجائية ومغ خالل عسل الباحثان في ميشة التعميع كسعمسيغ  
ولسجة ليدت بقميمة، الحطا أن معمسي التخبية الخياضية ومغ ضسشيع الباحثان يػاجيػن في ىحه األيام 
جسمة مغ الرعػبات التي قج تدبب في رفع مدتػػ تػتخىع والزغػشات التي يتعخضػن ليا، مسا قج 

 يؤثخ سمبيا في الخوح السعشػية لجييع.   
ومغ ىشا يأتي البحث الحالي في محاولة لمكذف عغ السدتػػ الحقيقي لمخوح السعشػية لمعيشة قيج    

 الجراسة، ويسكغ تمخيز ذلظ باإلجابة عمى التداؤالت اآلتية : 
  ما درجة الخوح السعشػية لجػ معمسي التخبية الخياضية في مخكد محافطة نيشػػ ؟ 
 بيغ السعمسيغ والسعمسات ؟  ىل ىشاك فخوق في درجة الخوح السعشػية 
 أهداف البحث :  6-3
 .التعخف عمى درجة الخوح السعشػية لجػ معمسي التخبية الخياضية في مخكد محافطة نيشػػ 
  .التعخف عمى الفخوق في درجة الخوح السعشػية بيغ السعمسيغ والسعمسات 
 فرضا البحث :  4 -6
 خوح السعشػية.يستمظ معمسي التخبية الخياضية درجة عالية مغ ال 
  .ال يػجج فخوق ذات داللة معشػية في درجة الخوح السعشػية بيغ السعمسيغ والسعمسات 
 مجاالت البحث :  6-5
  : معمسي التخبية الخياضية في مخكد محافطة نيشػػ .السجال البذري 
 : ( .9090-9002العام الجراسي ) السجال الزماني 
 : ي مخكد محافطة نيشػػ. السجارس االبتجائية ف السجال السكاني 
 السرظمحات الهاردة في البحث :  6-6

 الروح السعشهية :        
" ىي شعػر السعمع بالخضا والخاحة الشفدية والقشاعة والحساس واإلقبال عمى السجرسة لمقيام  

ة بالسيام السػكمة اليو وسط أجػاء يدػدىا الحب والتعاون واالحتخام الستبادل بيغ الدمالء والخغب
 (. 20، 9003الحقيقية نحػ انجاز السيام برػرة فائقة " )حشتػل، 

  ويعرفها الباحثان إجرائيا :      
بأنيا الجرجة التي يحرل عمييا السعمع ضسغ مقياس الخوح السعشػية ، والحؼ قام ببشائو 

 الباحثان عمى وفق اإلجخاءات العمسية لبشاء السقاييذ. 
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 اإلطار الشغري :  0-6
 هسية الروح السعشهية في الجانب التربهي : أ 0-6-6

" إن االىتسام بالخوح السعشػية بجء يتدايج لجورىا اليام والفعال في التأثيخ باألفخاد مغ حيث مجػ  
قياميع باألعسال والسيسات السشاشة بيع بجقة وسخعة كبيخة وعشي بيحا االىتسام ، العاممػن في السياديغ 

التخبػؼ إذ أن العسمية التخبػية تعمقت ببشاء األجيال وبالتالي فسعشػيات السختمفة ، ومشيا السيجان 
، 9003القائسيغ بيحا البشاء ليا مغ األىسية الكبخػ ليكػن األداء أفزل والبشاء أحدغ " )السذيجاني، 

787. ) 
 مغاهر الروح السعشهية الخاصة بالفرد :  0-6-0

يشتسي إلييا وتقبميا لو أو نبحه أو عدلو مغ شخفيا " تطيخ مغ خالل انتقاء الفخد لمجساعة التي  
وىحا ما يؤدؼ بو إلى الذعػر باالضصخاب الشفدي وعجم التػازن واإلحباط وبالتالي عجم رضاه عغ 
العسل ، وعجم الخغبة في بحل أؼ مجيػد، ويسكغ ان نسيد ىشا نػعيغ مغ السطاىخ لمخوح السعشػية 

 زة وىشاك السختفعة. الخاصة بالفخد فيشاك السطاىخ السشخف
 مغاهر الروح السعشهية السشخفزة الخاصة بالفرد :  0-6-0-6

 مغ أىع ىحه السطاىخ :
 . عجم رضا الفخد نفديا عغ عسمو 
 . التباشؤ في انجاز اإلعسال 
 . شعػره بالكدل والتسخد 
 . عجم رضاه عغ اجػره 
  . غيابو الكثيخ وانرخافو قبل السػعج السحجد 
 ح السعشهية السرتفعة الخاصة بالفرد :مغاهرالرو  0-6-0-0

 تطيخ مغ خالل :
 . رضا الفخد نفديا عغ عسمو وجساعة عسمو 
 . شعػره بأنو جدء مغ السشذأة التي يعسل فييا 
 . رضاه عغ اجػره ومخكده في السشذأة 
  ،( .78-73،  9007شعػره باالرتياح مغ جخاء انتسائو الى جساعة العسل " )جػادؼ 
 سؤثرة في الروح السعشهية : العهامل ال 0-6-3

( إلى " ان العػامل التي تعسل عمى رفع الخوح 9007فقج أشار كل مغ كخوس مان وىارس ) 
 السعشػية لمسعمع تتزسغ ثالث جػانب ، ىي : 
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  : ويتزسغ تجريب السعمسيغ ورفع كفاءتيع ، وتحفيدىع ميشيا ، وتسكيشيع مغ اتخاذ العامل السهشي
يع ، وإقامة عالقة إندانية ودية بيشيع وبيغ أشخاف السعادلة التخبػية القخار وتػسيع صالحيات

 األخخػ . 
 : ويتسثل بتعديد عالقات السعمع مع السجسع وتقجيخ مكانتو ، وزيادة روابط  العامل االجتساعي

 االترال مع الدمالء والسخبيغ عبخ الجسعيات والسؤسدات التصػعية وروابط السعمسيغ .
 : ويذسل عجة جػانب أىسيا، خمق مشاخ مجرسي مصسئغ وفعال ، دعع السعمع  العامل الشفدي

وتػفيخ فخص العجالة ، إتباع نطع الحػافد والسكافأت الفخدية، وضع بخامج تخفييية تخفس 
 (. 97، 9007االحتخاق الشفدي لجػ السعمع " )مرصفى، 

 ( :0266دراسة جهارنة، خراونة وادعيس ) 0-0-6
ة لدى معمسي السرحمة األساسية في محافغة الزرقاء وعالقتها ببعض " درجة الروح السعشهي

 الستغيرات " 
ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ درجة الخوح السعشػية لجػ معمسي السخحمة األساسية في  

( معمسا ومعمسة مغ معمسي التخبية االجتساعية 077محافطة الدرقاء ، تكػنت عيشة الجراسة مغ )
والخياضية، وتع تصبيق استبانو الخوح السعشػية التي أعجىا وشػرىا الباحثػن  واإلسالمية والسيشية

( فقخة، أشارت نتائج الجراسة إلى انخفاض الخوح السعشػية لجػ السعمسيغ، والى وجػد 70السكػنة مغ )
فخوق ذات داللة إحرائية لسرمحة معمسي التخبية الخياضية والتخبية السيشية حدب متغيخ التخرز، 

محة السعمسيغ حدب متغيخ الخبخة، وعجم وجػد فخوق تبعا لستغيخؼ الجشذ والسؤىل. وقجمت ولسر
 الجراسة عجدا مغ التػصيات السختبصة بشتائجيا . 

