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الشعور بالمشاركة االجتماعیة لدى تدریسیي كلیة التربیة الریاضیة 
في جامعة الموصل

د. نغم محمود محمد صالح العبیدي
الریاضیةكلیة التربیةجامعة الموصل / 

١٩/٢/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٤/٩/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یهدف البحث الحالي الي 

ــــاس الشــــعو .١ ــــة الریاضــــیة فــــي جامعــــة قی ــــة لــــدى تدریســــیي كلیــــة التربی ر بالمشــــاركة االجتماعی

الموصل.

التعرف الى الفروق في أبعاد مقیاس الشعور بالمشاركة االجتماعیة لدى تدریسیي كلیة التربیة .٢

الریاضیة في جامعة الموصل على وفق متغیر سنوات الخبرة.

تي : ال توجد فروق ذات داللـة معنویـة وللتحقق من اهداف البحث افترضت الباحثة ما یأ

فـي ابعــاد مقیــاس الشــعور بالمشـاركة االجتماعیــة لــدى تدریســیي كلیـة التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة 

الموصل على وفق متغیر سنوات الخبرة.

واســتخدم المــنهج الوصــفي لمالءمتــه وطبیعــة البحــث ، وقــد اشــتمل مجتمــع البحــث علــى 

) وتــــم ٢٠٠٧-٢٠٠٦ة ممــــن یقومــــون بالتــــدریس الفعلــــي للعــــام (تدریســــیي كلیــــة التربیــــة الریاضــــی

Royalاســتخدام مقیــاس الشــعور بالمشــاركة االجتماعیــة المعــد مــن قبــل كــل مــن ( & Rossi,

) والمعرب والمقنن من قبل (حجاج غانم) وقد أجرت الباحثة بعض التعدیالت لیتناسب مع 1999

میــة الخاصــة بــاداة البحــث المســتخدمة والمتمثلــة البیئــة الریاضــیة ، كمــا تــم اجــراء المعــامالت العل

بحساب الصدق والثبات على وفق االسس العلمیة الالزمة في البحوث الریاضیة.

وبعد تطبیق المقیاس في البحث الحالي استنتجت الباحثة ما یأتي :

ان تدریســـیي التربیـــة الریاضــــیة فـــي جامعــــة الموصـــل یتمیــــزون باالیجابیـــة مــــن حیـــث الشــــعور -

مشاركة االجتماعیة بال

) ســنة بــزمالئهم ، فــي مقابــل ١٥-١١انخفــاض مســتوى عالقــة التدریســین ذوي ســنوات الخبــرة (-

ارتفاع درجة العالقة بالزمالء للفئات االخرى .

) ســــنة بــــاالدارة ، فــــي مقابــــل ١٥-١١ارتفــــاع مســــتوى عالقــــة التدریســــین ذوي ســــنوات الخبــــرة (-

انخفاضها لدى  للفئات االخرى .

یتمتع تدریسیي كلیة التربیة الریاضیة بصورة عامة بمستوى متقارب من حیث عالقتهم بالطلبة.-
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وفـــي  ضـــوء  مـــاتحقق  مـــن نتـــائج ومـــا اســـتخلص مـــن اســـتنتاجات لهـــذه الدراســـة اوصـــت  

الباحثة بما یاتي:

االهتمـــام بالفئـــات التـــي أظهـــرت انخفـــاض مســـتوى المشـــاركة االجتماعیـــة مـــن خـــالل العالقـــة -

) سنة.١٥-١١زمالء وتحدیدًا فئة سنوات الخبرة (بال

تعزیــز مســتوى المشــاركة االجتماعیــة مــن خــالل العالقــة بــاإلدارة لــدى الفئــات التدریســیة التــي -

ســـنة فـــأكثر) مـــن خـــالل خلـــق اجـــواء مالئمـــة ١٥) ( ١٠-٦) (٥-١تمتلـــك خبـــرات  تدریســـیة (

  لذلك.

جتماعیة من خالل التجدید والخروج عـن النمطیـة ایجاد السبل الكفیلة لرفع مستوى المشاركة اال-

بالعمل .

The sense of social interaction
of physical education lecturers at the University of Mosul

Lecturer Dr. Nagam Mahmmod Mohammed Saleh

University of Mosul / College of Sport Education

Abstract:
The aims of research are :

1- Measuring the sense of social interaction of physical education

lecturers at the University of Mosul .

2- Recocnizing the differences in the dimensions of the social interaction

scale of physical education lecturers at the University of Mosul

,depending on the variable of years of professions

To achieve the aims of the research, the researcher hypothesized

the Following: There is no significant difference in the semantic intention

in the dimensions of social interaction scale , for physical education

lecturers at the University of Mosul according to the career experience .

Descriptive method is used for it's suitability for the nature of the

research.

The population of the study consists of the lecturers of the physical

education college ,who really work as teachers in (2006-2007).
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The social interaction scale, which is used by researcher, is

proposed by both (Royal and Rossi),which is translated by (Hajjaj

Ghnim).The researcher makes some modification in order to fit the field

of sport .

The specific scientific procedures were achieved with research tool

,such as validity and reliability.

After applying the scale, the researcher concluded the following

- The lecturers of physical education in Mosul university are realized

positively recording their sense of social participation .

- Decrease of lecturers , relation level , who have (11-15) years of

experience with their colleagues , contrary to the increase in this

degree of colleagues relation for the other groups.

- Increasing the level of lecturer relation who have (11-15)years of

experience with administration , contrary to the reduced degrees for

other groups.

- The lecturer of physical education are generally interested in

approximate level from their relation with students.

According to the results and conclusions of this study , the

researcher recommends the following :

- Taking of the care to groups which present reduced social participation

level in their relation with their colleagues especially the group who

have (11-15) years of experience.

- Reinforcing the social participation level through the relation with

the administration for lecturer groups who have teaching

experiences from (1-5) (6-10) (15 year and more) through creating

suitable circumstances for it.

- Finding efficient ways for increasing social participation level through

renewing and getting out from work mode.
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التعریف بالبحث:-١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

النشاط الذي یتعلمه الفرد فـي المؤسسـات التعلیمیـة بمـا أنواععد السلوك االجتماعي احد ی

یتفق وأهداف المجتمع.

اهــــتم البــــاحثون بدراســــة وتحلیــــل الســــلوك االجتمــــاعي الــــذي یؤلــــف التفاعــــل بــــین األفــــراد و 

علقــة بالســیاق الــذي تدراســة المحــددات الخارجیــة الملــه ، ومــن خــالل صــف والجماعــات بإعطــاء و 

یظهر فیه ، فضال عن المحددات الداخلیة ضمن إطـار التنظـیم النفسـي لـدى الفـرد ، الـذي یتنـاول 

المعتقدات واالتجاهات والقیم والسمات الشخصـیة وكـذلك دراسـة وظیفـة ذلـك السـلوك علـى مسـتوى 

  ).٢٠٠٠،  ٥الفرد ، أو على مستوى الجماعة (السوداني ، 

وكي لإلنسان موقف اجتماعي سواء أكان هذا اإلنسان فردا أم مع جماعـة لفلكل موقف س

على سلوكه واستجابته  يفعندما یتواجد مع شخص آخر فان وجود هذا الشخص یكون له تأثیر قو 

، أما عندما یتواجد بمفرده فان استجابات اآلخرین لهـا تـأثیر فیمـا یقـوم بـه مـن سـلوك (الزاروس ،

١٧٥،  ١٩٨١(.  

ة هنــي مهــوتعــد مهنــة التعلــیم مــن المهــن الصــعبة التــي البــد ألفرادهــا مــن التحمــل والعنــاء ف

.)١٩٩٨،٢إنسانیة من حیث الفكر اإلداري والتربوي المتعلق بإدارة األفراد (عودة ، 

وٕان األمــر الــذي الشــك فیــه إن القــدرة علــى التعلــیم هــي موهبــة یمتــاز بهــا أشــخاص دون 

ساعدهم على تحقیق األهداف التربویة ، وهذه الموهبة قابلـه للصـقل والتطـور مـن خـالل اآلخرین ت

الدراسة، فضال عن التكیف االجتماعي مع المحیط الذي یتواجد به التدریسي ، الـذي یفـرز العدیـد 

مـــن المعطیـــات كـــاإلدارة والـــزمالء فضـــال عـــن الطلبـــة، والتدریســـي النـــاجح هـــو الـــذي یـــتمكن مـــن 

مهامــه التدریســیة البحتــة وبــین عالقاتــه التــي یمكــن أن تــنعكس بصــورة ایجابیــة علــى الموازنــة بــین

سیر العملیة التعلیمیة وعلى شخصیة التدریسـي ، علـى إن هـذه العملیـة قـد تأخـذ وقتـًا لكـي تنضـج 

مــن خــالل التجــارب التــي یمكــن أن یمــر بهــا التدریســي والتــي تضــیف لدیــه رصــیدا مــن الخبــرات 

عله متكامل الشخصیة ومتزن فكریا وسلوكیا ، مع العلم إننا ال نستطیع ان ننكر المتراكمة التي تج

ــــي یمكــــن وصــــفها بالنضــــج المبكــــر مــــن خــــالل الشــــعور بالمشــــاركة  بعــــض الحــــاالت الفردیــــة الت

االجتماعیة العالي والملحوظ لدیها

فــــان الشــــعور بالمشــــاركة االجتماعیــــة للمــــدرس بأشــــكالها وفــــي مجــــال النشــــاط الریاضــــي 

ومراعـاة حاجـات الطـالبالتربیـة الریاضـیةي كلیةسییدر تبین والمشورةالزمالة والتعاونكتعددة الم

