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االجتماعیة لممارسي األنشطة الریاضیة  ةبناء مقیاس المسؤولی
من طالب جامعة الموصل

احمد حازم احمد الطائي.م.م
الریاضیةكلیة التربیة جامعة الموصل / 

١٦/٧/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٥/٥/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
:هدف البحث إلى

.ة الریاضیة من طالب جامعة الموصلاالجتماعیة لممارسي األنشطبناء مقیاس المسؤولیة-

التعــرف إلــى مســتوى المســؤولیة االجتماعیــة لممارســي األنشــطة الریاضــیة مــن طــالب جامعــة -

الموصل .

وضــع مســتویات معیاریــة لممارســي األنشــطة الریاضــیة مــن طــالب جامعــة الموصــل بمقیــاس -

المسؤولیة االجتماعیة .

المنهج الوصفي باألسلوب المسحي ، وتكون مجتمع البحث من الطالب استخدام الباحث 

طالبـا مـوزعین علــى  )٧٦٠الممارسـین لألنشـطة الریاضـیة فـي جامعـة الموصــل ، والبـالغ عـددهم (

، وتــم تقســیم ربیــة للبنــات لعــدم وجــود طــالب فیهــاجمیــع كلیــات جامعــة الموصــل باســتثناء كلیــة الت

ـــین  ـــى عینت ـــة البحـــث إل ـــة اعین ـــالغ عـــددها (، عین ـــاء والب ـــا وبنســـبة (٤٩٤لبن ـــة ٦٥) طالب ٪) ، عین

٪) ، وقــد اســتخدم مقیــاس المســؤولیة االجتماعیــة ٣٥)طالبا"وبنســبة (٢٦٦التطبیــق البــالغ عــددها (

تحدید محـاور المقیـاس ، (:انات ، وقد تضمنت إجراءات البناءالذي أعده الباحث كأداة لجمع البی

، صـیاغة فقــرات كـل محــور بصــورتها األولیـة ، فضــال عــن تحدیـد أســلوب صـیاغة فقــرات المقیــاس

اعتمـــاد الخطـــوات واإلجـــراءات العلمیـــة فـــي بنـــاء المقیـــاس والمتضـــمنة بصـــدق المحتـــوى والصـــدق 

الظــاهري للمقیــاس ، وصــدق البنــاء المتمثــل (بالتحلیــل اإلحصــائي للفقــرات) بأســلوبي المجمــوعتین 

طریقــة إعــادة االختبــار فــي الثبــات ، واقتصــرت المتضــادتین ، واالتســاق الــداخلي ، وتــم اســتخدام

الوسائل اإلحصائیة على : المتوسط الحسابي ، والمنوال ، واالنحراف المعیاري ، ومعادلة معامـل 

، للمقیاسكارل بیرسون) ، ومعامل االرتباط البسیط ، واختبار(ت) ، والمتوسط الفرضي(االلتواء لـ

عدد من االستنتاجات هي ما یأتي :وقد توصل الباحث إلىوالنسبة المئویة،

تــم التوصــل إلــى بنــاء مقیــاس المســؤولیة االجتماعیــة لممارســي األنشــطة الریاضــیة مــن طــالب -

جامعة الموصل .

الطالب الممارسون لألنشطة الریاضیة فـي جامعـة الموصـل بصـورة عامـة یتمتعـون بمسـؤولیة -

ء في المجال الریاضي  اجتماعیة ایجابیة قد تكون حافزا ودافعا لألداء والعطا

تم التوصل إلى مستویات معیاریة لعینة البحث بمقیاس المسؤولیة االجتماعیة .-
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Constructing a social responsibility scale of students of
practicing sport activities in Mosul University

Assistant lecturer Ahmed Hazim Ahmed
University of Mosul/ College of Sport Education

Abstract:

The study aimed at:

- Constructing a social responsibility scale of male students practicing

sport activities in Mosul University.

- Exploring the level of social responsibility of male students practicing

sport activities in Mosul University.

The descriptive method was utilized using a survey method, as it

was appropriate to the nature of the study. The population of the study

consisted of (760) students practicing sport activities from all colleges in

the university of Mosul except the college of Education for Girls because

it does not have male students. The study sample was divided into two

groups ; (494) male students (65%) represented the constructing group

and ( 226) male students (35%) represented the application group .

The researcher used the social responsibility scale as a tool to collect the

data. The construction procedure included : ( determining the scale's

topics, determining the method of forming the scale's items , primary

formation of each topic , scientific steps and procedures in constructing

the scale including apparent truth and truth of content of the scale ,

validity of construction (statistical analysis of items) using the two

opposite groups method , internal consistency , and validity by retesting)

The statistical tools used in the study were confined to the

arithmetic mean, pattern, standard deviation, Carl's Pearson's' curvature

coefficient simple correlation coefficient, T-test, hypothetical mean and

percentage.

The researcher concluded the following:
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- Constructing a social responsibility scale of male students practicing

sport activities in the University of Mosul.

- Male students practicing sport activities in the University of Mosul

enjoy a level of positive social responsibility that motivates them to

produce and perform in the sport field .

- Standard levels in the scale of social responsibility were determined

for the study sample.

:التعریف بالبحث -١
مقدمة البحث وأھمیتھ  ١-١

تعد المسؤولیة قضیة حیویة الرتباطها بمهمة تحدید األفعال والممارسات وحالة االسـتعداد 

ولهذا فان تربیة .وسیترتب على أفعال اإلنسان هذه نتائج ایجابیة أو سلبیة داخل الكیان االجتماعي

در عنــه مـــن أقـــوال أو أفعـــال یعــد مســـالة فـــي غایـــة اإلنســان علـــى تحمـــل مســؤولیاته تجـــاه مـــا یصـــ

ونتــائج أعمــالهم  ماألهمیــة  لتنظــیم الحیــاة داخــل المجتمــع اإلنســاني فــان تحمــل األفــراد مســو ولیــاته

یؤدي إلى الطمأنینة التي تسود فیما بینهم فیتمتعون بالعدل ویشعرون بـاألمن النفسـي واالجتمـاعي 

ي كیانهم االجتماعي في شفافیة الحساسیة نحو المسـؤولیة في حیاتهم الخاصة والعامة ویختلفون ف

وممـــا یعیـــنهم علـــى اختیـــار الســـلوك األمثـــل بفضـــل مـــا تشـــعرهم بـــه حساســـیة المســـؤولیة مـــن حـــذر 

وحرص ودقة ووعي واهتمام ومشاركة تجاه ما یقومون به من أفعال وٕاعمال وهم یمارسون أدوارهم 

مــن الموضــوعات المهمــة التــي تــؤدي دورا مهمــا فــي االجتماعیــة ةاالجتماعیــة ، وتعتبــر المســؤولی

تربویـة  ةتوازن الحیاة لإلفراد والمجتمعات بل والكون كله ، ولهذا فان موضوع المسؤولیة یعـد قضـی