 مشهج البحث    6 – 3
 السشيج الػصفي باألسمػب السدحي لسالءمتو شبيعة البحث. استخجم الباحثان          

       وعيشته       مجتسع البحث 0 – 3
مجتسع البحث عمى معمسي التخبية الخياضية في مخكد محافطة نيشػػ لمعام الجراسي  إذ اشتسل        
معمسة وبشدبة  079% و 37,77معمع وبشدبة  727بػاقع   778والبالغ عجدىع  9090/  9002

97,77 .% 
الكمي لمبحث وقج مغ السجتسع  % 87,97معمسا أؼ ما ندبتو  777أما عيشة البحث فقج كانت        

 900% مغ عيشة البحث ليسثمػا عيشة البشاء و تع اختيار  77,73معمسا أؼ ما ندبتو  777تع اختيار 
معمسا أؼ ما  078، مػزعيغ ليسثمػا عيشة التصبيقمغ عيشة البحث %  77,77معمسا أؼ ما ندبتو 

أؼ ما  978اختيار  وتع% مغ عيشة البحث،   00,77معمسة أؼ ما ندبتو   79% و 97,93ندبتو 
%مغ  7,77معمسًا أؼ ما ندبتو  90% مغ عيشة البحث ليسثمػا عيشة صجق البشاء و 73,97ندبتو 

% مغ عيشة  7,77معمسا أؼ ما ندبتو  90عيشة البحث ليسثمػا عيشة التجخبة االستصالعية األولى و
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% مغ عيشة البحث  7,70بتو  معمسًا أؼ ما ند 70البحث  ليسثمػا عيشة التجخبة االستصالعية الثانية و
( 0مشيع لعجم استيفاء االستسارات لمذخوط السػضػعية، والججول ) 08ليسثمػا عيشة الثبات، وتع استبعاد

 يبيغ ذلظ. 
  
 

 (أعداد عيشة البحث وعيشة البشاء وعيشة التظبيق وندبهم السئهية6الجدول )
 الشدبة السئهية أعداد السعمسين العيشة

% 73,97 978 عيشة صجق البشاء  
% 7,77 90 التجخبة االستصالعية األولى  
% 7,77 90 التجخبة االستصالعية الثانية  

% 7,70 08 السدتبعجيغ  
% 7,70 70 عيشة الثبات  
% 77,73 777 عيشة البشاء  
% 97,93 078 السعمسيغ  
% 00,77 79 السعمسات  

% 77,77 900 عيشة التصبيق الشيائي  
 100 % 777 عيشة البحث

 
                                 أدوات جسع البيانات  3 -3
 اإلستبانة. 6 – 3 –3
 مقياس الروح السعشهية:                                  0 – 3 – 3

نطخا لخرػصية مجتسع البحث وعجم تػفخ مقياس لقياس الخوح السعشػية لجػ معمسي التخبية      
نيشػػ عمى حج عمع الباحثان فقج قاما ببشاء ىحا السقياس، إذ يتع بشاء الخياضية في مخكد محافطة 

السقاييذ واالختبارات عشجما تكػن االختبارات السشذػرة في السخاجع والجوريات العمسية الستخررة غيخ 
مشاسبة لمبيئة السحمية، أو عشجما تكػن ىشاك حاجة إلى تصػيخ وسائل القياس الستاحة والعسل عشجما 

ىشاك حاجة إلى ابتكار وسائل وأدوات ججيجة لالستفادة مشيا في البيئة السحمية.  )رضػان، يكػن 
9007 ،770) 

          مراحل بشاء السقياس: 4 – 3
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 تسخ عسمية بشاء أؼ مقياس بأربعة مخاحل رئيدة وىي:       
 التخصيط لمسقياس وذلظ بتحجيج السجاالت التي تغصي فقخاتو. -
 كل مجال.صياغة فقخات ل -
 تصبيق الفقخات عمى عيشة مساثمة لسجتسع البحث. -
 (Allen and Yen, 1979, 118 - 119إجخاء تحميل لفقخات السقياس.) -
 
 مشهجية بشاء السقياس   6 – 4 – 3

الحؼ يعتسج أساسا عمى الحقائق والبيانات السدتسجة مغ خبخة واضع  اعتسج الباحثان، مشيج الخبخة 
الحؼ يدتشج  السشيج السشصقي أو العقمية الستخرريغ في مجال ترسيع السقياس، و السقياس أومغ خبخ 

إذ يشبغي أن يدتشج الباحث عمى بعس السفاهيع الشطخية في عجد مغ  إلى مفاهيع نطخية معيشة،
                    (    Cronbach, 1970, 904) .الخصػات العمسية لبشاء السقياس

 لسقياستحديد مجاالت ا  0 –4 – 3
لتحجيج مجاالت السقياس قام الباحثان باإلشالع عمى األدبيات والجراسات ذات العالقة والسرادر    

العمسية الستشػعة في ىحا السجال، وتع عخضيا عمى مجسػعة مغ الخبخاء في مجال عمع الشفذ التخبػؼ 
م الخوح السعشػية مغ وعمع الشفذ الخياضي لتحجيج مجػ صالحية مجاالت السقياس وارتباشيسا بسفيػ 

 %.000( يبيغ ذلظ.، وتع تأييج ىحه السجاالت بشدبة 0حيث الديادة والشقران والسمحق )
 تحديد األهسية الشدبية:  3 – 4 – 3

 (0لتحقيق ىحا الغخض عخض الباحثان أبعاد السقياس عمى مجسػعة مغ الخبخاء السمحق )        
أؼ إعصاء أكثخ (، 0، 9، 7، 7،7القياس وحدب التجرج )وشمب مشيع إعصاء وزن لكل بعج مغ أبعاد  

( ثع 9( ثع األقل وزنا الخقع )7( ثع األقل وزنا الخقع )7( ثع األقل وزنًا رقع )7السكػنات وزنًا رقع )
تع استخخاج الػسط الحدابي السخجح لكل بعج مغ خالل القيع  ،، بعجىا( لمسكػن األخيخ0إعصاء الخقع )

 اىا الخبخاء.التقجيخية التي أعص
وبحلظ أمكغ استخخاج األىسية الشدبية باالعتساد عمى الػسط السخجح ومغ ثع استخخاج عجد الفقخات     

 لظ.ذ( يبيغ 9( فقخة، والججول)70لكل بعج باالعتساد عمى عجد الفقخات السقتخحة )
 

 الػسط السخجح واألىسية الشدبية وعجد الفقخات ألبعاد الخوح السعشػية(0جدول )

لتدمدلا  عدد الفقرات األهسية الشدبية الهسط السرجح األبعاد 

% 90 7,3 الثقة بالشفذ 0  00 
% 90 7,7 التعاون مع الدمالء 9  00 
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% 90 7,7 ضخوف العسل 7  00 
% 90 7,7 مدتػػ الصسػح 7  00 
% 90 7,7 السكانة االجتساعية 7  00 

% 000 99,3 السجسػع  70 
 
 
 لية لمسقياسإعداد الريغة األو   5 – 3

تع إعجاد الرػرة األولية لمسقياس وذلظ مغ خالل اإلشالع عمى السقاييذ الدابقة االتية  
،  مقياس 9008، مقياس ابػ سسخة وآخخون 9007الخاصة في الخوح السعشػية :)مقياس الكيالني 

 (. 9007، مقياس السراروة 9000، مقياس جػارنة وآخخون 9000عػدة 
مى األدبيات الدابقة ذات العالقة بالبحث الحالي وخبخة الباحث في ىحا ومغ خالل اإلشالع ع 

 السجال ومغ خالل السقابالت الذخرية لمسختريغ في ىحا السجال، قام الباحثان 
 برياغة عجد مغ الفقخات السشاسبة لصبيعة البحث وأىجافو وبسا يتشاسب مع األىسية الشدبية لكل 