، ومـــن ثـــم تعـــود بـــالمردود االیجـــابي علـــى تـــؤدي الـــى النجـــاح المهنـــي للمـــدرسوالمســـاندة اإلداریـــة

العملیة التعلیمیة بصورة شامله ، ومن هنا تأتي اهمیة هذا البحث.
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مشكلة البحث:٢-١
التدریسیة في مجال الجامعة عموما ، وفي كلیة التربیة الریاضیة لمناخ التنظیمي للعملیةان ا

تحدیــدًا، یفــرض علــى التدریســي االحتكــاك المباشــر والمكثــف مــع ألطلبــه ومــع زمالئــه التدریســیین علــى 

لمشـاركه وجه التحدید ، فضال عن العالقة المباشرة بالعمادة واإلدارة من جهة أخرى ، مما یبرز دور أ

االجتماعیة كإحدى المقومات الداعمة لنجاح التدریسي في أداء مهامه ، والتي بدورها قد تتأثر بعامـل 

ـــة –الـــزمن مـــن خـــالل الخبـــرة المكتســـبة  ـــا جـــاءت مشـــكلة البحـــث فـــي –للمشـــاركة االجتماعی مـــن هن

یة فــي جامعــة التســاؤل عــن مــدى الشــعور بالمشــاركة االجتماعیــة لــدى تدریســیي كلیــة التربیــة الریاضــ

الموصل ، وهل لسنوات الخبرة دور في التأثیر وٕابراز هذه المشاركة ؟

ھدفا البحث:٣-١
جامعـــة  فـــي التربیـــة الریاضـــیةكلیـــةســيیدر لـــدى تقیــاس الشـــعور بالمشـــاركة االجتمـــاعي  ١-٣-١

.الموصل

ي كلیـةسـییدر لـدى ت ةالفروق في إبعاد مقیاس الشـعور بالمشـاركة االجتماعیـ الىالتعرف  ٢-٣-١

على وفق متغیر سنوات الخبرة.جامعة الموصل في التربیة الریاضیة

فرض البحث:  ٤-١
سـيیدر لـدى تفي ابعاد الشـعور بالمشـاركة االجتماعیـة إحصائیةتوجد فروق ذات دالله ال  ١-٤-١

على وفق متغیر سنوات الخبرة.جامعة الموصل في التربیة الریاضیةكلیة

مجاالت البحث: ٥-١
.جامعة الموصل في التربیة الریاضیةیسو كلیةدر تالمجال البشري: ١-٥-١

.)٢٠٠٧ – ٢٠٠٦(عام للالفصل الدراسي األول المجال ألزماني: ٢-٥-١

جامعة الموصل.  في كلیة التربیة الریاضیةالمجال المكاني: ٣-٥-١

تحدید المصطلحات:  ٦-١
Teacher'sشــعور المـــدرس بالمشـــاركة االجتماعیــة  sense of community  عرفـــه

Mcmillanمكمــالن وجــیفس ( & Chavis, Bryk) وعرفــه بریــك ودراســكون (1986 &

Driscoll, ). "مجموعة من األفراد تسلك السلوكیات التالیة في مكان ما یجمعهم : 1988

عضهم البعض .باالعتناء والتدعیم والتشجیع ل(أ) 

ارات الجماعیة .المشاركة بفاعلیة في األنشطة والقر (ب) 

الشعور باالنتماء والتوحد مع المجموعة .(ج) 
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Roberts(لدیهم قیم وأهداف ومعاییر مشتركة.(د)  et al,1995,16(.

ة فــي أبعــاد تدریســیوهــو الدرجــة التــي یحصــل علیهــا عضــو الهیئــة الالباحثــة إجرائیــا:وتعرفــه 

یة جامعـة الموصـل فـي یـة الریاضـمقیاس شعور المـدرس بالمشـاركة االجتماعیـة لـدى مدرسـي الترب

.البحث الحالي

اإلطار النظري:-٢
مفھوم السلوك االجتماعي: ١-٢

ان الســلوك اإلنســـاني عمومـــا یعنـــي "كــل مـــا یصـــدر عـــن اإلنســان مـــن نشـــاط ســـواء أكـــان 

شـمل السـلوك ، او خارجیـًا یومهارات وعملیات معرفیة ودینامیـةداخلیًا في شكل دوافع او انفعاالت 

فال یوجد شخص یعیش بمفرده في عزله عن اآلخرین على نحو كامـل ، تجاه اآلخرین" ،  الظاهر

مــن الواقــع ان هــذا الســلوك یبــدو خصوصــا فــي الظــاهرة ن وبعیــدا عــن ذلــك الوســط ، كــاألحالم ، 

الجتمـاعي وتهـدف والخیـال ، والـدوافع ، وعـادات النـوم الطعـام ، فكلهـا سـلوكیات تنبـع مـن الواقـع ا

  )١٣،  ٢٠٠٠فیه. (دكت ، الى التأثیر

ویســـــاعد الســـــلوك االجتمـــــاعي علـــــى تنظـــــیم العالقـــــات بـــــین النـــــاس ، كمـــــا یعـــــد الســـــلوك 

االجتمــاعي للشــخص نتاجــا لعملیــة تتفاعــل فیهــا العوامــل الحیویــة التــي تنبــع مــن داخــل الفــرد نفســه 

تضبط السلوك والعوامل االجتماعیة التي تنبع من العوامل الخارجیة فالدوافع االجتماعي هي التي

االجتماعي فهي مكتسبه ومتعلمة ، ومن هذه الدوافع الحاجة الى االنتماء الى الجماعة والمشاركة 

فـــوراء كـــل ســـلوك خـــرین والحاجـــة الـــى األمـــن والتقـــدیر ، االجتماعیـــة والحاجـــة إلـــى اثـــارة انتبـــاه اال

، وقـد یــؤدي االفــراد مــن السـلوك تختلــف بـاختالف، والـدافع الواحــد یـؤدي إلــى انـواع اجتمـاعي دافــع

د حـتلفة من السلوك لـدى الفـرد نفسـه تبعـا للموقـف الخـارجي. وقـد یصـدر السـلوك الواخإلى أنواع م

  ).١١٤-١٠٩، ١٩٧٧من دوافع مختلفة (زهران ، 

وفي ضوء دوافع الشخص یمكن تقسیم السلوك االجتماعي على ثالثة انواع : 

ة مصـدرها هـذا السـلوك وهـي تتنـاقض مـع العقـل وتكون العاطفـالسلوك االجتماعي االنتقالي :-

والحكمة والبصیرة ،  وما تقرره الحاسة الواقعة التي یعیش فیها االفراد.

وتكــون العــادات والتقالیـد ، والقــیم والمثــل ، واخــالق المجتمــع ، :الســلوك االجتمــاعي التقلیــدي -

ه وطموحاته ومصالحه.مصدرها هذا السلوك وتنظم عالقة الفرد باالخرین ، وترسم اهداف

ویخــرج هــذا السـلوك مــن منطقــة الــذات التــي تعبــر عــن ماهیتــه ، الســلوك االجتمــاعي العقلــي :-

لجماعــــات (عبــــداهللا ، وحقیقــــة العــــالم الخــــارجي ، والحیــــاة االجتماعیــــة التــــي یعیشــــها االفــــراد وا

٢٩-١٩٩٧،٢٧(
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مستویات السلوك االجتماعي:٢-٢
ـــــــــه یشـــــــــخص اخـــــــــر "یصـــــــــدر الســـــــــلوك االجتمـــــــــاعي مـــــــــن ا ـــــــــي عالقت ـــــــــرد ، امـــــــــا ف لف

ــــــات الثنائیــــــة) ، او بمجموعــــــة اصــــــدقاء او احیــــــاء او رفــــــاق ( الجماعــــــات الســــــیكولوجیة  (العالق

غیــــــر الرســــــمیة) او اتجــــــاه التجمعــــــات الرســــــمیة كعالقــــــات العمــــــل ، وعالقــــــات المــــــواطنین ، او 

االجتمــــــاعي اعضــــــاء االحــــــزاب والمؤسســــــات الرســــــمیة والدینیــــــة والعالقــــــة بالنظــــــام السیاســــــي او

ـــــــوادي الریاضـــــــیة (الســـــــلوك الجمعـــــــي)" او القیمـــــــي ، وال ـــــــة ٢٠٠٠ســـــــتعرض (دكـــــــت ، تو ن ) ثالث

مستویات للسلوك االجتماعي هي :

السلوك الجمعي-سیكولوجیة الجماعات الصغیرة -سیكولوجیة العالقات الثنائیة -

  )٣٧،  ٢٠٠٠(دكت ، 

:شعور المدرس بالمشاركة االجتماعیة ٣-٢
Teacher's sense of community
ــــــــي شــــــــعور كــــــــل عضــــــــو مــــــــن  ان الشــــــــعور بالمشــــــــاركة علــــــــى مســــــــتوى التــــــــدریس یعن

وان لـــــــدى جماعـــــــة التـــــــدریس ة باالنتمـــــــاء والثقـــــــة ومراعـــــــاة االخـــــــرینتدریســـــــیاعضـــــــاء الهیئـــــــة ال

ایمــــــان مشــــــترك بــــــأن االحتیاجــــــات التدریســــــیة ســــــیتم تلبیتهــــــا مــــــن خــــــالل إحساســــــهم بالمســــــؤولیة 

شـــــــــتركة وبــــــــذلك فــــــــان هنــــــــاك اربعـــــــــة عناصــــــــر اساســــــــیة للشـــــــــعور فــــــــي تحقیــــــــق االهــــــــداف الم

بالمشاركة في المجال التدریسي هي:

,Rovaiاالهـــــداف واالمــــال المشـــــتركة(–التفاعــــل–الثقــــة المتبادلـــــة–الــــروح المشـــــتركة