اجتماعیـة وأخالقیـة وقانونیـة ودینیـة وقیمـة تســتدعي االهتمـام بهـا داخـل البیئـات االجتماعیـة عامــة 

: ١٩٨٧وي علیـه مـن دالالت قیمـة لحیـاة اإلنسـان (خوالـدة:والبیئة الریاضیة بشكل خـاص لمـا تنطـ

) ، وتمثــل المســؤولیة االجتماعیــة موضــوعا مهمــا فــي المجتمعــات اإلنســانیة عامــة ویــزداد ٤٧ص 

اهتمــام هــذه المجتمعــات بالمســؤولیة كلمــا كانــت علــى درجــة متقدمــة فــي التنظــیم االجتمــاعي الــذي 

نشــاط اإلنســاني فیــه ســواء أكانــت هــذه النشــاطات یتطلــب تشــریعات وٕاحكــام خاصــة لضــبط ألــوان ال

اجتماعیة أم دینیة أم أخالقیة أم مهنیة أم ریاضـیة أم غیـر ذلـك فـي نشـاط یـرتبط بالعقـل اإلنسـاني 

داخـــل المجتمـــع ، " وٕان صـــحوة الضـــمیر االجتمـــاعي وٕاحســـاس أفـــراد المجتمـــع بمســـؤولیتهم نحـــو 

ركـــــن مهـــــم وأساســـــي فـــــي الحیـــــاة " أنفســـــهم ومجـــــتمعهم والنظـــــام مـــــن حـــــولهم بصـــــورة عامـــــة هـــــو

  .)٧٤ص :١٩٩٥:لحارثيا(
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أن درجـــات المســـؤولیة تتفـــاوت فـــي مســـتواها بمقـــدار التـــزام المجتمعـــات وأفرادهـــا بضـــمیر 

نفســي واجتمــاعي واع كمــا أن الــدول والشــعوب والمجتمعــات المتحضــرة ال یمكــن أن تقــوم بتعیــین 

عملـه وفــي صـیانة الممتلكــات العامـة إنمــا مراقـب لكـل فــرد فیهـا لتنفیــذ واجباتـه ومــا یطلـب منـه فــي

األمر منوط بوجود ضمیر ذاتي لكل شـخص یراقبـه علـى تصـرفاته والسـیما فیمـا یخـص المصـلحة 

العامــة وهــو مــا یســمیه عــدد مــن الدارســین باألنــا االجتماعیــة وان یكــون لــدى الفــرد قــدر محــدد مــن 

ال قانوني .المسؤولیة في أداء واجبه قبل أن تكون هنالك محاسبة أو سؤ 

إن المسؤولیة تأخذ بعدا كبیرا في مجال التربیة الریاضیة ویعُد ممارسو األنشطة الریاضیة 

والتــي تتمثــل فــي الــدور الفعــال لهــذه .المهمــة ةفــي كلیــات جامعــة الموصــل احــد العناصــر الریاضــی

ستهم الشریحة في نجاح األنشطة الریاضیة التي تقیمها جامعة الموصل من حیث حضورهم وممار 

لجمیع هذه األنشطة بما یتناسب مع میولهم وطموحاتهم وٕاشباع حاجاتهم الداخلیة ، وقد برزت في 

اآلونة األخیرة مجموعة من المالحظات والتعلیمـات الصـادرة مـن كتـاب ومفكـرین بخصـوص تـدني 

مـن مستوى المسؤولیة االجتماعیة لدى العدید من أفراد المجتمع أضیفت إلى قناعة الباحث فزادت

العزیمة على المضي في هذا الموضوع الحیوي ، " وأن المسؤولیة هي أن تسلم للمجتمع حیاته أو 

تظــــل حــــدوده بمــــأمن مــــن أالعتــــداء، وتصــــان نظمــــه وأخالقیاتــــه وضــــمیره أالجتمــــاعي " (الــــوافي: 

  ) .٥٤:ص١٩٨٢

ة ویضرب المعنیون أمثلة على تدني اإلحساس بالمسؤولیة االجتماعیـة فـي مجـاالت الحیـا

االجتماعیة المختلفة وباألخص الحیاة االجتماعیـة الریاضـیة مثـل عـدم االهتمـام بمشـاعر اآلخـرین 

فضال ، عن میدان النظافة والممتلكات العامة واألدوات والتجهیزات الریاضـیة ، فمـن أمثلـة الـوعي 

دة من بـدایتها بمفهوم المسؤولیة االجتماعیة وتطبیقاتها هي االلتزام بالحضور إلى المباریات قبل م

وتهیئة األدوات والتجهیزات والمستلزمات لنجاح تلك المباریات مع أمكانیة القدرة على فهم ومتابعة 

والمحافظة على النظام وااللتزام بجمیع التعلیمات واإلرشادات دون التـأثیر .قوانین األلعاب المختلفة

على اآلخرین .

، ة فـي معالجـة ظـروف العمـل المختلفـةیلأن معرفة مستوى المسؤولیة االجتماعیـة یعـد وسـ

وكشــف الجوانــب االیجابیــة والسلبیة،وتحســین طرائــق العمــل وتطویرهــا إلــى نحــو أفضــل، ومــن هنــا 

تكمــن أهمیــة البحــث بدراســة المســؤولیة االجتماعیــة لــدى ممارســي األنشــطة الریاضــیة مــن كلیــات 

تـــزام بهـــا مـــن خـــالل دراســـة جامعـــة الموصـــل ،ومعرفـــة مســـتوى ومقـــدار هـــذه المســـؤولیة ومـــدى االل

الجوانب النفسیة وتقویم انعكاساتها في مجال التربیة الریاضیة .

لذلك فانه یمكـن بنـاء مقیـاس لقیـاس المسـؤولیة االجتماعیـة لممارسـي اال نشـطة الریاضـیة 

من كلیات جامعة الموصل،كونه من المقاییس المهمة والضـروریة ،ومـن احـد الوسـائل المسـتخدمة 

قویم مستوى هذه المسؤولیة في مجال العمل الریاضي .في قیاس وت
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مشكلة البحث  ٢ـ١
’أن تمتــع طــالب الجامعــة بخصــائص الشخصــیة الناضــجة فــي المجتمعــات األخــرى أمــر

لیس سهال وبما أن احد أركان الشخصـیة الناضـجة هـو تحمـل المسـؤولیة ،لـذا ارتـائ الباحـث بنـاء 

األنشطة الریاضیة من طالب جامعة الموصل وجعله نواة مقیاس للمسؤولیة االجتماعیة لممارسي 

لموضـوع مهــم یمكــن أن یتطــرق إلیــه الجمیــع ، وٕاحساســا منـه بــان هنــاك خلــال مــا فــي مســتوى هــذه 

المسـؤولیة لـدى طــالب الجامعـة لمـا یبــدو مـنهم مـن تصــرفات وسـلوك غیـر مســؤول كمـا أن تهــرب 

اریــات فــي التوقیتــات المناســبة وعــدم حفــاظهم الطـالب مــن الــدوام وعــدم االلتــزام بالحضــور إلـى المب

علـــى التجهیـــزات واألدوات الریاضـــیة متمـــثال ذلـــك باســـتخدام هـــذه األدوات والتجهیـــزات فـــي الحیـــاة 

الیومیة وخارج المصلحة العامة للكلیة ومحاولة أتالف هذه التجهیزات .