 وعي في صياغة ىحه الفقخات ما يأتي:( فقخة، وقج ر 70مكػن حيث بمغت )
 أن يكػن لمفقخة معشى واحج ومحجد. -
 االبتعاد عغ استخجام أسمػب الشفي. -
 تكتب بمغة سيمة وواضحة. -
  (.772، 9000مسثمة ألبعاد وأساليب السقاييذ. )عالم،  -
 مؤشرات صدق السقياس  6 – 3
 ت التالية:تع التأكج مغ صجق السقياس الحالي مغ خالل السؤشخا  
 الردق السشظقي   6 – 6 – 3

ويصمق عميو الرجق بحكع التعخيف " وتتمخز شخيقة إيجاده مغ تحجيج السجاالت أو األبعاد  
 (.077، 9009التي يتكػن مشيا السفيػم " )الطاىخ، 

كسا  تػفخ ىحا الشػع مغ الرجق مغ خالل تبشي الباحثان تعخيفًا لكل بعج مغ أبعاد الخوح السعشػية     
 ( يبيغ ذلظ.9تع التحقق مغ تغصية الفقخات لمسجاالت الخسدة السذار إلييا سابقًا والسمحق )

  الردق الغاهري  0 – 6 – 3
"يسكغ أن نعج االختيار صادقًا بعج عخضِو عمى عجد مغ السختريغ والخبخاء في السجال الحؼ        

السقياس يقيذ الدمػك الحؼ وضع مغ أجمو  يقيدو االختبار، فاذا أقخ الخبخاء أن ىحا االختبار أو
 (0222،77يسكغ لمباحث االعتساد عمى حكع الخبخاء" لقياس الرجق الطاىخؼ )عػيذ،
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مغ خبخاء  تحقق ىحا الشػع مغ الرجق في السقياس عشجما قام الباحثان بعخض فقخاتو عمى مجسػعة
 .(0( خبيخًا، ممحق رقع )07غ عجدىع )عمع الشفذ والقياس الشفدي في التخبية والتخبية الخياضية البال

فزال  ،وذلظ لبيان رأييع  مغ خالل )ححف أو إضافة أو إعادة صياغة( بسا يتالءم ومجتسع البحث
 (.9عغ صالحية بجائل اإلجابة ممحق رقع )

وقج تع استخخاج صجق السحكسيغ مغ خالل الشدبة السئػية التفاقيع حػل فقخات السقياس، إذ          
( في السجال  7( في السجال الثاني والفقخة )3، 7( في السجال األول، و الفقخات )2الفقخة ) تع ححف

( 7، 0( في السجال األول، والفقخات)3%، وتع تعجيل الفقخة)37الخامذ لحرػليع عمى ندبة اقل مغ 
ل الخابع ( في السجا2، 7( في السجال الثالث والفقخات)00، 8، 7، 9، 0في السجال الثاني والفقخات)

( في السجال الخامذ، إلى "أنو عمى الباحث أن يحرل عمى ندبة أتفاق لمخبخاء في 7والفقخة )
 (097، 0287%". )بمػم وآخخون،37صالحية الفقخات وإمكانية إجخاء التعجيالت ندبة ال تقل عغ 

                                                                                صدق البشاء  3 – 6 – 3
، 9000ويقرج بو" مجػ قياس االختبار لتكػيغ فخض أوسسة معيشة"  )القسر وآخخون،           
(، وقج تع الكذف عغ صجق البشاء السفخدة )القػة التسيدية لمفقخات(، ومعامل االتداق الجاخمي 077

 لمسقياس، إذ تعج ىحه الصخائق مؤشخات إحرائية لرجق البشاء.
    بدائل اإلجابة  7 – 3

اعتسج الباحثان عمى أسمػب )ليكخت( ذو التجرج الخساسي بعج أن عخض الباحثان البجائل عمى        
( إذا كانت تشصبق عمى 7( وتع تأييجىع ليا، إذ إن درجة كل فقخة تكػن )0الدادة الخبخاء، السمحق رقع )

( إذا كانت تشصبق عميو 7بجرجة أوافق، و)( إذا كانت تشصبق عميو 7السجيب بجرجة أوافق بذجة، و)
( إذا كانت تشصبق عميو بجرجة 0( إذا كانت تشصبق عميو بجرجة أعارض، و)9بجرجة محايجة، و)

 أعارض بذجة.
       إعداد تعميسات السقياس      8 – 3
" تسثل تعميسات السقياس إرشادات ىامة وضخورية تػجو السفحػص وتخشجه في اإلجابة" )ممحع،  

 (، وكانت التعميسات:997، 9000
 . عجم ذكخ االسع، وإن االستسارة تدتخجم ألغخاض البحث العمسي فقط.0  
 . عجم تخك فقخة بال إجابة. 9 
 . ضخورة اإلجابة برخاحة و دقة.7 
عغ رأيظ  .ال تػجج إجابات صحيحة و إجابات خاشئة، ألن أؼ إجابة تعج صحيحة شالسا أنيا تعبخ7 

 في نفدظ برجق.
 . اإلجابة تحطى بالدخية التامة.7 
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 ( في الحقل الحؼ يشصبق عميظ أمام كل معشى. ⁄. وضع عالمة )  7
 التظبيق االستظالعي األول لمسقياس   9 - 3

إلى "ضخورة تصبيق االختبار في دراسة استصالعية عمى عيشة مغ   (0220)باهي وآخرون، يذيخ 
بار مغ حيث الرياغة والسزسػن لمتصبيق عمى عيشة مجتسع البحث لمتعخف عمى مجػ مشاسبة االخت

ولتحقيق ذلظ شبق (.022، 9009البحث، وكحلظ تحجيج الػقت الالزم لإلجخاء" )باىي وآخخون ، 
( معمسا اختيخوا عذػائيًا، وقج تبيغ مغ ىحا التصبيق وضػح 90السقياس عمى عيشة مكػنة مغ )

يغ وأن الػقت السدتغخق لإلجابة عغ السقياس كان ما التعميسات وأن الفقخات واضحة ومفيػمة لمسدتجيب
 ( دقيقة.90( دقيقة وبستػسط قجره )97 – 07بيغ )

 استخراج الخرائص الدكيهمترية لمسقياس )التحميل اإلحرائي لمفقرات( 62 – 3
تعج ىحه العسمية مغ الخصػات األساسية في بشاء أؼ مقياس وذلظ لمكذف عغ الخرائز  

ات التي تداعج الباحث معج السقياس في اختيار الفقخات ذات الخرائز الجيجة وىحا الدكيػمتخية لمفقخ 
 (.Anstasi, 1982, 192بجوره يؤدؼ إلى صجق السقياس وثباتو.)