2002, 1-16(

,Gusfieldولقد طرح جوسیفیلد ( له  community) وان مصلح المشاركة 1975

، Social-Psychologicalومعنى تقني اجتماعي Geographicalمعنیات : معنى جغرافي 

وكال المعنیین یمكن تطبیقها في التدریس (الكلیة) فالكلیة مجرد مكان (معنى جغرافي) یتفاعل فیه 

یتركز اكثر على جودة communityاالفراد (معنى تقین اجتماعي) واستخدام مصطلح 

.)٢٤١،  ٢٠٠٥تدریسیة في الكلیة (غانم ، العالقات االجتماعیة بین افراد اعضاء الهیئة ال
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اجراءات البحث:-٣
استخدم المنهج الوصفي لمالءمته وطبیعة البحث. منھج البحث : ١-٣

مجتمع البحث وعینتھ: ٢-٣
اشــتمل مجتمــع البحــث علــى أعضــاء هیئــة التــدریس فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة / جامعــة 

) تدریســـیًا، أمـــا عینـــة البحـــث فقـــد ٨٩بـــالغ عـــددهم () وال٢٠٠٧-٢٠٠٦الموصـــل للعـــام الدراســـي (

%) من المجتمع، وقد تم اختیارهم من مجتمع البحث  ٣٠.٣٣) تدریسیًا یمثلون نسبة (٢٧بلغت (

بطریقــة حصصــیة بعــد ان تــم تقســیمهم الــى أربعــة فئــات مــن حیــث متغیــر ســنوات الخبــرة ، وهــذا 

ان التقسیم قد تم بناًء على مـا أشـار إلیـه االجراء یأتي من خالل ماتقتضیه اهداف البحث ، علما

) یبین تفاصیل ذلك. ١والجدول (الخبراء

)١الجدول (
فئات عینة البحث وفق سنوات الخبرة

  العددالفئات

  ٥  (سنة) ٥-١

  ٣  (سنة) ١٠-٦

  ٨  (سنة) ١٥-١١

  ١١  (سنة) ١٥أكثر من 

أداة البحث: ٣-٣
Teacher's(عیة بالمشاركة االجتماالتدریسيمقیاس شعور  sense of community

scale.(

Teacher'sاســـتخدم مقیـــاس شـــعور التدریســـي بالمشـــاركة االجتماعیـــة ( sense of

community scale المعـد مــن قبـل كـل مـن (Royal & Rossi ) بمنطقــة ١٩٩٩فـي عـام (

San Franciscoـــ ة بأمریكـــا بهـــدف قیـــاس شـــعور المـــدرس بالمشـــاركة االجتماعیـــة داخـــل البیئ

) من اللغة اإلنكلیزیة الى اللغة العربیة والـذي ٢٠٠٥التدریسیة وتم ترجمة المقیاس من قبل (غانم 

) فقــرة مــوزعین علــى ثالثــة إبعــاد رئیســة هــي العالقــة بــالزمالء فــي العمــل ٥٤یتكــون باألصــل مــن (

المقیـــاس ) فقـــرة. ویصـــحح ١١) فقـــرة ، العالقــة بالطالـــب (١٧) فقــرة ، العالقـــة بـــإدارة الكلیـــة (٢٦(

) المقابلـــة لالســـتجابات (دائمـــًا ، غالبـــًا ، احیانـــًا، نـــادرًا ، ١،  ٢،  ٣،  ٤،  ٥بإعطـــاء الدرجــــات (

 الخبراء اللذین اقروا سنوات الخبرة
معة الموصل./ كلیة التربیة الریاضیة / جاالتربیة الریاضیةق تدریس ائأ.د ضیاء قاسم الخیاط      طر-
أ.د ثیالم یونس عالوي     قیاس وتقویم          / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.-
أ.م.د ناظم شاكر الوتار    علم النفس الریاضي   / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.-
یة / جامعة الموصل.أ.م.د طالل نجم النعیمي    طرق تدریس         /  كلیة التربیة الریاض-
لتربیة الریاضیة / جامعة الموصل.أ.م.د زھیر یحیى محمد    علم النفس الریاضي   /  كلیة ا-
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 ٣٦،  ٢٥، ١٣فقـرات السـالبة والتـي أرقامهـا (ابدًا) على الترتیب لجمیع فقرات المقیاس باستثناء ال

) والتي تصحح بطریقة معكوسة.٤٩،  ٤١، 

ــــدرجات التــــي حصــــل علیهــــا وتــــم احتســــاب الدرجــــة الكلیــــة لل مقیــــاس مــــن خــــالل جمــــع ال

المســتجیب عبــر بــدائل المقیــاس ویــتم احتســاب بــدائل درجــات أبعــاد المقیــاس لكــل بعــد علــى حــدة 

) درجـــة فـــي حـــین ٢٧٠-٥٤بالطریقـــة نفســـها وتراوحـــت الدرجـــة الكلیـــة للمقیـــاس بصـــورته االولیـــة (

) درجـة  ١٣٠-٢٦زمالء فـي العمـل) مـن (تراوحت الدرجة الكلیة لكل بعد على التوالي (العالقـة بـال

) درجـة وتشـیر الدرجـة ٥٥-١١) درجة والعالقة بالطالب من (٨٥-١٧والعالقة بادارة الكلیة من (

العالیة على المقیاس أو محاوره الى شعور عالي بالمشاركة االجتماعیة ألفراد العینة.

المواصفات العلمیة للمقیاس: ٤-٣
المدرس بالمشاركة االجتماعیة:صدق مقیاس شعور ١-٤-٣

یقصد بالصدق" قدرة األداة على قیاس الظـاهرة التـي وضـعت لقیاسـها "(الزوبعـي وآخـران، 

٣٩، ١٩٨١(  

) ١وتــم التحقــق مــن صــدق المقیــاس مــن خــالل عــرض فقراتــه  بصــورتها األولیــة الملحــق (

، وعلــم الـــنفس ذوي االختصــاص فـــي مجــال علــم الــنفس التربــوي علــى عــدد مــن الســادة الخبــراء

الریاضـي والقیــاس والتقــویم ، لغـرض إبــداء مالحظــاتهم وأرائهـم فــي مــدى صـالحیة فقــرات المقیــاس 

لقیـــاس الغـــرض الـــذي وضـــع مـــن اجلـــه ، وٕاجـــراء التعـــدیالت الالزمـــة مـــن خـــالل حـــذف أو إعـــادة 

صـــیاغة بعـــض الفقـــرات، إذ لـــم یـــتم حـــذف أي مـــن الفقـــرات فـــي حـــین تـــم إعـــادة صـــیاغة بعضـــها  

ا الى توجیهات السادة الخبراء الملحقاستناد

) الـى انـه ١٩٨٣%) ،اذ یشـیر (بلـوم وآخـرون، ٨٦) والتي حصلت على نسبة اتفاق (٢(

% فــي مثــل هــذا النــوع مــن الصــدق"(بلوم ٧٥"یمكــن االعتمــاد علــى موافقــة آراء المحكمــین بنســبة 

  )١٢٦، ١٩٨٣واخرون، 

لمشاركة االجتماعیة:التجربة االستطالعیة لمقیاس شعور المدرس با ٥-٣

السادة الخبراء
. أ.د. ودیع یاسین التكریتي     علم النفس الریاضي / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل. ١
/ كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل. ادارة وتنظیم  . أ.د. راشد حمدون ذنون٢
قیاس وتقویم / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل. .أ.د ھاشم احمد سلیمان  ٣
. أ.م.د. ناظم شاكر الوتار       علم النفس الریاضي / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل. ٤
/ كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.  .أ.م.د سبھان محمود الزھیري   قیاس وتقویم٥
علم النفس التربوي / كلیة التربیة / جامعة الموصل.  محمد.أ.م. اسامة حامد٦
. أ.م.د. زھیر یحیى  محمد    علم النفس الریاضي / كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل.٧
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٤٣٠

ـــــاریخ  ـــــاس بت ـــــم إجـــــراء التجربـــــة االســـــتطالعیة للمقی ـــــاس ت بعـــــد التحقـــــق مـــــن صـــــدق المقی

) على عینـة تـم اختیـارهم عشـوائیا مـن تدریسـیي كلیـة التربیـة الریاضـیة فـي جامعـة ٩/١١/٢٠٠٧(

) مدرسین والذین تم استبعادهم من العینة األساسیة،١٠) وبواقع (٢٠٠٧-٢٠٠٦الموصل للعام (

وقد تبین من نتائج التجربة ان الفقرات واضحة والتعلیمات المرفقة مفهومة.

ثبات مقیاس شعور المدرس بالمشاركة االجتماعیة:  ٦-٣
وتـم  ).٢٤٩،  ٢٠٠٠الثبات هو "اتساق المقیاس في الشيء الذي تقیسه اإلداة" (ملحم ، 

Halfاسـتخراج ثبـات المقیـاس بطریقـة التجزئـة النصـفیة ( Split Method اذ طبـق المقیـاس ، (

) تــم ٢٠٠٧-٢٠٠٦علــى عینــه مــن تدریســیي كلیــة التربیــة الریاضــیة فــي جامعــة الموصــل للعــام (

خــارج نطــاق العینــة األساســیة والــذین یمثلــون -) مدرســًا ١٨اختیــارهم بالطریقــة العشــوائیة بواقــع (

اط بیرسـون بـین فقـرات مواصفات عینة البحث من حیث سنوات الخبرة ، وقد تم إیجاد معامـل ارتبـ

) وقــد تــم اســتخدام معادلــة ســبیرمان وبــراون ٠.٨٠المقیــاس الفردیــة والزوجیــة وبلــغ معامــل الثبــات (

Sperman Brown) وهـذا یـدل علـى ٠.٨٨للتصحیح حیث بلـغ معامـل الثبـات بعـد التصـحیح (

ان المقیاس یتمتع بمعامل ثبات عال.