بالمسـؤولیة أن هذه األمور كلها وغیرها كانت مؤشـرات للباحـث لدراسـة مسـتوى اإلحسـاس

لـدى الطلبـة الممارسـین لألنشــطة الریاضـیة فـي جامعــة الموصـل ، ومـن هنــا بـرزت مشـكلة البحــث 

حیث ال یوجد مقیاس یقیس مستوى المسؤولیة االجتماعیة لممارسي األنشطة الریاضیة من طالب 

.جامعة الموصل وال یمكن معرفة مستوى ومقدار هذه المسؤولیة 

أھداف البحث  ٣ـ١
ـــة لممارســـي األنشـــطة الریاضـــیة مـــن طـــالب جامعـــة  ١-٣-١ ـــاس المســـؤولیة االجتماعی بنـــاء مقی

الموصل .

التعـــرف إلـــى مســـتوى المســـؤولیة االجتماعیـــة لممارســـي األنشـــطة الریاضـــیة مـــن طـــالب ٢-٣-١

جامعة الموصل .

ـــة لممارســـي األنشـــطة الریاضـــیة مـــن طـــالب جامعـــة الموصـــل ٣-٣-١ وضـــع مســـتویات معیاری

المسؤولیة االجتماعیة . بمقیاس

مجاالت البحث   ٤-١
.ممارسي األنشطة الریاضیة من طالب جامعة الموصلالمجال البشري /  ١-٤-١

. ٢٠٠٨/ ٢/٤ولغایة  ١/١٢/٢٠٠٧المدة من  المجال ألزماني /   ٢-٤-١

.جمیع كلیات جامعة الموصلالمجال المكاني /   ٣-٤-١

تحدید المصطلحات   ٥-١
مسؤولیة االجتماعیة ال١-٥-١
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Gough(1952عـرف جـف وزمـالءه.١ :et al:(بأنهـا" اسـتعداد المـرء المسـؤولیة االجتماعیـة

ـــزام نحـــو  ـــه واالعتمـــاد علیـــه وٕاظهـــار مشـــاعر االلت ـــائج ســـلوكه وباإلمكـــان الوثـــوق ب لإلقـــرار بنت

1952(وٕابداء التحسس نحو حاجات اآلخرین"الجماعة واالستقامة  :p 74:Gough :et al.(.

بأنهـا " مسـؤولیة تبـدأ باهتمـام الفـرد بالجماعـة التـي تشـاركه مـن اإلفـراد  )١٩٧٣عرفهـا عثمـان (.٢

اآلخــرین فــي عمــل مــا مــرورا بالتعــاطف معهــا وٕاحساســه بأنــه والجماعــة شــئ واحــد وهــي تكــوین 

  .(١٨:ص ١٩٧٣عثمان:)ذاتي خاص نحو الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد "

أنهــا : " التــزام الفــرد بمضــمون القــیم و المعــاییر االجتماعیــة، التزامــا ) ب١٩٨٩عرفهــا الــدلیمي (.٣

ذاتیــا وفعلیــا، واإلحجــام عــن كــل مــا یــؤدي إلــى خرقهــا أو تحریفهــا فــي أي مجــال مــن مجــاالت 

) .١١٣: ص١٩٨٩العالقات االجتماعیة المختلفة " (الدلیمي: 

علیهـــا (المســـتجیب) الطالـــب أنهـــا الدرجـــة الكلیـــة التـــي یحصـــل أمـــا تعریـــف الباحـــث إجرائیـــا :.٤

الممــارس لألنشــطة الریاضــیة مــن طــالب جامعــة الموصــل فــي ضــؤء اســتجابتهم لفقــرات مقیــاس 

المسؤولیة االجتماعیة المعد لهذا الغرض .  

أإلطار النظري والدراسات السابقة  ـ٢
أإلطار النظري١ـ٢
مفھوم المسؤولیة االجتماعیة وأھمیتھا١ـ١ـ٢

ل على عالقة واقع بل على عالقة حق یقرره الفرد وهـي امتـداد فطـري إن المسؤولیة ال تد

للمقــدرة علــى أن یلــزم المــرء نفســه وان یفــي بالتزامــه بجهــده الشخصــي وبهــذا فــان المســؤولیة ســمة 

یأخذها اإلنسان عن ذاته ، والمسؤولیة لیسـت مسـألة مطلقـة و لكنهـا ذات ارتبـاط أساسـي بالقـانون 

بطریقة قدریة على نسق واحد أم القانون اإلنساني الوصفي أم الدیني أم سواء أكان قانون الطبیعة

األخالقي،وأن المسـؤولیة مـن خصـائص أإلنسـان وحـده لـذا فـان مسـؤولیة اإلنسـان تقـع فـي اإلطـار 

الممكن وهـي فـي إطارهـا الطبیعـي مجـرد طلـب لموقـف ،فاإلنسـان كـائن مسـؤول بصـورة طبیعیـة ، 

ـــا ، وٕاذا كانـــت المســـؤولیة قضـــیة لصـــیقة باإلنســـان وبصـــورة قبـــل أن یجعـــل نفســـه مســـؤوال أخ القی

طبیعیة فان ذلك ال یعني أن یكون على وفاق معها بالضرورة فمن اجل أن نتحمل التزاماتنا یجب 

أن یكون لنا الخیار في أن نبقى مخلصین لها أو مخلـین بحقهـا واإلنسـان المسـئول مـدعو إلـى أن 

إلـى عــدد مــن النـاس ومــن الممكــن أن یقـدم هــذا الحســاب إلــى یقـدم حســابا بشــأن عـدد مــن األشــیاء

اإلنسان ذاته أو إلى اآلخرین أو إلى اهللا سبحانه وتعالى وبهـذا فـان اإلنسـان یتلقـى مسـؤولیاته مـن 

  ) .١٣٩ -١٣٧:ص ١٩٧٣الداخل و الخارج (دراز:

وتم تقسیم المسؤولیة االجتماعیة على أقسام وجوانب هي : 
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: تســـمى المســـؤولیة الخلقیـــة ، وتبحـــث عـــادة فـــي علـــم األخـــالق ،وبخاصـــة ةالمســـؤولیة الفردیـــ-

الحدیث منه ،ویراد بها التزام الفرد بما فرضه علیه الشرع أو ألزمه به القانون ، والتزام الفرد بما 

یصدر عنه من قول أو فعل .

بــادل بــین األفــراد، المســوولیة االجتماعیــة: تبحــث عــادة فــي علــم االجتمــاع ویــراد بهــا االلتــزام المت-

  ) .٤: ص  ٢٠٠٤وبین الفرد والمجتمع بأداء الحق والقیام بالواجب (ألتك  :

خصائص المسؤولیة٢ـ١ـ٢
هي الشروط والخصائص التي یعمل وجودها على تحقیق المسؤولیة و وجودیة المسؤولیة 

مـــن وســـط أي ضـــرورة المســـؤولیة لوجـــود اإلنســـان لكـــي یحقـــق وجـــوده و إمكاناتـــه باختیـــار الفعـــل

البدائل المتاحة .