وقج عسج الباحث إلى حداب أىع الخرائز الدكيػمتخية لفقخات مقياس البحث الحالي عمى الشحػ 
 اآلتي:

 تحديد حجم العيشة. 6 – 62 – 3
تذيخ األدبيات في القياسات الشفدي إلى أن ندبة عجد أفخاد العيشة إلى عجد الفقخات يجب أن ال        

 ,Nunlly, 1981( لعالقة ذلظ بتقميل فخص الرجقة في عسمية التحميل. )0:  7يقل عغ ندبة )
262) 

وبعج  ( معمساً 937ليحا قام الباحثان باختيار معمسي التخبية الخياضية والحؼ تخاوح عجدىع) 
( استسارات لع تكغ صحيحة وذلظ أما ألن اإلجابة 08تصبيق السقياس عمى العيشة تبيغ أن ىشاك )

عشيا لع تكغ مكتسمة أو أن السدتجيب قام بعسمية الذصب عجة مخات، وبحلظ بمغ حجع عيشة البشاء 
 ( معمسًا.978الشيائية )

 تحديد شكل انتذار الدرجات  0 – 62 – 3
ثان وقبل القيام بالتحميل اإلحرائي لمفقخات بتحجيج شكل انتذار الجرجات حيث أنيا قام الباح        

الخصػة األولى التي يجب أن يقػم بيا الباحث لكي يحجد نػع اإلحراء السدتخجم والػسائل اإلحرائية 
 (، وىي قخيبة مغ0,97إذ بمغت قيسة معامل االلتػاء ) (،008، 9008الالزمة             )محفػظ، 

الرفخ إذ كمسا قخب االلتػاء مغ الرفخ كمسا كان السشحشي اعتجاليًا كسا يسكغ قبػل السشحشي عمى انو 
( 07، 0223، إذ يعج االلتػاء شبيعيا واالختبارات مالئسة.)ابػشعيذع، 0±اعتجاليًا إذ كان االلتػاء بيغ

 ( يبيغ ذلظ. 7والججول)
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 إلحرائي لسقياس الروح السعشهيةالسؤشرات اإلحرائية لعيشة التحميل ا (3جدول )

 

 إيجاد القهة التسيزية لمفقرات  3 – 62 –3
عات الستصخفة وعالقة وقج قام الباحثان بإيجاد القػة التسيدية لمفقخات عغ شخيق أسمػب السجسػ         

 درجة الفقخة بالسجسػع الكمي. 
  أوال : السجسهعات الستظرفة                                                   

اُستعِسمت السجسػعتان الصخفيتان لحداب القػة التسييدية لفقخات مقياس الخوح السعشػية حيث قام     
 الباحثان باتباع الخصػات اآلتية:

( 978تثبيت الجرجة الكمية لكل استسارة مغ استسارات عيشة التحميل اإلحرائي البالغ عجدىا )بعج  .0
 استسارة تع تختيبيا مغ أعمى درجة إلى أدنى درجة.

% مغ االستسارات الحاصمة 93% مغ االستسارات الحاصمة عمى الجرجات العميا و93تع تعييغ  .9
ث يسثل كل مجسػعة أقرى تسايد بيشيسا، بيحا اإلجخاء عمى الجرجات الجنيا عمى )الخوح السعشػية(، حي
-037( استسارة إذ تخاوحت درجاتيا بيغ )30%، )93بمغ عجد االستسارات التي حرمت عمى أعمى 

%( مغ الجرجات فكان عجدىا 93( درجة، أما عجد االستسارات التي حرمت عمى أدنى درجة )907
 . (077-092( استسارة وتخاوحت درجاتيا بيغ )30)
( لعيشتيغ مدتقمتيغ وذلظ لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ T-testاستخجم الباحثان االختبار التائي) .7

 السجسػعتيغ العميا والجنيا في درجات كل فقخة مغ فقخات السقياس البالغ عجده
عمى أساس أن القيسة التائية  (،SPSS( فقخة بػاسصة الحقيبة اإلحرائية لمعمػم االجتساعية )72)

 - 0 ,07حدػبة تسثل القػة التسيدية لمفقخة، إذ تخاوحت القيسة التائية السحدػبة لمفقخات بيغ )الس
، 79، 70، 70، 72، 77(، أضيخت الشتائج أن فقخات السقياس دالة معشػيا باستثشاء الفقخات )00,72

(، 0,28( حيث بمغت قيسة ت الججولية )078( وبجرجة حخية )0,07)≥( عشج مدتػػ داللة 77، 77
 ( يبيغ ذلظ.7والججول )

 
 

 العيشة
الػسط 
 السجػ السشػال معامل االلتػاء االنحخاف السعيارؼ  الػسيط الحدابي

978 077,32 077 07,72 0,97 070 87 
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 القهة التسييزية بأسمهب السجسهعتين الستظرفتين لفقرات مقياس الروح السعشهية (4جدول )

 ةرقم الفقر 
 السجسهعة الدنيا السجسهعة العميا

 القدرة التسيزية لمفقرة قيسة ت السحدهبة
 ع ´س ع ´س

 مسيدة 2,079 0,09 9,70 0,23 7,97 0
 مسيدة 7,872 0,32 7,72 0,87 7,70 9
 مسيدة 7,727 0,07 7,77 0,80 7,77 7
 مسيدة 7,770 0,00 7,77 0,37 7,77 7
 مسيدة 7,297 0,00 9,27 0,00 7,00 7
 مسيدة 3,808 0,00 7,77 0,78 7,70 7
 مسيدة 7,779 0,07 9,30 0,07 7,27 3
 مسيدة 3,307 0,03 7,02 0,83 7,77 8
 مسيدة 7,070 0,07 9,77 0,97 7,77 2
 مسيدة 7,972 0,22 7,77 0,88 7,70 00
 مسيدة 7,727 0,02 7,93 0,88 7,77 00
 مسيدة 7,377 0,07 7,37 0,87 7,77 09
 مسيدة 7,087 0,20 7,80 0,72 7,77 07
 مسيدة 7,707 0,07 7,97 0,32 7,70 07
 مسيدة 7,709 0,07 9,22 0,22 7,07 07
 مسيدة 7,727 0,07 7,77 0,27 7,93 07
 مسيدة 3,009 0,07 9,73 0,00 7,23 03
 مسيدة 2,783 0,00 9,72 0,27 7,03 08
 مسيدة 3,730 0,07 9,32 0,20 7,00 02
 مسيدة 2,770 0,09 7,03 0,78 7,72 90
 مسيدة 0,287 0,20 9,72 0,07 9,37 90
 مسيدة 7,330 0,02 9,87 0,07 7,83 99
 ةمسيد  7,272 0,09 9,23 0,97 7,27 97
 مسيدة 7,378 0,09 7,70 0,80 7,70 97
 مسيدة 7,777 0,90 9,87 0,03 7,20 97
 مسيدة 7,087 0,09 7,77 0,23 7,00 97
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 مسيدة 8,070 0,23 7,77 0,70 7,77 93
 مسيدة 7,000 0,00 7,70 0,28 7,02 98
 مسيدة 8,377 0,07 9,30 0,27 7,90 92
 مسيدة 3,708 0,83 7,23 0,72 7,80 70
 مسيدة 00,729 0,29 9,37 0,37 7,93 70
 مسيدة 7,970 0,00 7,70 0,87 7,97 79
 مسيدة 7,790 0,22 7,73 0,37 7,70 77
 مسيدة 7,979 0,79 7,03 0,29 7,93 77
 مسيدة 7,297 0,07 7,77 0,07 7,07 77
 غيخ مسيدة* 0,778 0,09 9,77 0,97 9,73 77
 مسيدة 7,777 0,22 7,72 0,78 7,77 73
 مسيدة 7,298 0,27 7,77 0,70 7,72 78
 غيخ مسيدة* 0,007 0,77 9,87 0,03 9,77 72
 غيخ مسيدة* 0,077 0,20 7,87 0,07 7,80 70
 غيخ مسيدة* 0,770 0,92 7,92 0,02 7,90 70
 غيخ مسيدة* 0,073 0,03 7,07 0,23 7,00 79
 مسيدة 7,823 0,98 9,80 0,20 7,20 77
 غيخ مسيدة* 0,077 0,77 7,97 0,97 7,72 77
 مسيدة 7,020 0,70 9,72 0,07 7,30 77
 غيخ مسيدة* 0,707 0,80 7,30 0,83 7,32 77

 داللة ( عشج مدتػػ 078*تذيخ إلى الفقخات غيخ السسيدة.القيسة التائية الججولية بجرجة حخية )
(0.07 = )0,28) 
 
 

 ثانيا: معامل االتداق الداخمي     
درجاتيع عمى  القة االرتباشية  بيغ درجات السعمسيغ )العيشة( عمى كل فقخة و بيغالستخخاج الع       