یة المقیاس ، تم توزیعه على عینة البحث وبعد استكمال كافة اإلجراءات الخاصة بصالح

، ومن ثم استحصال االستمارات وتهیئة البیانات من أجل تحلیلها إحصائیا .

الوسائل االحصائیة:٧-٣
(الوسط الحسابي ، االنحراف المعیاري ، معامل ارتباط بیرسون ، معادلة سـیبرمان بـراون 

للتصحیح)

T، تحلیــل التبــاین ، االختبــار التــائي () (النســبة المئویــة ١٥٠،  ٢٠٠١(فرحــات،  –

Test ، ٥٤،  ١٩٩٠) ، اختبار دنكن لمقارنة الفرق بین المتوسطات(داود وزكي(
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٤٣١

عرض النتائج ومناقشتھا:  -٤
عرض النتائج: ١-٤

سیتم عرض النتائج ومناقشتها في ضوء البیانات اإلحصائیة التي تم الحصول علیها مـن 

هداف التي تم وضعها وكما یأتي : عینة البحث على وفق األ

١-١-٤�ΔѧϳΑέΗϟ�ΔѧϳϠϛ�ϲϳѧγϳέΩΗ�ϯ Ωѧϟ�ΔѧϳϋΎϣΗΟϻ�ΔϛέΎѧηϣϟΎΑ�έϭόѧηϟ�α Ύѧϳϗ
الریاضیة في جامعة الموصل:

  )٢الجدول (

یبین نتائج االختبار التائي المحسوب والمتوسط النظري لمقیاس

في جامعة الموصلالشعور بالمشاركة االجتماعیة لدى تدریسیي كلیة التربیة الریاضیة 

العینة
المتوسط 

الحسابي للعینة

االنحراف 

  اريـالمعی

المتوسط النظري 

للمقیاس

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  ةـالدالل

٢٦١٩٣.٦٢٢٦.٦٠١٦٢٣٧.٨١٢٢.٠٦٠.٠٥

) تبـین بعـد٢ألجل تحقیق هذا الهدف تـم تصـحیح إجابـات أفـراد العینـة ، فمـن الجـدول (

التحلیــل ان درجــات أفــراد العینــة علــى مقیــاس الشــعور بالمشــاركة االجتماعیــة لــدى تدریســیي كلیــة 

) ١٩٣.٦٢)  بمتوسـط حسـابي (٢٣٨-١٣٢التربیة الریاضیة  في جامعة الموصل تراوحت بـین (

درجة ، ولمعرفة فاعلیة الشعور بالمشاركة االجتماعیة لدى أفراد عینـة البحـث تـم مقارنـة المتوسـط 

) درجـــة باســـتخدام االختبـــار التـــائي ١٦٢للمقیـــاس البـــالغ (تحقـــق للعینـــة مـــع المتوســـط النظـــري الم

) وهـي اكبــر مـن القیمــة التائیــة ٣٧.٨١٢لعینـة واحــدة ، تبـین ان القیمــة التائیـة المحســوبة تســاوي (

) ویشــیر ذلـك إلــى وجــود ٢٦) ودرجـة حریــة (٠.٠٥) عنـد مســتوى داللــة (٢.٠٦الجدولیـة البالغــة (

دال إحصائیا ولمصـلحة المتوسـط المحسـوب للعینـة ولمـا كانـت الدرجـة العالیـة علـى المقیـاس فرق 

تشـیر إلــى شــعور المـدرس بالمشــاركة االجتماعیــة بدرجـة عالیة،لــذلك یمكــن القـول بــان أفــراد العینــة 

) یوضح تفاصیل ذلك.٢یتمتعون بدرجة عالیة بالشعور بالمشاركة االجتماعیة والجدول (

 المتوسط النظري = مجموع درجات البدائل رات المقیاس / عدد البدائلعدد فق
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٤٣٢

٢-١-٤Ηϟ�ΔϛέΎѧѧѧѧηϣϟΎΑ�έϭόѧѧѧѧηϟ�α ΎѧѧѧѧϳϘϣ�ΩΎѧѧѧѧόΑ�ϲѧѧѧѧϓ�ϕϭέѧѧѧѧϔϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϑ έѧѧѧѧό
�ϝѧλ ϭϣϟ�ΔѧόϣΎΟ�ϲѧϓ�Δϳѧο Ύϳέϟ�ΔϳΑέΗϟ�ΔϳϠϛ�ϲϳγϳέΩΗ�ϯ Ωϟ�ΔϳϋΎϣΗΟϻ

على وفق متغیر سنوات الخبرة:
تم اجراء تحلیل التبیان باتجاه واحد البعاد مقیاس الشعور بالمشاركة االجتماعیة على 

ما یأتي:وفق متغیر سنوات الخبرة لدى عینة البحث وك

عالقة المدرس بزمالئھ:-
  )٣الجدول (

لبعد (عالقة المدرس بزمالئه) تحلیل التباین باتجاه واحد على وفق متغیر سنوات الخبرة

لمقیاس الشعور بالمشاركة االجتماعیة 

مصدر التباین 
مجموع المربعات

S. S. R

درجات الحریة 

D.F

متوسط مجموع 

M.S.Rالمربعات 

قیمة (ف) 

سوبةالمح

*١٣.٩٧٤  ١٨٧٢.٧٥٩  ٣  ٥٦١٨.٢٧٧  بین المجموعات

  ١٣٤.٠١٧  ٢٣  ٣٠٨٢.٣٩٠  داخل المجموعات

٨٧٠٠.٦٦٧٢٦المجموع الكلي

  ٠.٠٥ ≤فروق ذات داللة معنویة عند نسبة خطأ *

بعد استخراج قیمة (ف) الجدولیة باستخدام درجة حریة كل مصدر ودرجة حریة مصدر 

تضــح أن قیمــة (ف) المحســوبة للبعــد األول (عالقــة المــدرس بزمالئــه) التبــاین داخــل المجموعــات ی

) وهــي اكبــر مــن قیمــة (ف) الجدولیــة والبالغــة ١٣.٩٧٤علــى وفــق متغیــر ســنوات الخبــرة تســاوي (

) وهـذا یـدل علـى وجـود فـروق ٠.٠٥) تحـت مسـتوى معنویـة (٢٣-٣) عند درجة حریة (٣.٠٢٨(

ذات داللة معنویة بین عینة البحث..

  )٤ل (الجدو

لمقیـاس الشعور بالمشاركـة مقارنة الفروق بین متوسطات درجات بعد عالقة المدرس بزمالئه

في جامعـة الموصل على وفق متغیـر االجتماعیـة لدى تدریسیي كلیة التربیة الریاضیة

سنــوات الخبــرة باستخــدام اختبــار دنكــن

سنوات الخبرة
بزمالئه) على وفق متغیر سنوات متوسط درجات بعد (عالقة المدرس 

الخبرة

أ٨٧.١٦٦٧)  سنة٥-١(

أ٩٧.٥) سنة١٠-٦(

ب*٦١.١٢٥) سنة١٥-١١(

أ٩٣.٧٢٧٣فما فوق)-سنة١٥(

*الحرف المختلف یدل على وجود فرق معنوي
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٤٣٣

ولمعرفــــة لصــــالح أي الفئــــات كانــــت الفــــروق المعنویــــة ، تــــم اللجــــوء إلــــى اختبــــار دنكــــن، 

ن داللــة الفــروق بــین متوســطات درجــات البعــد األول (عالقــة المــدرس بزمالئــه) ) یبــی٤والجــدول (

لــدى عینــة البحــث باســتخدام اختبــار دنكــن علــى وفــق متغیــر ســنوات الخبــرة، اذ نالحــظ مــن خــالل 

.) سنة وبقیة الفئات ولصالح الفئات١٥-١١المتوسطات الحسابیة وجود فروق معنویة بین فئة (

عالقة المدرس باإلدارة
  )٥الجدول (

على وفق متغیر سنوات الخبرة یبین تحلیل التباین باتجاه واحد 

تدریسیي كلیة لدى لمقیـاس الشعور بالمشاركـة االجتماعیـة (عالقة المدرس باإلدارة)لبعد

التربیة الریاضیة في جامعة الموصل

مصدر التباین
مجموع المربعات 

S.S.R

درجات الحریة 

D. F

متوسط مجموع 

M.S.Rات المربع

قیمة (ف) 

المحسوبة

  ١٦.٨٢٥  ٢٧٧٨.٧٨٧  ٣  ٨٣٣٦.٣٦١بین المجموعات

  ١٦٥.١٥٧  ٢٣  ٣٧٩٨.٦٠٢داخل المجموعات

١٢١٣٤.٩٦٣٢٦المجموع الكلي

  ٠.٠٥ فروق ذات داللة معنویة عند نسبة خطأ 

وبعد استخراج قیمة (ف) الجدولیة باستخدام درجة حریة كل مصدر ودرجة حریـة مصـدر 

باین داخل المجموعات یتضح أن قیمة (ف) المحسـوبة لبعـد عالقـة المـدرس بـاإلدارة علـى وفـق الت

) ٣.٠٢٨) وهــي اكبــر مــن قیمــة (ف) الجدولیــة والبالغــة (١٦.٨٢٥متغیــر ســنوات الخبــرة تســاوي (

) وهذا یدل على وجـود فـروق ذات داللـة ٠.٠٥) وتحت مستوى معنویة (٢٣-٣عند درجة حریة (