* المســؤولیة تتطلــب الحریــة/ أي ضــرورة شــعور اإلنســان بالحریــة وهــو یختــار الفعــل لكــي یترتــب 

علیه المسؤولیة إذ ال مجال للمسؤولیة في عالم تسوده الجبریة والقهر.

ال * ســـالمة القـــوى العقلیـــة/ ضـــرورة مالمســـة القـــوة المدركـــة الختیـــار الفعـــل المســـؤول فالمجـــانین 

یتحملون أفعالهم النعدام أإلرادة عند االختیار .

* المســؤولیة تتطلــب مراقبــة/ وهــي الســلطة التــي تراقــب أفعالنــا أي الســلطة اإلداریــة فــي االعتبــار 

القانوني والسلطة اآللهیة والضمیر في أالعتبار أألخالقي .

 توجــد الخصـــائص و * درجــات المســؤولیة/ طبیعـــة المســؤولیة التــي تترتـــب علــى الفعــل عنـــدما ال

الشروط على نحو كلي أو جزئي .

ترغمه * حالة الحریة/ هي الظروف القاهرة الفیزیائیة أو العقلیة التي تخفض من حریة اإلنسان و 

  ) .١٠٢:ص ٢٠٠٠:على أداء أفعال ما كان له أن یؤدیها لو كان مطلق الحریة (عبد أهللا

الدراسات السابقة ٢ـ٢
)١٩٨٧(دراسة العجیزي ١ـ٢ـ٢

" المكانة السوسومتریة والمسؤولیة االجتماعیة لطالب قسم علم النفس "

هــدفت الدراســة إلــى قیــاس المســؤولیة االجتماعیـــة لطــالب قســم علــم الــنفس فــي الســـنوات 

الدراسیة األربع كمـا هـدفت إلـى دراسـة المكانـة السوسـومتریة للطـالب فـي سـنوات الدراسـة األربـع ، 

فـروق بـین الطـالب النجـوم والطلبـة المسـئولین عـن المسـؤولیة االجتماعیـة كما هدفت إلـى دراسـة ال

بحسب المقیاس .

طالبـا" مـوزعین علـى الصـفوف األربعـة لقسـم علـم  )٧١(استخدم الباحث عینة مكونـة مـن 

الـــنفس بكلیـــة العلـــوم االجتماعیـــة . واســـتخدم الباحـــث اختبـــارا سوســـومتریا بســـیطا مـــن إعـــداده كمـــا 
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) فقـــرة وكانـــت ٨٤(ســـؤولیة االجتماعیـــة مـــن أعـــداد  احمـــد عثمـــان ، یتضـــمن اســـتخدم مقیـــاس الم

) نقـاط وأكـدت نتـائج قیـاس المسـؤولیة االجتماعیـة علـى ارتفـاع ٤اإلجابة وفقا لمقیاس متدرج من (

مســتوى طــالب الســنوات األربــع للمســؤولیة االجتماعیــة إذ كانــت النســبة المئویــة لمجمــوع درجــات 

٪)وهي نسبة مرتفعة ، كما أكـدت النتـائج علـى أن حـاالت ٩،٧٩ألربع (طالب السنوات الدراسیة ا

النجومیة موجودة في السنوات األربع وتزداد لتصل إلى أعلى نسبة في الصف الرابع ، كما أكـدت 

النتـائج وجــود عالقــة أرتباطیـة بــین المســؤولیة االجتماعیــة و المكانـة السوســومتریة لطــالب الصــف 

ـــاس المســـؤولیة األول ، وأكـــدت وجـــود فـــروق ـــى مقی ـــة اآلخـــرین عل ـــین درجـــات النجـــوم  ، والطلب ب

االجتماعیـــة المســـتخدمة فـــي البحـــث أال أن هـــذه الفـــروق لیســـت ذات داللـــة إحصـــائیة (العجیـــزي: 

  ) . ٨٣-٥٤: ص ١٩٨٧

)١٩٨٧دراسة خوالدة (٢ـ٢ـ٢
"مفهوم المسؤولیة عند الشباب الجامعي في المجتمع األردني"

ــیمهم العــالي فــي جامعــة أجریــت هــذه الدراســة علــى عینــة مــن الشــباب الــذین یتــابعون تعل

ــــذكور، و(٩٦) فــــردا، (١٤٠الیرمــــوك، بلغــــت ( ) مــــن اإلنــــاث وتــــم اختیــــارهم بطریقــــة ٤٤) مــــن ال

عشوائیة .

أستخدم الباحـث المـنهج المسـحي للتعـرف إلـى آرائهـم بشـأن مفهـوم المسـؤولیة وتـم تسـجیل 

لــة فــي أثنــاء مقــابالت فردیــة وجماعیــة نظمــت لهــذه الغایــة، أآلراء بوســاطة أآلت التســجیل المحمو 

وجـــه فیهـــا الباحـــث مجموعـــة مـــن األســـئلة حـــددت مســـبقا لهـــذه الدراســـة ووجـــد أن هـــذه العینـــة مـــن 

الشــباب الجــامعي فــي المجتمــع األردنــي تفهــم المســؤولیة علــى أنهــا النهــوض باألمانــة، وهــي علــى 

ؤولیة األخالقیــة ، المســؤولیة االجتماعیــة) ، وفــي أطــار ثالثــة أنــواع : (المســؤولیة القانونیــة ، المســ

التفاضل بین هذه المسؤولیات یفضلون التعایش مع المسؤولیة القانونیة ولیس المسؤولیة األخالقیة 

ألن المســؤولیة فــي نظــرهم بنیــة متغیــرة تراعــي الظــروف الذاتیــة والخارجیــة لهــذا فهــي أیســر علــى 

التي ال تراعي عوامل التغیر في الظـروف االجتماعیـة ولـم یمیـز اإلنسان من المسؤولیة األخالقیة 

الشباب بین إدراك المفهوم الصحیح للمسؤولیة المعنویة من االحترام و االحتقـار عـالوة علـى أنهـم 

لــم یتفهمــوا مــا ینطــوي علــى المســؤولیة االقتصــادیة مــن إجــراءات تعویضــیة كمــا یــدركون الن أهــم 

العقـــل) والمعرفـــة ووجـــود أألنشـــطة والقـــوانین وســـلطة (المدركـــةخصـــائص المســـؤولیة ســـالمة القـــوى

للتقییم والحكم كما یعتقد الطلبة بان السـلطة القانونیـة تـزول مـع الـزمن أمـا السـلطة األخالقیـة فهـي 

تالحــق اإلنســان باســتمرار وأن المســؤولیة ال تنتقــل مــن فــرد إلــى آخــر وأن الظــروف الظــاهرة التــي 