السقياس ككل استعسل الباحثان معامل ارتباط بيخسػن مدتعساًل لحلظ الحقيبة اإلحرائية لمعمػم 
 ( بعج استبعاد الفقخات غيخ السسيدة.SPSS) االجتساعية

( بسدتػػ 977) ر( الججولية وعشج درجة الحخية ) ولسعخفة معشػية االرتباط قػرنت مع قيسة      
( وفي ضػء ذلظ تبيغ أن جسيع الفقخات تختبط بالجرجة الكمية 0,007(، والبالغة )0,07)≥الجاللة 
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( فيسا 0 ،037( حيث بمغ معامل االرتباط )90لمسقياس ارتباشا داال إحرائيا فيسا عجا الفقخة )
 ( يبيغ ذلظ. 7(. والججول )0 ،793 – 0 ،037تخاوحت معامالت االرتباط  بيغ )

 
 (معامالت االرتباط بين درجات فقرات مقياس الروح السعشهية ودرجته الكمية5جدول )

 مدتػػ الجاللة معامل االرتباط رقع الفقخة مدتػػ الجاللة معامل االرتباط رقع الفقخة

0 ،037 90 معشػؼ  0,790 0  غيخ معشػؼ  
0 ،728 99 معشػؼ  0,777 9 ؼ معشػ    
0 ،787 97 معشػؼ  0,708 7  معشػؼ  
0 ،777 97 معشػؼ  0,793 7  معشػؼ  
0 ،703 97 معشػؼ  0,770 7  معشػؼ  
0 ،708 97 معشػؼ  0,780 7  معشػؼ  
0 ،702 93 معشػؼ  0,780 3  معشػؼ  
8 770، 0 0 ،700 98 معشػؼ    معشػؼ  
2 770، 0 0 ،737 92 معشػؼ    معشػؼ  
00 707، 0 0 ،777 70 معشػؼ    معشػؼ  
00 777، 0 0 ،793 70 معشػؼ    معشػؼ  
09 730، 0 0 ،777 79 معشػؼ    معشػؼ  
07 728 ،0 0 ،799 77 معشػؼ    معشػؼ  
07 702، 0 0 ،770 77 معشػؼ    معشػؼ  
07 770، 0 0 ،978 77 معشػؼ    معشػؼ  
07 770، 0 0 ،770 77 معشػؼ    معشػؼ  
03 779، 0 0 ،700 73 معشػؼ    معشػؼ  
08 790، 0 0 ،790 78 معشػؼ    معشػؼ  
02 793، 0 0 ،703 72 معشػؼ    معشػؼ  
90 707، 0     معشػؼ  

 ( 0,007( = )0.07( ومدتػػ داللة  )977القيسة الججولية لسعامل االرتباط بجرجة حخية  )
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 ثبات السقياس     66 – 3
عادة  أ  -لغخض إيجاد معامل الثبات لسقياس الخوح السعشػية السعج تع استخجام شخيقة االختبار        

 وكسا يأتي: (Gronbach)  Alpha وشخيقة الفاكخونباخ (Test. Retestاالختبار )
 أوال : طريقة إعادة االختبار:              

ًً بتاريخ )70بتصبيق السقياس عمى عيشة بمغت ) انلمتأكج مغ الثبات قام الباحث        07( معمسًا
( عمى التصبيق 0/9090/ 92سبػعيغ وبتاريخ )(، وأعيج تصبيق السقياس عمييع بعج مخور أ0/9090/

األول، كسا تع وضع إشارات معيشة لكل معمع في العيشة إزاء تدمدمو في قػائع األسساء ليتع التعخف 
 عميو عشج أعادة االختبار.

وبعج جسع االستسارات تع معالجتيا إحرائيا باستخجام معامل االرتباط البديط )بيخسػن( بيغ      
 (.0,83ول والثاني إذ بمغت قيسة االرتباط )التصبيق األ

                         ثانيا :  طريقة الفاكرونباخ:                  
( العبًا، وبعج 978تع تصبيق معادلة الفاكخونباخ عمى أفخاد عيشة التحميل اإلحرائي والبالغ عجدىا )  

وتصبيق معادلة الفا كخونباخ حيث بمغت قيسة ( فقخات، 8ححف الفقخات التي لع تكغ مسيدة ومجسػعيا )
 (. 0,87معامل ألفا )

 التظبيق االستظالعي الثاني: 60 - 3
( معمسيغ اختيخوا 90قبل التصبيق الشيائي قام الباحثان بتصبيق السقياس عمى عيشة مكػنة مغ )     

ػقت السدتغخق لإلجابة عذػائيًا مغ عيشة البحث وكانت شخيقة اإلجابة واضحة ومفيػمة، وتع تحجيج ال
 ( دقيقة.07حيث بمغ )

 التظبيق الشهائي لمسقياس:                     3-63
بعج أن أنجد الباحثان بشاء مقياس الخوح السعشػية وبعج التأكج مغ صالحية السقياس لقياس        

 ( معمسا.900الغخض الحؼ وضع مغ أجمو تع تصبيقو عمى عيشة بمغت )
 قياس: وصف الس  64 – 3

بعج اإلجخاءات التي قام بيا الباحثان في الخصػات الدابقة، أصبح مقياس الخوح السعشػية في      
( فقخة، مػزعة عمى مجاالت السقياس الخسذ وىي )الثقة بالشفذ( 78صيغتو الشيائية مكػنًا مغ )

سل( ويتكػن مغ ( فقخات و)ضخوف الع7( فقخات، و)التعاون مع الدمالء( ويتكػن مغ )3ويتكػن مغ )
( وقج 3( فقخات، و)السكانة االجتساعية( ويتكػن مغ )2( فقخات و)مدتػػ الصسػح( ويتكػن مغ )2)

( وفقخات السجال 77، 92، 97، 07، 00، 7، 0كانت فقخات السجال األول) الثقة بالشفذ( ىي)
ضخوف العسل( ( وفقخات السجال الثالث)70، 90، 03، 09، 3، 9الثاني)التعاون مع الدمالء( ىي)

، 2، 7( وفقخات السجال الخابع )مدتػػ الصسػح( ىي)78، 77، 70، 97، 99، 08، 07، 8، 7ىي)
، 07، 00، 7( وفقخات السحػر الخامذ)السكانة االجتساعية( ىي)73، 77، 79، 93، 97، 02، 07
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ارض ( و حجدت أمام كل فقخة البجائل)مػافق بذجة، مػافق، محايج، أعارض، أع77، 98، 97، 90
( 020-78بذجة(، وقج كانت جسيع فقخات السقياس ايجابية، وتخاوحت الجرجة الكمية لمسقياس بيغ )

( ويذيخ ىحا أنو كمسا ارتفعت درجة السجيب عمى السقياس فإنو يذيخ إلى 007درجة بستػسط فخضي )
عشػية روح معشػية مختفعة وكمسا انخفزت درجة السجيب عمى السقياس فإنَُّو ُيذيخ إلى روح م

 (.7مشخفزة، وبيحا أصبح السقياس بريغتو الشيائية جاىدا لمتصبيق السمحق رقع )
 الهسائل اإلحرائية:   65 -3     
تحقيقا ألغخاض البحث الحالي استخجمت الػسائل اإلحرائية والتي تع حدابيا باستخجام بخنامج    

معادلة ، رؼ، الػسيط ،السشػال )الػسط الحدابي، االنحخاف السعيا( وىي :SPSSالحاسػب اآللي )
معامل ارتباط بيخسػن، معامل الفاكخونباخ، االختبار التائي  ،االلتػاء، االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ

 لعيشة واحجة، الستػسط الفخضي( 
 (077، 0228عجد العبارات    )عالوؼ،  xالستػسط الفخضي = مجسػع درجات البجائل 