البحث في بعد عالقة المدرس باإلدارة على وفق متغیر سنوات الخبرة.معنویة بین عینة
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٤٣٤

  )٦الجدول (

مقارنة الفروق بین متوسطات درجات بعد (عالقة المدرس باالدارة) لمقیاس الشعور بالمشاركة 

االجتماعیة لدى تدریسیي كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل على وفق متغیر سنوات 

م اختبار دنكنالخبرة باستخدا

سنوات الخبرة
متوسط درجات بعد (عالقة المدرس باإلدارة) على وفق متغیر سنوات 

الخبرة

أ٦٥) سنة٥-١(

أ٦٥) سنة١٠-٦(

ب*٩٣.٦٢٥) سنة١٥-١١(

أ٥١.٤٥٤فما فوق)-سنة١٥(

ولمعرفــــة لصــــالح أي الفئــــات كانــــت الفــــروق المعنویــــة، تــــم اللجــــوء إلــــى اختبــــار دنكــــن، 

) یبــین داللــة الفــروق بــین متوســطات درجــات بعــد عالقــة المــدرس بــاإلدارة لــدى عینــة ٦ول (والجــد

البحث على وفق متغیر سنوات الخبرة باستخدام اختبار دنكن :

) على بقیة الفئات في بعد عالقة المدرس ١٥- ١١الفئة الثالثة () تفوق٦یتضح من الجدول (

درجة. )٩٣.٦٢٥باإلدارة إذ حصلت على متوسط قدرة (

عالقة المدرس بالطالب:-
  )٧الجدول (

تحلیل التباین باتجاه واحد على وفق متغیر سنوات الخبرة لبعد (عالقة المدرس بالطالب)

لمقیاس الشعور بالمشاركة االجتماعیة لدى تدریسیي كلیة التربیة الریاضیة في جامعة 

الموصل

مصدر التباین
مجموع المربعات 

S.S.R

درجات الحریة 

D. F

متوسط مجموع 

M.S.Rالمربعات 

قیمة (ف) 

المحسوبة

  ٠.٢١١  ٦.٤٦٥  ٣  ١٩.٣٩٦بین المجموعات

  ٣٠.٦٩٦  ٢٣  ٧٠٦.٠١١داخل المجموعات

٧٢٥.٤٠٧٢٦المجموع الكلي

وبعد استخراج قیمة (ف) الجدولیة باستخدام درجة حریة كل مصدر ودرجة حریـة مصـدر 

لبعد عالقة المدرس بالطالب على وفق یمة (ف) المحسوبةالتباین داخل المجموعات یتضح أن ق

) عنـد ٣.٠٢٨) وهي اقل من قیمـة (ف) الجدولیـة والبالغـة (٠.٢١١متغیر سنوات الخبرة تساوي (
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٤٣٥

یـدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة غیـر  ) وهـذا٠.٠٥) وامام مستوى معنویة (٢٣-٣درجة حریة (

معنویة بین عینة البحث في بعد عالقة المدرس بالطالب على وفق متغیر سنوات الخبرة.

الشعور بالمشاركة االجتماعیة بشكل عام:
  )٨الجدول (

یبین تحلیل التباین باتجاه واحد على وفق متغیر سنوات الخبرة للمجموع الكلي

الموصلمشاركة االجتماعیة لدى مدرسي التربیة الریاضیة في جامعة ألبعاد مقیاس الشعور بال

مصدر التباین
مجموع المربعات 

S.S.R

درجات الحریة 

D. F

متوسط مجموع 

M.S.Rالمربعات 

قیمة (ف) 

المحسوبة

  ٠.٢٩٣  ٣٠١.٣٤٨  ٣  ٩٠٤.٠٤٣بین المجموعات

  ١٠٢٧.٦٦٣  ٢٣  ٢٣٦٣٦.٢٥٤داخل المجموعات

٢٤٥٤٠.٢٩٦٢٦المجموع الكلي

وبعد استخراج قیمة (ف) الجدولیة باستخدام درجة حریة كل مصدر ودرجة حریـة مصـدر 

أن قیمـة (ف) المحسـوبة للمجمـوع الكلـي ألبعـاد مقیـاس الشـعور التباین داخـل المجموعـات یتضـح 

بالمشــاركة االجتماعیــة لــدى مدرســي التربیــة الریاضــیة جامعــة الموصــل علــى وفــق متغیــر ســنوات 

) وهــذا یـــدل ٠.٠٥) وتحــت مســتوى معنویـــة (٢٣-٣) عنـــد درجــة حریـــة (٠.٢٩٣تســاوي (الخبــرة 

على وجود فروق ذات داللة غیر معنویة بین عینة البحث. 

مناقشة النتائج:٢-٤
) وجود فروق ذات داللة معنویة بین الوسط الحسابي والمتوسط النظري ٢أظهر الجدول (

ـــة لت ـــة التربیـــة الریاضـــیة فـــي جامعـــة الموصـــل لمقیـــاس الشـــعور بالمشـــاركة االجتماعی دریســـیي كلی

ولمصلحة متوسط العینـة ، وتعـزو الباحثـة سـبب ذلـك إلـى ان تدریسـیي كلیـة التربیـة الریاضـیة فـي 

جامعة الموصل من الشرائح االجتماعیة الواعیة التي تتمتع بالمرونة العقلیة ومـن ثـم تجعـل لـدیهم 

مرغـوب والمحـدد فـي األنشـطة المتنوعـة التـي تقـدم إلـیهم القدرة على اكتساب السلوك االجتمـاعي ال

ضـمن بیئــة الجامعـة تحقیقــا لألهــداف التربویـة المتوخــاة مـن التعلــیم الجــامعي ، فـإن المــدرس الــذي 

یتمتع بعالقات جیدة مـع زمالئـه ومـع طالبـه ومـع اإلدارة فـي الكلیـة فـان دل علـى شـيء فانـه یـدل 

مــاعي للمدرســین ممــا یســهل ســیر العملیــة التعلیمیــة  علــى وجــود منــاخ صــحي وتوافــق نفســي واجت

) فـي ان الحاجـات ذات الطـابع Masllowالتي تقوم على التعاون واحتـرام اآلخـرین وأكـد ماسـلو (

النفســي واالجتمــاعي التــي تــرتبط بــدوافع العنایــة والحــب واالنتمــاء والتعــاون والعطــاء تعــد المكــون 
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بــاآلخرین وارتباطــه بهــم ، وفــي نفــس الوقــت ارتبــاط النفســي الــذي یحــدد ســلوك الفــرد فــي عالقتــه 

) وتتفــق هــذه النتیجــة مــع مــا جــاءت بــه نظریــة ٤٤، ١٩٩٩ین بــه (الســید وعبــد الــرحمن ، اآلخــر 

Lewinsالمجـال (للیكــرت لـیفن)  theory فــي تفسـیر الســلوك اإلنســاني االجتمـاعي ، وكــل ذلــك

ذي یكـون لـه االثـر الكبیـر فـي حسـن من شـانه ان یـؤدي الـى تكـوین مفهـوم ایجـابي عـن الـذات والـ

توافقه النفسي واالجتماعي. 

) سنة، قد تمیزت عن بقیة الفئات من ١٥-١١ومن خالل مالحظة النتائج نجد ان الفئة (

خــالل انخفــاض مســتوى العالقــة بــالزمالء فــي مقابــل ارتفــاع مســتوى هــذه العالقــة بــاإلدارة ، وتــرى 

ء ، ان ذلــك یعــود الــى عــدة أســباب أهمهــا رتابــة العمــل الباحثــة  وفیمــا یخــص العالقــة مــع الــزمال

والجو النمطي فالمدرس في بدایة حیاته المهنیة یكون منتجا وفعاال مفعما بالحیویة والنشـاط ولكـن 

بعد مـرور سـنوات قلیلـة تفتـر همتـه ویقـل عطائـه ویبـدأ الملـل یتسـرب الیـه بسـرعة كبیـرة وذلـك الن 

یـة الریاضــیة بطبیعتهـا مهنـة شــاقة وبحاجـة إلــى جهـود فعلیــة مهنـة التـدریس وخاصــة فـي كلیــة الترب

وقدرة على التحمل والصبر فالتعامل مع الطالب باختالف طبائعهم وأمزجتهم وبیئاتهم یحتاج إلـى 

صـــــبر ومعانـــــاة وبـــــذل الجهـــــود المضـــــنیة فـــــي ســـــبیل تعلـــــیمهم والعمـــــل علـــــى التنشـــــئة الریاضـــــیة 

عوامـل الملـل ، وتتفـق هـذه النتیجـة مـع مـا ذهـب الیـه واالجتماعیة المطلوبة. فان التكـرار مـن اهـم

) بــان "مهنــة التعلــیم شــاقة للغایــة وال یســتطیع المــدرس أي مــدرس ان یمــارس هــذه ٢٠٠٤(عقــل ، 

المهنـــة لســـنوات طویلـــة ویحـــتفظ بحیوتـــه ونشـــاطه" بـــل ان عطـــاء المـــدرس یقتصـــر علـــى الســـنوات 

هنـة فـان عطــاءه سـیكون ضـعیفا خالیـا مــن األولـى مـن ممارسـة المهنـة واذا اســتمر فـي ممارسـة الم

). ان بعض الباحثین الغربیین یرى ان المدرسـین یبلغـون ١٠١،  ٢٠٠٤الحیویة والنشاط (عقل ، 

أقصــى فعــالیتهم بعــد فتــرة خمســة إلــى ثمانیــة ســنوات مــن الخبــرة وٕانهــم بعــد انقضــاء هــذه الســنوات 

وعلیــه فـان مهنــة التــدریس تحتــاج لتعلــیم ،فــي الوقــوع بالرتابـة والملــل والتطلــع إلــى مغـادرة ا نیبـدؤو 