: ١٩٨٧(خوالــدة: قــد تخفــف مــن المســؤولیة التــي قــد تترتــب علــى الفــردتواجــه اإلنســان فــي البیئــة 

  ) .١٢٢-١١٤ص 
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)١٩٨٩دراسة الدلیمي (٣ـ٢ـ٢
قیاس المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة الجامعة في مرحلة ما بعد الحرب""

هـدف البحـث إلــى بنـاء مقیــاس المسـؤولیة االجتماعیـة لــدى طلبـة الجامعــة وقیـاس درجــات 

جتماعیة لدى الطلبة والمقارنة بین الدرجات في ضوء متغیري الجنس واالختصاص، المسؤولیة اال

ــــب وطالبــــة مــــن جامعــــة بغــــداد. قــــام الباحــــث ببنــــاء مقیــــاس المســــؤولیة ٦٠٠بلغــــت العینــــة( ) طال

االجتماعیة مكون من ثمانیة مجاالت :

.  نحو المجتمع المحلي  ٥.  نحو الذات                                ١

.  نحو أبناء الوطن(المجتمع العام)                      ٦.  نحو األسرة                          ٢

.  نحو أبناء أألمة                         ٧.  نحو الجیران٣

.  نحو المجتمع اإلنساني٨.  نحو أألصدقاء والزمالء               ٤

) فقــرة فــي المجــاالت الســابقة، وقــد أجــرى علیــه ٦٢ن بصــورته النهائیــة مــن(والمقیــاس مكــو 

الباحــث إجـــراءات الصــدق والثبـــات فضــال عـــن تمیـــز الفقــرات وتحلیلهـــا أســتخدم الباحـــث أالختبـــار 

ـــائج أن متوســـطات  ـــاین ، وأظهـــرت النت ـــل التب ـــاط بیرســـون وتحلی التـــائي ، فضـــال عـــن معامـــل ارتب

میع أفراد العینة تجاوزت درجة الحیاد في المقیاس المعد، كما أن درجات المسؤولیة االجتماعیة لج

متوسط استجابات الطالبات أكبر من متوسط استجابات الطالب في الدراسات العلمیـة ، وأظهـرت 

النتـــائج كــــذلك أن متوســـط درجــــات الطـــالب أكبــــر مـــن متوســــط درجـــات الطالبــــات فـــي الدراســــات 

  ) .٧٩-٦٤: ص:١٩٨٩الدلیمي: (اإلنسانیة 
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إجراءات البحث-٣
منھج البحث١-٣

تم استخدام المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالءمته و طبیعة البحث .

مجتمع البحث و عینتھ٢-٣
مجتمع البحث ١-٢-٣

أشتمل مجتمع البحث على ممارسـي أألنشـطة الریاضـیة مـن طـالب جامعـة الموصـل ، و 

) یبین ذلك .١یات ، والجدول () طالب موزعین على الكل٧٦٠(البالغ عددهم 

  )١( الجدول

یبین تفاصیل مجتمع البحث

الكلـیة  ت

عدد الطالب 

الممارسین 

لألنشطة الریاضیة

الكلـیة   ت

عدد الطالب 

الممارسین 

لألنشطة الریاضیة

  ٦٥  التربیة الریاضیة  ١١  ٣٧  الطب  ١

  ٦٢  التربیة األساسیة  ١٢  ٢٥  الطب البیطري  ٢

  ٣٤  الفنون الجمیلة  ١٣  ٢٣  طب أألسنان  ٣

  ٣٥  التمریض  ١٤  ٣٥  الهندسة  ٤

  ٣٥  الصیدلة  ١٥  ٣٠  هندسة االلكترونیات  ٥

  ٢٦  تقانات البیئة  ١٦  ٣٩  العلوم  ٦

  ٢٨  العلوم اإلسالمیة  ١٧  ٣٨علوم الحاسبات والریاضیات  ٧

  ٢٧  العلوم السیاسیة  ١٨  ٤٧  اإلدارة واالقتصاد  ٨

  ٣٦  الزراعة  ١٩  ٥٣  التربیة  ٩

  ٣٢  القانون  ٢٠  ٥٣  بأآلدا  ١٠

  ٣٨٠  المجموع  ٣٨٠  المجموع

  ٧٦٠  المجموع الكلي

عینة البحث أألساسیة٢ـ٢ـ٣
) طالبــا" مــن جمیــع كلیــات جامعــة الموصــل، باســتثناء ٧٦٠اشــتملت عینــة البحــث علــى (

كلیــة التربیــة للبنــات تــم اســتبعادهم لعــدم وجــود طــالب فیهــا ، إذ تــم اختیــار عینــة البحــث بطریقــة 

أي أن " یختار الباحث أفراد العینة حسب ما یراه مناسـبا لتحقیـق هـدف معـین، لـذلك یـتم عمدیه ،

٪) مـن ٦٥) ، وتم اختیار نسـبة (٣٧:ص ٢٠٠١اختیار األفراد لتحقیق مراد البحث " (طشطوش:

مجتمـع البحــث كعینــة بنــاء ، (بســبب كثــرة الفقــرات) ، وأســتخدم القســم البــاقي كعینــة تطبیــق ، وفــي 
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٪) مـن مجتمـع البحـث كعینـة بنـاء ، ویسـتخدم النصـف اآلخـر كعینـة ٥٠اختیـار نسـبة (العادة یتم

تطبیق ، ومن المالحظ انه ال یوجد قانون مطلق أو قاعدة عامة تضبط نسبة تقسـیم عینـة البحـث 

إلــى عینــة بنــاء وعینــة تطبیــق علــى هــذا األســاس ، إذ أن هنــاك عــدة تقاســیم مختلفــة لعینــة البحــث 

ث ، تم اسـتخدامها فـي بعـض مـن الدراسـات والبحـوث السـابقة فـي هـذا المجـال بحسب طبیعة البح

ألنعیمــــي : )، و(٥٥: ص ٢٠٠٢) ، و(ذنــــون والعراقــــي :٣٦:ص ١٩٧٨منهــــا دراســــة(عبد أهللا : 

) ، والمحصــلة " أن البــاحثین واالختصاصــیین لــم یضــعوا حــدا معینــا علــى أســاس ١٢:ص٢٠٠٥

ینـــة، ولكـــي یسترشـــد عـــدد مـــن البـــاحثین بالدراســـات علمـــي أو إحصـــائي یحـــدد الحجـــم المناســـب للع

السابقة أن وجدت في تحدید حجـم عینـة البحـث خاصـة تلـك الدراسـات التـي تسـتخدم نفـس أسـلوب 

، وكما یأتي :)١٣٠ -١٢٩:ص ٢٠٠٠ملحم: وث الذي یرید الباحث استخدامه" (البح

:عینة البناء١ـ٢ـ٢ـ٣
رس لألنشطة الریاضیة ، تم اختیارهم بطریقة ) طالبا" مما٤٩٤اشتملت عینة البناء على (