 عجدالبجائل                                                                                                
 عرض الشتائج ومشاقذتها  -4

 الهصف اإلحرائي لمسقياس                                                                               6 -4   
لعيشة البحث قام الباحثان بتحجيج مدتػػ السالئسة عغ شخيق لغخض التأكج مغ مالئسة السقياس       

معادلة االلتػاء، إذ تع إيجاد الستػسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ والسشػال إلجابات العيشة، ومغ َثع 
( 0,97(، ويعج ذلظ مؤشخًا عمى اعتجالية التػزيع، إذ أن ندبة ) 0,97 تع إيجاد معامل االلتػاء إذ بمغ )

)أبػ شعيذع،  (0)±جة شبيعية، إذ يعج التػزيع اقخب إلى الصبيعي إذا وقع معامل االلتػاء بيغ تعج نتي
 ( يبيغ ذلظ.7والججول رقع )(.07، 0223

 
 الستهسط الحدابي واالنحراف السعياري والسشهال ومعامل االلتهاء (6جدول )

 
 
 
الروح السعشهية لدى معمسي التربية الرياضية في عرض ومشاقذة نتائج )التعرف عمى درجة  0 – 4

 (مركز محافغة نيشهى 

 معامل االلتهاء الهسيط االنحراف السعياري  الهسط الحدابي العيشة
900 002,80 03,00 002 0,97 
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، وبعج ىالخوح السعشػية لجػ معمسي التخبية الخياضية في مخكد محافطة نيشػلغخض معخفة درجة       
( وبعج تحميل االستجابات، قام 900مى عيشة التصبيق البالغ عجدىا )تصبيق السقياس بريغتو الشيائية ع

( 3الباحثان بإيجاد الستػسط الفخضي لمسقياس ومقارنتو بالستػسط الحدابي إلجابات العيشة. والججول )
 يبغ ذلظ.

 
 
 

 الستهسط الحدابي واالنحراف السعياري والستهسط الفرضي وقيم ت السحدهبة (7جدول )
 

 (.0,778( قيسة )ت( الججولية =)0,07)  ≥، وندبة خصأ 022* معشػؼ عشج درجة حخية   

لبحث عمى فقخات ( أن قيسة الستػسط الحدابي إلجابات عيشة ا3إذ تبيغ مغ الججول )         
(. وعشج مقارنتو بالستػسط الفخضي البالغ 03,00( بانحخاف معيارؼ قجره )002,80السقياس بمغت )

اتزح أن القيسة التائية  One sample T-test( درجة باستعسال االختبار التائي لعيشة واحجة 007)
( وبجرجة 0,07ػ داللة )( عشج مدتػ 0,778(، اكبخ مغ القيسة التائية الججولية )7,77السحدػبة )

(، وىحا يعشي وجػد فخق معشػيا بيغ الستػسصيغ الحدابييغ ولسرمحة الستػسط الفخضي، 022حخية )
وىحه الشتيجة تذيخ إلى أن معمسي التخبية الخياضية في مخكد محافطة نيشػػ لجييع درجة مشخفزة مغ 

وقمة التجييدات والقاعات الخياضية إضافة  الخوح السعشػية، ويعدؼ الباحثان ذلظ إلى كثخة أعجاد التالميح
إلى شعػر معمسي التخبية الخياضية بتجني األجػرالتي يتقاضػنيا مقارنة مع أصحاب الػضائف األخخػ، 

 وشعػرىع بتجني مكانتيع االجتساعية في نطخ السجتسع.

 عرض ومشاقذة الفروق بين السعمسين والسعمسات   4-3
لفخوق في درجة الخوح السعشػية بيغ السعمسيغ والسعمسات، قام لغخض التعخف عمى ا           

الباحثان باستخخاج الػسط الحدابي و االنحخاف السعيارؼ الستجابات لكل مشيسا، إذ بمغت قيسة الػسط 
( لمسعمسيغ وبمغت قيسة الػسط الحدابي 08,97( واالنحخاف السعيارؼ )000,79الحدابي )

الهسط  العيشة
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

االنحراف 
قيسة ت  الستهسط الفرضي السعياري 

 السحدهبة
900 002,80 03,00 03,00 007 7,77 
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( T-test) استخجم الباحثان االختبار التائي( لمسعمسات، و 07,72( واالنحخاف السعيارؼ )007,97)
 (  يبيغ تفاصيل ذلظ.8والججول )لعيشتيغ مدتقمتيغ وذلظ لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ السجسػعتيغ، 

 
 ( الهسط الحدابي واالنحراف السعياري وقيسة ) ت (السحتدبة8الجدول)

الهسط  العدد العيشة
اري االنحراف السعي الحدابي قيسة ) ت (  

 السحتدبة

 08,97 000,79 078 السعمسيغ
9,99 

 07,72 007,97 79 السعمسات
 (.  0,28( قيسة )ت( الججولية =)0,07) ≥، وندبة خصأ 028* معشػؼ عشج درجة حخية         

( 0,07( تحت مدتػػ داللة )9,99( أن قيسة )ت( السحتدبة )8نالحع مغ الججول )          
(، وىحا يعشي وجػد فخوق معشػية في 0,28(ىي اكبخ مغ قيستيا الججولية البالغة )028خية )وبجرجة ح

درجة الخوح السعشػية بيغ السعمسيغ والسعمسات ولرالح السعمسيغ، ويعدػ ذلظ إلى نطخة السجتسع إلى 
الخياضية،  معمسة التخبية الخياضية، حيث الزالت الشطخة االجتساعية الزيقة لمسسارسة السخأة األنذصة

والزالت الكثيخ مغ العػائل تخفس وتسشع بشاتيغ مغ مسارسة الخياضة، بدبب العادات والتقاليج التي ال 
 تذجع السخأة لمسسارسة الخياضة.

 
 االستشتاجات والتهصيات – 5

 االستشتاجات 6 - 5
 لجػ معمسي التخبية الخياضية في مخكد محافطة نيشػػ درجة مشخفزة مغ الخوح السعشػية. -
وجػد فخوق في درجة الخوح السعشػية بيغ معمسي التخبية الخياضية ومعمسات التخبية الخياضية  -

 ولرالح السعمسيغ.
 

 التهصيات  0 -5
االىتسام بالخوح السعشػية لسعمسي التخبية الخياضية مغ قبل السختريغ مغ اجل االرتقاء بالسدتػػ  -

 الل زيادة الحػافد السادية والسعشػية ليع.التخبػؼ والتعميسي والخياضي في محافطة نيشػػ مغ خ
أجخاء دراسات أخخػ لمتعخف عمى األسباب والجوافع الكامشة وراء انخفاض مدتػػ الخوح السعشػية  -

 لجػ معمسي التخبية الخياضية في محافطة نيشػػ. 
 إجخاء دراسات لمتعخف عمى الخوح السعشػية لسعمسي السػاد الجراسية األخخػ. -
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 السرادر
واقع السسارسات اإلدارية لدى مديري السدارس في مشظقة (: 9008أبػ سسخة، محسػد وآخخون ). 0  

 ، جامعة القجس.القدس وعالقتها بالروح السعشهية لمسعمسين، كمية العمهم التربهية

 دار الفكخ الحجيث، القاىخة، مرخ. اإلحراء لمعمهم الدمهكية، (:0223. أبػ شعيذع، الديج )9
 –الرحة الشفدية في السجال الرياضي نغريات ( : 9009فى حديغ وآخخون ). باىي، مرص7 

 . مكتبة االنجمػ السرخية، القاىخة.تظبيقات

تقييم تعميم الظالب (: تخجسة دمحم أميغ السفتي وآخخون، 0287. بمػم، بشياميغ وآخخون، )7  
                   ، دار ماكخوىيل، القاىخة، مرخ.التجسيعي والتكهيشي