إلى تطویر مستمر ومواكبة التقـدم العلمـي وثـورة المعلومـات فالمـدرس الجیـد یواكـب هـذه التطـورات 

ویعمل علـى تطـویر نفسـه بشـكل دائـم ومسـتمر بحیـث یخـرج مـن دائـرة الجمـود والسـكون إلـى افـاق 

مكـن ان یسـاعد فـي اداء عملـه وربمـا اننــا العلـم الرحبـة. المـدرس الجیـد هـو الـذي یتـابع كـل جدیـد ی

نعیش في عصر الحاسوب ینبغـي للمـدرس ان یسـخر هـذه التقنیـة الحدیثـة فـي تطـویر نفسـه مهنیـا 

فالحاسـوب یسـاعد المــدرس علـى تنظــیم عملـه وجمــع المعلومـات وتضــیفیها وكـل ذلــك فـي لحظــات 

ع ان یتجــاوز هــذه التقنیــات ممــا یــوفر علــى المــدرس الجهــد والوقــت ، "ان المــدرس الجیــد ال یســتطی

ـــاة  ـــل هـــي ضـــرورة فرضـــتها متطلبـــات الحی ـــم تعـــد علمیـــا یمكـــن االســـتغناء عنهـــا ب الحدیثـــة التـــي ل

المعاصرة وهذا یعني ان المدرس الذي ال یجدد نفسه مدرس ال یلبث ان یصـاب بـالجمود". (عاقـل 

 ،٥٣٣،  ٢٠٠١ .(  
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فـإن الباحثـة تـرى ان قضـاء فتـرة ) في عالقتهـا بـاإلدارة١٥-١١اما بالنسبة لتفوق الفئة (

) سنة بالتدریس تكسب الفرد خبرات تجعله یتطلـع الـى الحصـول علـى الرضـا مـن ١٥-١١مابین (

قبل المسؤولین في االدارة ، كما انـه فـي عمـر وموقـع یشـیر الـى ذروة الطمـوح المهنـي، فـي مقابـل 

د یكـون بسـبب انخفـاض فمـا فـوق) علـى اقـل متوسـط مـن بـین الفئـات قـ-سنة  ١٥حصول الفئة (

مستوى الطموح .

اما بالنسبة لبقیة النتائج غیر المعنویة فـإن الباحثـة تـرى بـأن تقـارب وجهـات النظـر یـؤدي 

الى هـذه النتـائج وخاصـة فیمـا یخـص موضـوع العالقـة بالطلبـة ، والحـدود التـي یفرضـها المجتمـع، 

ة ، االرتباطات االسریة ممـا تجعـل والوضع االجتماعي للتدریسیي ، الشعور بالتفوق ، هموم الحیا

المدرس یلتزم بحدود معینة. 

االستنتاجات والتوصیات: -٥
االستنتاجات:١-٥
ان تدریسیي كلیـة التربیـة الریاضـیة فـي جامعـة الموصـل یتمیـزون باالیجابیـة مـن حیـث الشـعور -

بالمشاركة االجتماعیة 

) ســنة بزمالئــه  ، فــي مقابــل ١٥-١١( انخفــاض مســتوى عالقــة التدریســیي ذوي ســنوات الخبــرة-

ارتفاع درجة العالقة بالزمالء للفئات األخرى .

) ســــنة بــــاإلدارة ، فــــي مقابــــل ١٥-١١ارتفـــاع مســــتوى عالقــــة التدریســــیي ذوي ســــنوات الخبــــرة (-

انخفاضها لدى  للفئات األخرى .

ث عالقـتهم بالطلبـة یتمتع تدریسیي كلیة التربیة الریاضیة بصورة عامة بمستوى متقارب من حیـ-

.

التوصیات: ٢-٥
االهتمــــام بالفئــــات التــــي اظهــــرت انخفــــاض مســــتوى المشــــاركة االجتماعیــــة مــــن خــــالل العالقــــة -

) سنة.١٥-١١بالزمالء وتحدیدًا فئة سنوات الخبرة (

تعزیـــز مســـتوى المشـــاركة االجتماعیـــة مـــن خـــالل العالقـــة بـــاالدارة لـــدى الفئـــات التدریســـیة التـــي-

سنة فأكثر) من خالل خلق اجواء مالئمة لذلك.١٥) ( ١٠-٦()٥-١رات تدریسیة(تمتلك خب

ایجاد السبل الكفیلة لرفع مستوى المشاركة االجتماعیة من خالل التجدید والخروج عـن النمطیـة -

بالعمل .
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المصادر العربیة واألجنبیة:
المصادر العربیة:

ب التجمیعـي والتكزینـي. ترجمة،محمـد امـین ): تقییم تعلـم الطالـ١٩٨٣بلوم،بنیامین واخرون ،(.١

المفتي واخرون، دار ماكروهیل للنشر ،القاهرة.

): التطبیقـــات االحصـــائیة فـــي ١٩٩٦ألعبیـــدي حســـن محمـــد عبـــد (التكریتـــي، ودیـــع یاســـین و.٢

بحوث التربیة الریضیة . دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، العراق.

): الطـــرق االحصـــائیة لالبحـــاث الزراعیـــة. دار ١٩٩٠الیـــاس زكـــي عبـــد (داؤد،خالـــد محمـــد و.٣

الكتب للطباعة والنشر ،الموصل ، العراق.

) "علم النفس االجتماعي والتعصب" ، ترجمة: عبد الحمید صـفوت، دار ٢٠٠٠دكت، جون (.٤

الفكر العربي، القاهرة.

بمستوى ) : الوصف الوظیفي لوظیفة مدیر مساعد وأسالیب االرتقاء٢٠٠٠الرمح ، ایمان ، (.٥

االداء المهنـــــــــــي للعـــــــــــاملین ، األبحـــــــــــاث التربویـــــــــــة واالدارة المدرســـــــــــیة ، مركـــــــــــز األبحـــــــــــاث 

www.kuwait25.com.

، عالم الكتب ، القاهرة.  ٤) "علم النفس االجتماعي" ، ط١٩٧٧زهران ، حامد عبد السالم (.٦

):اختبـــــارات المقــــاییس النفســــیة .دار الكتــــب للطباعـــــة ١٩٨١الزوبعي،عبــــد الجلیــــل واخــــران،(.٧

والنشر،جامعة الموصل،الموصل،العراق.

) : اتجاهـات الطلبـة ذوي المسـتویات المتباینـة فـي ٢٠٠٠السوداني ، انوار محمود عیـدان ، (.٨

التنـــافس نحـــو بعضـــهم الـــبعض ، رســـالة ماجســـتیر (غیـــر منشـــورة) ، كلیـــة االداب ، جامعـــة 

ادالمستنصریة ، بغد

) : علم النفس االجتماعي (رؤیة معاصرة) ١٩٩٩السید ، فؤاد البهي وعبد الرحمن ، سعد ، (.٩

، دار الفكر العربي ، القاهرة.

، بیروت. ٤) : علم النفس التربوي ، دار العلم للمالیین ، ط٢٠٠١عاقل ، فاخر ، (.١٠

الثقافة للنشر ، دار  ١النظریة والتطبیق ، طبین) : المعلم ٢٠٠٤عقل ، خالد زكي ، (.١١

والتوزیع ، االردن. 

) "ألفــــاظ الســــلوك االجتمــــاعي فــــي القــــرآن الكــــریم" ، ١٩٩٧عبــــد اهللا ، جــــوهر محمــــد أمــــین (.١٢

أطروحة دكتوراه (غیر منشورة) ، كلیة التربیة للبنات ، بغداد. 

) : ظـاهرة االحتـراف النفسـي وعالقتهـا بضـغوط العمـل ١٩٩٨عودة ، یوسف حـرب محمـد ، (.١٣

المدارس الثانویة الحكومیة في الضفة الغربیة ، رسالة ماجستیر (غیر منشـورة) ، لدى معلمي 

جامعة النجاح الوطنیة في نابلس ، فلسطین.

،القاهرة. ١): علم النفس التربوي، عالم الكتب، ط٢٠٠٥غانم، حجاج (.١٤
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، مطـــابع١) : القیــاس واالختبــارات فـــي التربیــة الریاضــیة. ط٢٠٠١فرحــات ، لیلــى الســـید ، (.١٥

امون، جامعة حلوان، القاهرة.

، دار  ١) : الشخصــــیة ، ترجمــــة ســــید محمــــد غنــــیم ، ط١٩٨١الزاروس ، ریتشــــارد . س ، (.١٦

الشروق ، بیروت.

، دار  ١) : القیــــاس والتقــــویم فــــي التربیــــة وعلــــم الــــنفس . ط٢٠٠٠ملحــــم ، ســــامي محمــــد ، (.١٧

المیسرة للنشر والتوزیع والباعة ، عمان ، االردن.

جنبیة:المصادر األ
1. Roberts, W. and Others, (1995) : "Assessing students and Teachers,

sense of the school as a caring community", Paper presented at the

Annual Meeting of The American Educational Research Association

(San Francisco, CA, 18-22 April).

2. Royal, M. & Rossi , R. (1997) : "Schools as communities", Eric No. :

ed 405641.