الكلیة (٪) ، وقد روعي في أثناء أالختیار  ٦٥عمدیه من عینة البحث أألساسیة، ویمثلون نسبة (

، المرحلة الدراسیة ، الفعالیة التي یمارسونها) ، وذلك لكي تمثل عینة البناء مجتمع البحث تمثیال 

رس لألنشــطة الریاضــیة مــن عینــة البنــاء ألجــراء التجــارب ) طالبــا" ممــا٨٨صــادقا، إذ تــم اختیــار (

) طالــب ألجـراء صــدق البنــاء ٣٠٠االسـتطالعیة للمقیــاس ، وتـم اســتبعادهم مــن عینـة البحــث ، و(

ـــــات ، ٤٠(التحلیـــــل أإلحصـــــائي للفقـــــرات) (عینـــــة التمییـــــز) ، و( ) طالبـــــا" الســـــتخراج معامـــــل الثب

) طالبــا" لعــدم الحصــول علــى اســتماراتهم ، ٤٣(واســتبعدوا كــذلك مــن عینــة البحــث ، وتــم اســتبعاد 

) طالبا" لعدم اإلجابة على جمیع فقرات المقیاس .٢٣و(

عینة التطبیق٢ـ٢ـ٢ـ٣
) طالبــا" ممــارس لألنشــطة الریاضــیة ، ویمثلــون نســبة ٢٦٦اشــتملت عینــة التطبیــق علــى (

ترح عــــدد مــــن ٪) مــــن عینــــة البحــــث، باعتبــــار أن تلــــك النســــبة ممثلــــة لمجتمــــع البحــــث،إذ"یق٣٥(

٪) مـــن أفـــراد ٢٠المنظـــرین أن یكـــون عـــدد أفـــراد العینـــة الدراســـیة فـــي الدراســـات الوصـــفیة بنســـبة(

) ، ولغرض تطبیـق مقیـاس ألمسـؤولیة أالجتماعیـة، ١٣٠:ص ٢٠٠٠مجتمع صغیر نسبیا (ملحم:

) یبین ذلك .٢والجدول (
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  )٢الجدول (

یبین تفاصیل عینة البناء والتطبیق

الكلیة   ت

لبناءعینة  ا
عینة 

التطبیق

العدد 

  الكلي
عینة التجارب 

االستطالعیة

عینة الصدق 

والثبات
المستبعدون

  ٣٧  ١٣  ٣  ١٧  ٤  ألطب  .١

  ٢٥  ٩  ٢  ١٠  ٤  ألطب البیطري  .٢

  ٢٣  ٨  ٢  ١٠  ٣  طب أألسنان  .٣

  ٣٥  ١٢  ٤  ١٥  ٤  ألهندسة  .٤

  ٣٠  ١١  ٢  ١٣  ٤  هندسة االلكترونیات  .٥

  ٣٩  ١٤  ٣  ١٧  ٥  العلوم  .٦

  ٣٨  ١٣  ١  ٥١٩  علوم الحاسبات و الریاضیات  .٧

  ٤٧  ١٦  ٦  ٥٢٠  أإلدارة واالقتصاد  .٨

  ٥٣  ١٩  ٣  ٥٢٦  التربیة  .٩

  ٥٣  ١٩  ٥  ٥٢٤  أآلداب  .١٠

  ٦٥  ٢٢  ٧  ٣٠  ٦  التربیة الریاضیة  .١١

  ٦٢  ٢٢  ٦  ٢٨  ٦  التربیة األساسیة  .١٢

  ٣٤  ١٢  ٣  ١٥  ٤  الفنون الجمیلة  .١٣

  ٣٥  ١٢  ٣  ٤١٦  التمریض  .١٤

  ٣٥  ١٢  ٥  ٤١٤  الصیدلة  .١٥

  ٢٦  ٩  ٢  ٤١١  تقانات ألبیئة  .١٦

  ٢٨  ١٠  -  ٤١٤  العلوم اإلسالمیة  .١٧

  ٢٧  ٩  -  ٤١٤  العلوم السیاسیة  .١٨

  ٣٦  ١٣  ٥  ٤١٤  الزراعة  .١٩

  ٣٢  ١١  ٤  ٤١٣  القانون  .٢٠

  ٧٦٠  ٢٦٦  ٦٦  ٣٤٠  ٨٨  المجموع

  ٪١٠٠  ٪٣٥  ٪٩  ٪٤٤  ٪١٢  النسبة المئویة من عینة البحث

أداة البحث٣ـ٣
نظــرا لعــدم وجــود مقیــاس للمســؤولیة االجتماعیــة لممارســي األنشــطة الریاضــیة مــن طــالب 

" عنــدما جامعــة الموصــل ، قــام الباحــث ببنــاء هــذا المقیــاس ، إذ یــتم بنــاء االختبــارات والمقــاییس 

المحلیـة تكون االختبارات المنشورة في المراجع والدوریات العلمیة المتخصصـة غیـر مناسـبة للبیئـة 

، اوعنــدما تكــون هنــاك حاجــة الــى تطــویر وســائل القیــاس المتاحــة ، والعمــل علــى ابتكــار وســائل 
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إذ یشــــیر    ) ، ٤٦١: ص٢٠٠٦وادوات جدیــــدة لالســــتفادة منهــــا فــــي البیئــــة المحلیــــة " (رضــــوان : 

)Allen and yen: إلى أن عملیة بناء أي مقیاس تمر بأربع مراحل رئیسیة هي (

قیاس وذلك بتحدید المحاور التي تغطي فقراته .التخطیط للم-

صیاغة فقرات كل محور .-

تطبیق الفقرات على عینة ممثلة لمجتمع البحث .-

pأجراء تحلیل لفقرات المقیاس (- 118-119:1979:Allen and yen. (

تحدید محاور المقیاس١ـ٣ـ ٣
دراسات السابقة الخاصـة بالموضـوع من خالل مراجعة أدبیات البحوث واألطر النظریة وال

،(ألتــك  )٧٩-٢٥:ص١٩٨٩(الــدلیمي:)،١٢٢-٤٤:ص١٩٨٧(خوالــدة:دراســة قیــد البحث،منهــا

) ، فضال على أالطالع على المصادر العلمیة، وبعـد تحلیـل محتـوى لتلـك ٤٥-١٩:ص٢٠٠٤:

یسـاعد البحوث والدراسات والمصادر، " أن مراجعـة البحـوث والدراسـات فـي موضـوع السـمة ربمـا 

في تكوین فهم أوسع لمكونات السمة وعالقتها بسـمات أخـرى إضـافة إلـى المسـاعدة  فـي تعریـف 

) محـاور رئیسـه تعبـر عـن ٦تـم تحدیـد (ولـذلك  ،) ٧٤: ص٢٠٠٤شامل مفصل لها " (النبهان: 

محاور البحث األساسیة ، أذا اشتملت على جوانب ومحاور البحث، والمحاور هي:

یة تجاه  الزمالء.المسؤولیة االجتماع-

المسؤولیة االجتماعیة تجاه أنظمة وقوانین أللعب.-

المسؤولیة االجتماعیة الذاتیة واألخالقیة.-

المسؤولیة االجتماعیة تجاه العدل والمساؤاة.-

المسؤولیة االجتماعیة تجاه الخالق. -

المسؤولیة االجتماعیة التربویة.-

مــن الســادة ســتبیان مغلــق ومفتــوح وجــه إلــى عــدد ثــم عرضــت المحــاور أعــاله علــى شــكل ا

فــي مجــال العلــوم التربویــة و النفســیة واإلداریــة ، والعلــوم الریاضــیة )(ذوي الخبــرة و االختصــاص

ومجال القیـاس والتقـویم ، أشـار فیـه إلـى هـدف الدراسـة ، وطلـب أبـداء الـرأي حـول مـدى صـالحیة 

)(اصالسادة ذوي الخبرة واالختصأسماء  

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.د. ثیالم یونس عالوي

الموصلالتربیة الریاضیةقیاس وتقویمأ.م.د. عبد الكریم قاسم

الموصلاألساسیةالتربیة علم النفس الریاضيف حنتوش معیو أ.م.د. 

الموصلالتربیة قیاس والتقویمكامل عبد الحمید أ.م.د. 

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيناظم شاكر الوتارأ.م.د. 

الموصلالتربیةقیاس وتقویمأسامة حامد محمدأ.م.د. 

الموصلالتربیة الریاضیةقویمقیاس وتأ.م.د. إیثار عبد الكریم

الموصلاألساسیةالتربیة علم النفس الریاضيعكلة سلیمان ألحوريأ.م.د. 

الموصلالتربیة الریاضیةعلم النفس الریاضيزهیر یحیى محمدأ.م.د. 
  ج
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ن خالل (حذف أو تعدیل أو إضافة) أي محور المحاور أعاله ومدى مالءمتها لعنوان البحث ، م

الغریب) إلـى انـه " () یبین ذلك ،  إذ یشیر ١آخر یرونه مناسبا للموضوع قید البحث ، والملحق (

یـــتم تحلیـــل الكتـــب و المنـــاهج ، وذلـــك حتـــى یتفـــق أالختبـــار و مفرداتـــه مـــع المـــادة العلمیـــة ، مـــع 

ــــة التــــي یغطیهــــا ــــداء الــــرأي فیمــــا وضــــع مــــن استشــــارة الخبــــراء فــــي المــــادة العلمی أالختبــــار ، إلب

) ، و بعـــد تحلیـــل أراء ٦٠١:ص ١٩٨٥الغریـــب: (موضـــوعات والحكـــم علـــى مـــدى صـــالحیتها "  

٪) على صالحیة المحاور ومالءمتهـا ١٠٠ـ٪ ٨٠السادة الخبراء تبین أنه قد حصل اتفاق بنسبة (

والرابـــع ، والخــامس) بعـــد وطبیعــة مجتمــع البحـــث ، وعلــى صـــالحیة المحــاور (األول ، والثــاني ، 

تعـــدیلهم وٕاعـــادة صـــیاغتهم لمالءمـــتهم وطبیعـــة مجتمـــع البحـــث ، وتـــم دمـــج المحـــور الســـادس مـــع 

المحور الثالث ، وبهذا أصبح عدد محاور المقیاس خمسة محاور . 

تحدید أسلوب صیاغة فقرات المقیاس٢ـ٣ـ٣
) المطــور ، " إذ تعــد أعتمــد الباحــث فــي إعــداد الفقــرات و صــیاغتها علــى أســلوب (لیكــرت

لیكــرت) مــن أكثــر الطــرق اســتخداما ، وتتمیــز بأنهــا تحتــوي علــى وســائل تمكــن مــن قیــاس (طریقــة 

) ٢١:ص ١٩٨١درجة الموافقة بالنسبة لكل وحدة من الوحدات التي یتضمنها المقیاس " (موسـى:

Multipleوهــي شــبیهة بأســلوب أالختیــار مــن متعــدد ( Choice(قــرات ، إذ یقــدم للمســتجیب ف

ویطلب منه تحدید أجابته باختیار بدیل واحد من بین عدة بدائل لها أوزان مختلفة . 

صیاغة فقرات كل محور١-٢-٣-٣
بعــد تحدیــد محــاور المقیــاس تطلــب إعــداد الصــیغة أألولیــة للمقیــاس،إذ تمــت صــیاغة عــدد 

خـالل أالعتمـاد من الفقرات على وفق محاور المقیاس و بما یتالءم و طبیعة مجتمع البحث، مـن

علــى أألســس ألــواردة فــي البحــوث و الدراســات العلمیــة حــول أســالیب بنــاء المقــاییس ، و االطــالع 

علـــى المصـــادر العلمیـــة ، وأدبیـــات البحـــوث، والدراســـات وبعـــض المقـــاییس الســـابقة ذات العالقـــة 

زعین ) طالبــا" مــن عینــة البحــث مــو ٥٠بمجــال البحــث ، ومــن خــالل توجیــه اســتبیان مفتــوح إلــى (

)یبـین ذلـك ، " یمكـن لمطـور أداة ٢بطریقة عشؤائیة ، وتم استبعادهم من عینة البحـث، والملحـق (

قیـــاس ســـمة معینـــة أن یبـــدأ عملـــه بطـــرح أســـئلة مفتوحـــة علـــى الفئـــة المســـتهدفة،ثم یقـــوم بتصـــنیف 

االســــــتجابات وتحلیلهــــــا ، ومــــــن ثــــــم یشــــــتق األبعــــــاد الرئیســــــة المكونــــــة للســــــمة المنــــــوي قیاســــــها "     

) ، " ینصــح بطـرح الفقــرة أوال علـى أنهــا سـؤال (مفتــوح) علـى مجموعــة ٧٤: ص ٢٠٠٤(النبهـان :

من الممتحنین ،ثم یصار إلى اشتقاق المموهات وتطویرها من خالل حصر وتحلیل أخطاء هـؤالء 

یــاس ) ، وبهــذا تــم التوصــل إلــى إعــداد وصــیاغة فقــرات المق٨٧: ص ٢٠٠٤النبهــان :(الممتحنــین

) فقـــرة ٢٩٪)، و(٥٧) فقـــرة إیجابیـــة تشـــكل نســـبة (٣٨) فقـــرة ، منهـــا (٦٧بصـــیغتها األولیـــة مـــن (
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٪) ٥٠٪) ایجابیــة و(٥٠٪) ، لــیس هنالــك جــزم تــام بــان تكــون الفقــرات (٤٣ســلبیة تشــكل نســبة (

) ١٩٧٣سلبیة ، بل هنالك العدید من الدراسات والبحوث تم اخذ نسب مختلفة منها(دراسة عثمـان:

ــــــ ــــــة ، (٨٠) ، منهــــــا (١١٥ت عــــــدد الفقــــــرات (، كان ــــــرة ایجابی ــــــدلیمي : ) فقــــــرة ســــــلبیة٣٥) فق (ال