الروح السعشهية وعالقتها بالهالء التشغيسي لمعاممين بسجمس ( : 9000. الجخيدي، بجر دمحم )7 
 ، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، الدعػدية.الذهرى الدعهدي من وجهة نغرهم

رسالة  : الحهافز السادية والسعشهية واثرها عمى رفع الروح السعشهية،( 9007. جػادؼ، حسدة )7 
مشذػرة( ، كمية العمػم اإلندانية والعمػم االجتساعية ، جامعة مشتػرؼ قدصشصيشية،  ماجدتيخ )غيخ

 الجدائخ. 
(: درجة الروح السعشهية لدى معمسي السرحمة االساسية في محافغة 9000جػارنة، وآخخون ). 3  

   ،العجد،االردن.78، مجمة دراسات العمػم التخبػية، مجمج الزرقاء وعالقتها ببعض الستغيرات
مدتهى الروح السعشهية في عالقتها (: 9003حشتػل، احسج بغ مػسى ). 8              
ببعض الستغيرات لدى معمسي ومعمسات التعميم العام بسدارس الحد الجشهبي بالسسمكة العربية 

، الدعػدية.7، عجد 7"دراسة ميجانية" السجمة الجولية التخبػية الستخررة، مجمج  الدعهدية  

مخكد  ،لسدخل إلى القياس في التربية الرياضية والبدنية(: ا9007، دمحم نرخ الجيغ ). رضػان2
 ،القاىخة، مرخ.0الكتاب لمشذخ، ط

، الجار العمسية 0، طمبادئ القياس والتقهيم في التربية (: 9009. الطاىخ، زكخيا وآخخون )00 
 الجولية لمشذخ والتػزيع، عسان،األردن.

دار الفكخ العخبي، ط  القياس والتقهيم التربهي والشفدي،( :9000ػد)عالم صالح الجيغ محس. 00
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  ....دى معمسي التربية الرياضيةالروح السعشهية ل

ة مأدبا الكفايات اإلدارية لسديري السدارس األساسية في محافغ(: 9000. عػدة، ىجيل دمحم)07
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، دار الفكخ لمصباعة والشذخ، دليل البحث العمسي(: 0222. عػيذ، خيخ الجيغ عمي أحسج،)07

 القاىخة، مرخ.
، دار الفكخ لمصباعة في التربية الخاصة القياس والتقهيم (:9000لقسر، مرصفى وآخخون ). ا07

 ، عسان، األردن.0والشذخ والتػزيع، ط
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، 0دار وائل لمشذخ، طSPSS : التحميل اإلحرائي الستقدم باستخدام، (9008. محفػظ، جػدة )03
 عسان األردن.

الروح السعشهية القتالية لدى قهات االمن ( : 9003. السذيجاني، هبة دمحم عمي عبج داؤد )08
 جامعة واسط.، كمية التخبية لمعمػم اإلندانية، الداخمي

درجة تهافر الروح السعشهية لدى معمسي السدارس الحكهمية في (: 9007. السراروة، أسامة دمحم)02
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 الباحث بآرائهم في بعض إجراءات البحث ( أسساء الخبراء الذين أستعان6السمحق )

 ية( السقياس بريغته األول0السمحق)
ىي تػقع عام يتذكل لجػ الفخد عغ إمكانياتو ومياراتو يسكشو مغ مػاجية السػاقف الثقة بالشفس:  .0

 . السختمفة في الحياة بذكل جيج والذعػر باالرتياح واالشسئشان

 مكان العسل االختراص االسم ت
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة عمع الشفذ الخياضي أ. د ناضع شاكخ الػتار 0
 كمية التخبية األساسية عمع الشفذ الخياضي أ. د عمة سميسان الحػرؼ  9
 تخبيةكمية ال عمع نفذ الذخرية خالج خيخ الجيغ  أ. د 7
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة عمع الشفذ الخياضي د عرام دمحم عبج الخضاأ.  7
 كمية التخبية لمبشات عمع الشفذ الخياضي نبخاس يػنذ ال مخاد  أ. د 7
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة عمع الشفذ الخياضي مؤيج عبج الخزاق حدػ أ. د 7
 كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة عمع الشفذ الخياضي يجؼأ. د نغع محسػد العب 3
 كمية التخبية عمع الشفذ التخبػؼ  فزيمة عخفات دمحم  أ. د 8
 كمية التخبية عمع الشفذ التخبػؼ  أ. م. د سسيخ يػنذ دمحم 2
 كمية التخبية ارشاد نفدي احسج يػنذ البجارؼ  أ. م. د 00
 كمية التخبية األساسية لقياس والتقػيعا أ. م. د انػر قاسع العداوؼ  00
 كمية التخبية عمع الشفذ التخبػؼ  احسج وعج هللا حسج هللا أ. م. د 09
 كمية التخبية عمع الشفذ التخبػؼ  أ. م. د تشييج عادل البيخقجار 07
 كمية التخبية عمع الشفذ التخبػؼ  عالء الجيغ عمي أ. م. د 07

 السالحغات الترمح ترمح الفقرات ت
    أحقق ذاتي مغ خالل عسمي 0
    اشعخ بالدعادة االشسئشان أثشاء الجرس. 9
    ميشتي تديج مغ ثقتي بشفدي. 7
    أتقبل انتقادات اآلخخيغ بكل رحابة. 7
    أتقبل تػجييات الدادة السذخفيغ. 7
    أتقبل خدارة فخيق مجرستي بكل روح رياضية. 7
    ازداد إصخارا كمسا ازدادت الرعػبات في التعمع. 3
    اشعخ باني شخز كفء. 8
    خل السجرسة.باستصاعتي حل أؼ مذكمة دا 2
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ىي رغبة الفخد بالتػاجج مع اآلخخيغ ومدايختيع والتػافق معيع وقبػل ما  التعاون مع الزمالء: .9
 اتفقػا عميو مغ معاييخ واتجاىات وأنساط محجدة لدمػك الجساعة.

 
 تعخض ليا الفخد داخل العسل وخارجو.وىي تعبيخ عغ السػاقف التي يعروف العسل:  .3

    اشعخ باني متسكغ مغ قجراتي الخياضية. 00

 السالحغات الترمح ترمح  الفقرات ت
    قخارات الستعمقة  بسجرستي.أشارك في صشع ال 0
    أشارك زمالئي أفخاحيع. 9
    إن عالقتي بدمالئي قػية.    7
    أؤازر تالميحؼ في حالة خدارة الفخيق.  7
    أساعج زمالئي السعمسيغ في حال إذا شمبػا ذلظ. 7
 احخص عمى تكػيغ عالقات شيبة مع معمسي التخبية الخياضية 7

 ػ.في السجارس األخخ  
   

    أبادر إلى مداعجة التالميح دون أن يصمبػا ذلظ. 3
    يعاممشي السجيخ كدميل وليذ كسخؤوس. 8
     .عالقتي مع السجيخ والسعمسيغ قائسة عمى االحتخام والتعاون  2

    أشارك زمالئي في أيجاد الحمػل لسذكالتيع السيشية. 00

 السالحغات الترمح ترمح الفقرات ت
    تتعامل إدارة السجرسة مع معمع التخبية الخياضية كباقي السعمسيغ. 0
    الخاتب الحؼ احرل عميو يػازؼ مجيػدؼ الحؼ ابحلة. 9
    أن ساحة مجرستي مشاسبة لستصمبات درس التخبية الخياضية. 7
    لحرػل عمى غخفة مدتقمة داخل السجرسة.ارغب با 7
    ميشتي كسعمع ال تؤثخ عمى حالتي الرحية. 7
    اشعخ باالرتياح في مجرستي الحالية. 7
    أن درس التخبية الخياضية مغ الجروس السيسة التي يجب عجم إىساليا. 3
    أكػن بأفزل حاالتي عشج التػاجج بجرس التخبية الخياضية. 8
    ػفخ التجييدات الخياضية الالزمة إلجخاء درس التخبية الخياضية.تت 2