3. Royal, M. & Rossi, R. (1999) : "predictors of within school

differences in Teacher's sense of community", Journal of Educational

research, Vol. 92, No. 5.
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  )١(الملحق 

الخبراء لمقیاس الشعور بالمشاركة االجتماعیةنموذج استفتاء اراء السادة 

لدى تدریسیي كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل

المحترم:.....................................األستاذ 

  : ةـة طیبـتحی

تروم الباحثة بـإجراء البحـث الموسـوم (الشـعور بالمشـاركة االجتماعیـة لـدى تدریسـیي كلیـة 

یاضیة في جامعة الموصل) ولغرض تحقیق أهداف البحث حصلت الباحثة على مقیاس التربیة الر 

Royalالشعور بالمشاركة االجتماعیة للمدرس داخل البیئة التدریسیة والمعد من قبل كل من ( &

Ross, San) بمنطقة 1999 Francisco بأمیركا، والمتـرجم والمعـرب مـن قبـل حجـاج غـانم فـي

) فقـرة موزعـة علـى ثالثـة أبعـاد رئیسـیة هـي عالقـة المـدرس ٥٤اس من (ویتكون المقی ٢٠٠٥عام 

) فقــرة ، عالقــة المــدرس ٢٦) فقــرة ، عالقــة المــدرس بزمالئــه التدریســیین فــي العمــل (١٧بــاإلدارة (

) فقــرة ، ونظــرا لمــا نعهــده فــیكم مــن خبــرة وأمانــة علمیــة فــي هــذا المجــال نرجــوا إبــداء ١١بطالبــه (

فقرات المقیاس وٕاضافة ما ترونه مناسبا او حذف الفقرات التي تعتقدون رأیكم حول مدى صالحیة 

إنها غیر مناسبة.

ویقصــــد بالشــــعور بالمشــــاركة االجتماعیــــة للمــــدرس بأنهــــا (مجموعــــة مــــن األفــــراد تســــلك 

السلوكیات التالیة في مكان ما یجمعهم). 

االعتناء والتدعیم والتشجیع لبعضهم البعض..أ 

ألنشطة والقرارات الجماعیة.المشاركة بفعالیة في ا.ب 

الشعور باالنتماء والتوحد مع المجموعة. .ج 

Robertsلدیهم قیم وأهداف ومعاییر مشتركة (.د  et al., 1995, 18.(

 

االختصاص :الكلیة / الجامعة : اللقب العلمي :

التوقیع :                 ٢٠٠٦/  التاریخ :     /   
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البعد االول : العالقة بالزمالء في العمل: 

ال تصلحتصلحالعبــــــــــــــــارات  ت
تصلح 

بعد التعدیل

یتصرف المدرسون في هذه الكلیة بما یتفق مع القیم المتعلقة بالعمل   ١

مات یتكاتف المدرسون في هذه الكلیة معا لمواجهة األز   ٢

نتعاون أنا وزمالئي بسهولة   ٣

نتعامل أنا وزمالئي باحترام متبادل   ٤

نعمل أنا وزمالئي كفریق   ٥

یكرس معظم المدرسین هنا جهودهم للعمل في الكلیة   ٦

یضع المدرسون هنا قیمًا متعلقة بالعمل حتى لو كان ذلك صعبًا   ٧

٨  
ق وبیئـــات مختلفـــة فـــي هـــذه الكلیـــة مـــع یتـــرابط المدرســـون مـــن منـــاط

بعضهم البعض جیدًا 

یعرض علیهم اآلخرون المساعدة في العمل عند احتیاجي لذلك   ٩

یمكن االعتماد على المدرسین في القیام بالتزاماتهم   ١٠

١١  
أشــــعر بالســــعادة فــــي بدایــــة األســــبوع الدراســــي عنــــدما أرى كــــل مــــن 

زمالئي 

١٢  
ن المدرسـین والطـالب علـى عـاتقهم مسـؤولیة فـي تحسـین یأخذ كل مـ

بیئة الكلیة

١٣  
عنــدما یكـــون هنــاك ســـوء بـــأمور العمــل یبـــدأ كـــل عضــو فـــي تحمیـــل 

المسؤولیة على األخر

١٤  
یتفــق المدرســون علــى مســتوى الجهــد الــذي ینبغــي ان یبذلــه العــاملون 

في الكلیة 

١٥  
بغـي ان یـتم التعامـل بهـا معهــم یتفـق المدرسـون علـى الطریقـة التـي ین

في الكلیة 

١٦  
یتفق المدرسون على المعاییر التـي ینبغـي اسـتخدامها لقیـاس مسـتوى 

أدائهم 

١٧  
یتفــق المدرســون علــى مســتوى الجهــد الــذي ینبغــي ان یبذلــه الطــالب 

في الكلیة 

١٨  
یتفق المدرسون على المعاییر التـي ینبغـي اسـتخدامها لقیـاس مسـتوى 

اداء طالبهم

١٩  
یتفــق المدرســون علــى الطریقــة التــي ینبغــي ان یــتم التعامــل بهــا مــع 

الطالب في الكلیة

یسعى معظم المدرسین على ان یكونوا على درایة جیدة بامور الكلیة   ٢٠
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٤٤٢

ال تصلحتصلحالعبــــــــــــــــارات  ت
تصلح 

بعد التعدیل

لدینا اهتمام متبادل بین الفروع الریاضیة المختلفة في الكلیة   ٢١

٢٢  
التخصصـــات المختلفـــة بســـهولة لممارســـة أي یتعـــاون المدرســـون مـــع

مهمة اجتماعیة مشتركة 

٢٣  
اثــق فــي نزاهــة المدرســین مــن مختلــف الفــروع الریاضــیة ومجموعــات 

العمل 

٢٤  
یستمع ویستجیب المدرسون من تخصص معین لألفكـار والمقترحـات 

المطروحة من زمالئهم من التخصصات االخرى.

٢٥  
التخصصـــات المختلفـــة علـــى القـــیم المتعلقـــة یختلـــف المدرســـون مـــن 

بالعمل 

یقدر المدرسون اإلنجازات التي یحققها زمالئهم من الفروع الریاضیة   ٢٦

البعد الثاني: العالقة بإدارة الكلیة: 

ال تصلحتصلحالعبــــــــــــــــارات  ت
تصلح 

بعد التعدیل

أستطیع ان أطرح اسئلة متعلقة بالعمل   ٢٧

اشعر أنه یتم تقدیري في الكلیة   ٢٨

اعرف كل ما یتعلق بأمور الكلیة أوًال بأول   ٢٩

أقوم بدور مهم في العمل في هذه الكلیة   ٣٠

٣١  
یمكــــن الوثــــوق فــــي إدارة الكلیــــة فــــي قــــدرتها علــــى التغلــــب علــــى أي 

مخاطر متعلقة بعمل األساتذة

على أي أداء جید افعلهتشجعني إدارة الكلیة معنویاً   ٣٢

تستجیب إدارة الكلیة ألي أفكار او مقترحات أقدمها  ٣٣

یمكن الوثوق في إدارة الكلیة في حمایة مصالح األساتذة  ٣٤

یتعاون األعضاء في إدارة الكلیة بسهولة مع بعضهم البعض  ٣٥

اختلف مع إدارة الكلیة على القیم المتعلقة بالعمل   ٣٦

لدي ثقة في نزاهة إدارة الكلیة   ٣٧

یمكن الوثوق في قدرة إدارة الكلیة على تحقیق األمان الشخصي   ٣٨

یمكن الوثوق في قدرة إدارة الكلیة على حمایة مصالح الطالب  ٣٩

تراعي إدارة الكلیة اهتماماتي ومصالحي الشخصیة   ٤٠

الكلیة بعدل ال یتم التعامل مع المدرسین في هذه  ٤١

تعاملني إدارة الكلیة باحترام  ٤٢

لدى إدارة الكلیة رؤیة ثاقبة لما یمكن أن نحققه معاً   ٤٣
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البعد الثالث: العالقة بالطالب:

ال تصلحتصلحالعبــــــــــــــــارات  ت
تصلح 

بعد التعدیل

أتعاون أنا والطالب بسهولة  ٤٤

الجیدیقدر الطالب أدائي  ٤٥

لدي ثقة في أمانة الطالب  ٤٦

یستجیب الطالب ألفكاري التي أقدمها  ٤٧

٤٨  
اشعر بالسعادة في بدایة األسبوع الدراسي عندما نتقابل أنـا والطـالب 

معا

انا والطالب ال نعرف بعضنا البعض جیدا  ٤٩

یراعي الطالب اهتماماتي ومصالحي الشخصیة  ٥٠

ل انا والطالب باحترام متبادلأتعام  ٥١

نعمل انا والطالب بصورة جیدة معا  ٥٢

معرفتي بالهدف من عملي هذا یدفعني الى بذل جهد اكبر  ٥٣

یمثل عملي هذا شيء كبیر بالنسبة لي  ٥٤
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مقیاس الشعور بالمشاركة االجتماعیة

في جامعة الموصل لدى تدریسیي كلیة التربیة الریاضیة 

بعد األخذ بآراء السادة الخبراء

:بیانــات عامــة
)یرجى وضع عالمة  X أمام المربع الذي ترونه مناسبا لكم :(

  فوقفما-سنة١٥       سنة ١٥- ١١       سنة ١٠-٦     سنة ٥-١عدد سنوات الخبرة -

عزیزي / المدرس  

عزیزتي / المدرسة 

وبعـــد: ةـة طیبـتحی

یتضــمن هــذا المقیــاس العبــارات التــي تعكــس عالقتــك مــع زمالئــك وتالمیــذك فــي الكلیــة 

ومع أعضاء اإلدارة فـي الكلیـة أیضـًا ، والرجـاء مـن سـیادتكم تحـري الدقـة فـي اإلجابـة حتـى یمكـن 

االستفادة منها ، علما بأن استجابتك ستكون سریة ولن یتم استخدامها اال للبحث العلمي فقط.

لمطلوب وا

(دائمـًا ، غالبـًا ، أحیانـًا ، اإلجابة لكل عبارة مـن عبـارات المقیـاس فـي ضـوء خمسـة اختیـارات : 

نادرًا ، أبدًا).