    الحػافد والخجمات السقجمة لمسعمسيغ تجفعشي لمتسدظ بعسمي. 00
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وىي الخغبة في االرتقاء إلى مدتػػ معيغ في جانب مغ جػانب الحياة بسا مدتهى الظسهح:  .7
                              .يتشاسب مع القجرات واإلمكانات

 
ىي درجة االحتخام والتقجيخ التي يحزى بيا الفخد والتي تعتسج عمى سساتو السكانة االجتساعية: .5

 .وخػاصو الذخرية واالجتساعية

 ( مقياس الروح السعشهية بريغته الشهائي3السمحق )

 السالحغات الترمح ترمح الفقرات ت
    أتغمب عمى السعػقات التي تحػل دون تحقيق أىجافي. 0
    أتصمع لمحرػل عمى شيادة عميا في مجال تخرري. 9
    اشعخ بان عجد حرز درس التخبية الخياضية قميل. 7
    أسعى لتجريب مشتخب التخبية في مجال تخرري. 7
    فع اسع مجرستي في السحافل الجولية.أسعى لمفػز ور  7
    أتصمع الن أكػن مسيدا في مجال عسمي. 7
    احخص عمى إحجاث تغيخات ايجابية في شخريات تالميحؼ. 3
    انطخ بتفاؤل إلى مدتقبمي العسمي. 8
      أتصمع بتدشع مشاصب إدارية مدتقبال. 2

    لخياضية.أواكب التصػر الحاصل في قػانيغ األلعاب ا 00

 السالحغات ترمح ال ترمح الفقرات ت
    احزى باالحتخام بيغ زمالئي السعمسيغ. 0
    الخياضية.اشعخ بالفخخ عشجما اخبخ اآلخخيغ باني معمع التخبية  9
    اشعخ باني مسيد مغ قبل اإلدارة. 7
    اشعخ باني قجوة لتالميحؼ. 7
    يػفخ لي عسمي الحالي مخكد اجتساعيًا مشاسبًا. 7
    اشعخ بان اختراصي مخمػقًا بالسجتسع. 7
    تداىع ميشتي بخفع مكانتي االجتساعية. 3
    لمخياضة قيسة اجتساعية كبيخة. 8
بان لجرس التخبية الخياضية تأثيخا ايجابيًا عمى التحريل العمسي  اشعخ 2

 لمتالميح.
   

    اشعخ باني محبػبًا مغ قبل الجسيع. 00
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  ....دى معمسي التربية الرياضيةالروح السعشهية ل

 …عديدؼ معمع التخبية الخياضية 
 …عديدتي معمسة التخبية الخياضية

(  √أن تجيب برخاحة ووضػح وذلظ بػضع عالمة  ) ب مشظ امامظ مجسػعة مغ العبارات والسصمػ 
( ونػد أن  أعارض بذدة –أعارض  –محايد  –أوافق  -أوافق بذدة أمام  كل عبارة تالؤمظ ) 

نحكخك بأنو ال تػجج إجابات صحيحة وإجابات خاشئة فكل إجابة تعج صحيحة شالسا تعبخ عغ رأيظ 
 في نفدظ برجق.

 ييا سػػ الباحث وتدتخجم ألغخاض البحث العمسي وال حاجة لحكخ اسسظ.عمسا أن أجابتظ ال يصمع عم
ال تتخك أؼ عبارة بجون إجابة وضع عالمة )واحجة (أمام كل عبارة، ونتسشى لظ بيحه السشاسبة  -

 السػفقية والشجاح.
 مالحطة / يخجى كتابة البيانات اآلتية مع عجم ذكخ االسع ضسانَا لدخية السعمػمات  

 كخ  )        ( أنثى   )        (الجشذ :  ذ
 نذكخ تعاونكع ومغ هللا التػفيق                     

 الباحثان
 طالل صابر الرسيدعي طيف

 مقمد طه حامد الهتار

 العبارات ت

 

أوافق 
 بذجة 

أعارض  أعارض محايج أوافق
 بذجة

 أحقق ذاتي مغ خالل عسمي. 0
 

     
 ة بسجرستي.أشارك في اتخاذ القخارات الستعمق 9

 
     

 تعاممشي إدارة السجرسة كباقي السعمسيغ. 7
 

     
أتغمب عمى السعػقات التي تحػل دون تحقيق  7

 أىجافي.
 

     
 احزى باالحتخام بيغ زمالئي السعمسيغ. 7

 
     

 .اشعخ بالدعادة واالشسئشان أثشاء الجرس 7
 

     
 أشارك زمالئي أفخاحيع. 3

 
     

 ؼ مجيػدؼ.راتبي يػاز  8
 

     
أتصمع لمحرػل عمى شيادة عميا في مجال  2

 تخرري.
 

     
اشعخ بالفخخ عشجما اخبخ اآلخخيغ باني معمع  00

 التخبية الخياضية.
 

     
 ميشتي تديج مغ ثقتي بشفدي. 00

 
     

 عالقتي بدمالئي قػية. 09
 

     
إن ساحة مجرستي مشاسبة لستصمبات درس التخبية  07

 ضية.الخيا
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ارغب في زيادة عجد حرز درس التخبية  07
 الخياضية.

 

     
      اشعخ باني مسيد مغ قبل اإلدارة. 07
 أتقبل انتقادات اآلخخيغ بكل رحابة. 07

 
     

 أؤازر تالميحؼ في حالة خدارة الفخيق. 03
 

     
 ارغب بالحرػل عمى غخفة مدتقمة داخل السجرسة. 08

 
     

 لتجريب مشتخب التخبية في مجال تخرري. أسعى 02
 

     
      اعتبخ نفدي قجوة لتالميحؼ. 90
      أساعج زمالئي السعمسيغ في حال إذا شمبػا ذلظ. 90
 ميشتي كسعمع تعدز حالتي الرحية. 99

 
     

أسعى لمفػز ورفع اسع مجرستي في جسيع السحافل  97
 .الخياضية

     
 خمػقًا بالسجتسع.اشعخ بان اختراصي م 97

 
     

      أتقبل خدارة فخيق مجرستي بكل روح رياضية. 97
 اشعخ باالرتياح في مجرستي الحالية. 97

 
     

 أتصمع الن أكػن مسيدا في مجال عسمي. 93
 
 

     
 تداىع ميشتي بخفع مكانتي االجتساعية. 98

 
     

      ازداد إصخارا لمتعمع كمسا ازدادت الرعػبات. 92
 يعاممشي السجيخ كدميل وليذ كسخؤوس. 70

 
     

إن درس التخبية الخياضية مغ الجروس السيسة التي  70
 يجب عجم إىساليا.

 

     
احخص عمى إحجاث تغيخات ايجابية في شخريات  79

 تالميحؼ.
     

 لمخياضة قيسة اجتساعية كبيخة. 77
 
 

     
 اشعخ باني شخز كفء. 77

 
     

بأفزل حاالتي عشجما أتػاجج بجرس التخبية أكػن  77
 الخياضية.

     
 انطخ بتفاؤل إلى مدتقبمي العسمي. 77

 
     

      أتصمع بتدشع مشاصب إدارية مدتقبال. 73
الحػافد والخجمات السقجمة لمسعمسيغ تجفعشي لمتسدظ  78

 بعسمي.
     

 
 
  

 

 