نعمل أنا وزمالئي كفریق واحد.مثال :

ضع العالمة هكذافإذا كانت إجابتك بـ "دائماً"

ضع العالمة هكذا"غالباً فإذا كانت إجابتك بـ "

ضع العالمة هكذا"أحیاناً تك بـ "فإذا كانت إجاب

ضع العالمة هكذا"نادراً فإذا كانت إجابتك بـ "

ضع العالمة هكذا"أبداً فإذا كانت إجابتك بـ "

 

ة الموصلـجامع

ة التربیة الریاضیةـكلی

أبداً نادراً أحیاناً غالباً دائماً 
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ماً العبــــــــــــــــارات  ت
دائ

باً 
غال

ناً 
حیا

أ

دراً 
نا

داً 
أب

یم المتعلقة بالعملیتصرف المدرسون في ھذه الكلیة بما یتفق مع الق١
یتكاتف المدرسون في ھذه الكلیة معا لمواجھة األزمات٢
نتعاون أنا وزمالئي بسھولة٣
نتعامل أنا وزمالئي باحترام متبادل  ٤
نعمل أنا وزمالئي كفریق  ٥
یكرس معظم المدرسین ھنا جھودھم للعمل في الكلیة  ٦
ون ھنا قیماً متعلقة بالعمل حتى لو كان ذلك صعباً یضع المدرس٧

٨
�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϳϠϛϟ�ϩΫѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϔϠΗΧϣ�ΕΎѧѧϳΑϭ�ϕρΎѧѧϧϣ�ϥѧѧϣ�ϥϭѧѧγέΩϣϟ�ρΑέѧѧΗϳ

بعضھم البعض جیداً 
یعرض علیھم اآلخرون المساعدة في العمل عند احتیاجي لذلك٩
یمكن االعتماد على المدرسین في القیام بالتزاماتھم١٠

١١
�ϥѧѧϣ�ϝѧѧϛ�ϯ έ�ΎϣΩѧѧϧϋ�ϲѧѧγέΩϟ�ωϭΑѧѧγϷ�ΔѧѧϳΩΑ�ϲѧѧϓ�ΓΩΎόѧѧγϟΎΑ�έόѧѧη

زمالئي

١٢
�ϥϳѧγΣΗ�ϲѧϓ�Δϳϟϭ̈́ ѧγϣ�ϡϬϘΗΎѧϋ�ϰѧϠϋ�Ώϼѧρϟϭ�ϥϳγέΩϣϟ�ϥϣ�ϝϛ�ΫΧ́ϳ

بیئة الكلیة

١٣
�ϝѧѧϳϣΣΗ�ϲѧѧϓ�ϭѧѧο ϋ�ϝѧѧϛ�ΩѧѧΑϳ�ϝѧѧϣόϟ�έϭϣ́ѧѧΑ�˯ϭѧѧγ�ϙΎѧѧϧϫ�ϥϭѧѧϛϳ�ΎϣΩѧѧϧϋ

المسؤولیة على األخر

١٤
ϯ ϭΗѧγϣ�ϰѧϠϋ�ϥϭγέΩϣϟ�ϕϔΗϳ�ϥϭϠϣΎѧόϟ�ϪѧϟΫΑϳ�ϥ�ϲѧϐΑϧϳ�ϱΫѧϟ�ΩѧϬΟϟ

في الكلیة

١٥
�ϡѧϬόϣ�ΎѧϬΑ�ϝѧϣΎόΗϟ�ϡΗѧϳ�ϥ�ϲѧϐΑϧϳ�ϲѧΗϟ�ΔѧϘϳέρϟ�ϰϠϋ�ϥϭγέΩϣϟ�ϕϔΗϳ

في الكلیة

١٦
�ϯ ϭΗѧγϣ�α ΎѧϳϘϟ�ΎϬϣΩΧΗѧγ�ϲѧϐΑϧϳ�ϲΗϟ�έϳϳΎόϣϟ�ϰϠϋ�ϥϭγέΩϣϟ�ϕϔΗϳ

أدائھم

١٧
�ϲѧϓ�Ώϼρϟ�ϪϟΫΑیتفق المدرسون على مستوى الجھد الذي ینبغي ان ی

الكلیة

١٨
�ϯ ϭΗѧγϣ�α ΎѧϳϘϟ�ΎϬϣΩΧΗѧγ�ϲѧϐΑϧϳ�ϲΗϟ�έϳϳΎόϣϟ�ϰϠϋ�ϥϭγέΩϣϟ�ϕϔΗϳ

اداء طالبھم

١٩
�ϊ ѧѧϣ�ΎѧѧϬΑ�ϝѧѧϣΎόΗϟ�ϡΗѧѧϳ�ϥ�ϲѧѧϐΑϧϳ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϘϳέρϟ�ϰѧѧϠϋ�ϥϭѧѧγέΩϣϟ�ϕѧѧϔΗϳ

الطالب في الكلیة
ةیسعى معظم المدرسین على ان یكونوا على درایة جیدة بامور الكلی٢٠
لدینا اھتمام متبادل بین الفروع الریاضیة المختلفة في الكلیة٢١

٢٢
�ϱ�ΔѧѧγέΎϣϣϟ�ΔϟϭϬѧѧγΑ�ΔѧѧϔϠΗΧϣϟ�ΕΎѧѧλ λ ΧΗϟ�ϊ ѧѧϣ�ϥϭѧѧγέΩϣϟ�ϥϭΎѧѧόΗϳ

مھمة اجتماعیة مشتركة

٢٣
�ΕΎѧϋϭϣΟϣϭ�Δϳѧο Ύϳέϟ�ωϭέѧϔϟ�ϑ ϠΗΧϣ�ϥϣ�ϥϳγέΩϣϟ�Δϫί ϧ�ϲϓ�ϕΛ

العمل

٢٤
ن من تخصص معین لألفكار والمقترحات یستمع ویستجیب المدرسو

المطروحة من زمالئھم من التخصصات االخرى.

٢٥
�ΔѧѧϘϠόΗϣϟ�ϡϳѧѧϘϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϔϠΗΧϣϟ�ΕΎѧѧλ λ ΧΗϟ�ϥѧѧϣ�ϥϭѧѧγέΩϣϟ�ϑ ѧѧϠΗΧϳ

بالعمل

٢٦
�ωϭέѧѧѧϔϟ�ϥѧѧѧϣ�ϡѧѧѧϬϼϣί �ΎѧѧѧϬϘϘΣϳ�ϲѧѧѧΗϟ�Εί ΎѧѧѧΟϧϹ�ϥϭѧѧѧγέΩϣϟ�έΩѧѧѧϘϳ

الریاضیة
لعملأستطیع ان أطرح اسئلة متعلقة با٢٧
اشعر أنھ یتم تقدیري في الكلیة٢٨
اعرف كل ما یتعلق بأمور الكلیة أوالً بأول٢٩
أقوم بدور مھم في العمل في ھذه الكلیة٣٠
٣١�έρΎѧΧϣ�ϱ�ϰϠϋ�ΏϠϐΗϟ�ϰϠϋ�ΎϬΗέΩϗ�ϲϓ�ΔϳϠϛϟ�ΓέΩΈΑ�ϕϭΛϭϟ�ϥϛϣϳ



نغم محمود محمد صالح

٤٤٦

ماً العبــــــــــــــــارات  ت
دائ

باً 
غال

ناً 
حیا

أ

دراً 
نا

داً 
أب

متعلقة بعمل األساتذة
یة معنویاً على أي أداء جید افعلھتشجعني إدارة الكل٣٢
تستجیب إدارة الكلیة ألي أفكار او مقترحات أقدمھا٣٣
یمكن الوثوق في إدارة الكلیة في حمایة مصالح األساتذة٣٤
یتعاون األعضاء في إدارة الكلیة بسھولة مع بعضھم البعض٣٥
متعلقة بالعملاختلف مع إدارة الكلیة على القیم ال٣٦
لدي ثقة في نزاھة إدارة الكلیة٣٧
یمكن الوثوق في قدرة إدارة الكلیة على تحقیق األمان الشخصي٣٨
یمكن الوثوق في قدرة إدارة الكلیة على حمایة مصالح الطالب٣٩
تراعي إدارة الكلیة اھتماماتي ومصالحي الشخصیة٤٠
تعامل مع المدرسین في ھذه الكلیة بعدلال یتم ال٤١
تعاملني إدارة الكلیة باحترام٤٢
لدى إدارة الكلیة رؤیة ثاقبة لما یمكن أن نحققھ معاً ٤٣
أتعاون أنا والطالب بسھولة  ٤٤
یقدر الطالب أدائي الجید  ٤٥
لدي ثقة في أمانة الطالب  ٤٦
ب ألفكاري التي أقدمھایستجیب الطال٤٧

٤٨
�Ύѧѧѧϧ�ϝѧѧѧΑΎϘΗϧ�ΎϣΩѧѧѧϧϋ�ϲѧѧѧγέΩϟ�ωϭΑѧѧѧγϷ�ΔѧѧѧϳΩΑ�ϲѧѧѧϓ�ΓΩΎόѧѧѧγϟΎΑ�έόѧѧѧη

والطالب معا
انا والطالب ال نعرف بعضنا البعض جیدا٤٩
یراعي الطالب اھتماماتي ومصالحي الشخصیة٥٠
أتعامل انا والطالب باحترام متبادل٥١
الطالب بصورة جیدة معانعمل انا و٥٢
معرفتي بالھدف من عملي ھذا یدفعني الى بذل جھد اكبر٥٣
یمثل عملي ھذا شيء كبیر بالنسبة لي  ٥٤