) فقرة ایجابیة ، ٦٤) ، منها (٨٤) ، كانت عدد الفقرات (١٩٧٨دراسة ظاهر:() و٤٢:ص١٩٨٩

ــــ١٥:ص١٩٧٨)فقــــرة ســــلبیة (ظــــاهر:٢٠( ) موزعــــة علــــى محــــاور المقیــــاس الخمســــة الســــابق ٩٥ـ

یاغة فقرات المقیاس ما یأتي :تحدیدها ، وقد روعي في أعداد وص

أن ال تكون الفقرة طویلة تؤدي إلى الملل.-

)١٣٤:ص ١٩٨٩أبو عالم وشریف: (أن تكون الفقرة قابلة لتفسیر واحد -

أن تقیس الفقرة أحد أبعاد المقیاس ومرتبطة معه.-

) .٩٧:ص ١٩٩٠كاظم : (أن تكون الفقرة بصیغة المتكلم -

األولىالتجربة االستطالعیة٢-٢-٣-٣

) ٥٠للحصــول علــى فقــرات المقیــاس تــم توزیــع اســتبیان مفتــوح فیــه ســؤاالن ، موجــه إلــى (

طالبا" مـن (ضـمن عینـة البنـاء) مـوزعین علـى الطـالب الممارسـین لألنشـطة الریاضـیة فـي جامعـة 

والملحــق الموصــل وبطریقــة عشــوائیة ، یمثلــون مجتمــع البحــث وتــم اســتبعادهم مــن عینــة البحــث ،

.ذلك) یبین ٢(

صدق المقیاس٣-٣-٣

ـــاس الـــذي (إن الصـــدق هـــو أحـــد الخصـــائص  ـــاییس ، والمقی ـــاء المق الســـایكومتریة) فـــي بن

Stanley(یتصــف بالصـــدق هو"المقیـــاس الــذي یحقـــق الوظیفـــة التــي وضـــع مـــن أجلهــا and

Hopkins : 1972 :p ، )١٣٣: ص ١٩٨٧) (الكبیسـي: ٣٥٠: ص ٢٠٠٦(رضـوان :)101

صدق المقیاس عبر صدق المحتوى والصدق الظاهري .وقد تحقق الباحث من 
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:ألصدق ألظاھري١-٣-٣-٣
) فقرة و صیاغتها و إعدادها بصورتها أألولیة ، تم ٦٧بعد إعداد فقرات المقیاس ألبالغة (

في مجال العلوم ألتربویة و ألنفسـیة )(عرضها على عدد من السادة ذوي الخبرة و االختصاص 

ـــوم ـــة ، و العل ـــى مـــدى اإلداری ـــاس والتقـــویم ، لغـــرض تقویمهـــا والحكـــم عل الریاضـــیة ، ومجـــال ألقی

صالحیتها و مالءمتها للمحور الذي خصصت له ، وأجراء ألتعدیالت المناسبة من خالل (حـذف 

أو أعادة صیاغة أو إضافة عدد مـن الفقـرات) ، وبمـا یـتالءم و مجتمـع البحـث ، فضـال عـن ذكـر 

، أو إضــافة وتحدیــد الســلم البــدیل لإلجابــة الــذي یرونــه مناســبا صــالحیة بــدائل أإلجابــة المقترحــة

) یبـین ذلـك، ٣للمقیاس، إذ یعد هذا أإلجراء وسـیلة مناسـبة للتأكـد مـن صـدق المقیـاس، و الملحـق(

إذ یشیر(عویس) إلى أنه "یمكن أن نعد أالختبار صادقا بعد عرضـه علـى عـدد مـن المختصـین و 

ختبار، فإذا أقر الخبراء أن هذا أالختبار یقـیس السـلوك الـذي و الخبراء في المجال الذي یقیسه أال

) ، " ویمكن ٥٥:ص  ١٩٩٩ضع لقیاسه ، یمكن للباحث أالعتماد على حكم الخبراء" (عویس : 

Fergusonاعتماد صدق المحكمین نوعا من الصـدق الظـاهري"   ( : 1981 : p ) ، وهـذا 104

دق فــــي بنــــاء المقــــاییس النفســــیة ویســــمى بالصــــدق اإلجـــراء یمثــــل وســــیلة مــــن وســــائل إیجــــاد الصــــ

) ، وبعــد تحلیــل اســتجابات و مالحظــات الســادة الخبــراء تــم ٥٤: ص ١٩٨٥الظــاهري (عیســوي :

)(اصالسادة ذوي الخبرة واالختصأسماء  
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استخراج صدق الخبـراء مـن خـالل النسـبة المئویـة التفـاق الخبـراء حـول صـالحیة فقـرات المقیـاس، 

الخبــراء ، و قـــد تــم حـــذف و تعـــدیل ٪) فــأكثر مـــن أراء٧٥إذ تــم قبـــول الفقــرات التـــي أتفــق علیهـــا(

بعــض الفقـــرات ، إذ یشـــیر (بلـــوم و آخـــرون) إلـــى أنـــه"على الباحـــث أن یحصـــل علـــى نســـبة أتفـــاق 

٪) فـــأكثر مـــن ٧٥للخبـــراء فـــي صـــالحیة الفقـــرات وٕامكانیـــة أجـــراء التعـــدیالت بنســـبة ال تقـــل عـــن (

) ، و الجـدول ١٢٦ص :١٩٨٣بلوم و آخرون : (تقدیرات الخبراء في هذا النوع من الصدق "    

) یبین ذلك .٤(

  )٤الجدول(

یبین نسبة أتفاق الخبراء على فقرات محاور مقیاس المسؤولیة االجتماعیة المقترحة

رقم 

  الفقرة

تجاه الخالقتجاه العدل والمساؤاةالتربویة واألخالقیةتجاه أنظمة وقوانین أللعبتجاه الزمالء
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٧٦  ١٣  ٪١٠٠  ١٧  ٪٧٦  ١٣  ٪٨٨  ١٥  ٪١٠٠  ١٧  ١٪  

٨٨  ١٥  ٪١٠٠  ١٧  ٪٨٢  ١٤  ٪٨٨  ١٥  ٪١٠٠  ١٧  ٢٪  

٨٨  ١٥  ٪٧٦  ١٣  ٪٩٤  ١٦  ٪٩٤  ١٦  ٪٩٤  ١٦  ٣٪  

٨٢  ١٤  ٪٨٢  ١٤  ٪٧٠  ١٢  ٪٧٦  ١٣  ٪١٠٠  ١٧  ٤٪  

٨٢  ١٤  ٪١٠٠  ١٧  ٪٧٦  ١٣  ٪٦٤  ١١  ٪٩٤  ١٦  ٥٪  
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٩٤  ١٦  ٪٩٤  ١٦  ٪٩٤  ١٦  ٪٧٦  ١٣  ٪٩٤  ١٦  ٨٪  
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٨٢  ١٤  ٪٨٢  ١٤  ٪٨٢  ١٤  ٪٨٢  ١٤  ٪٩٤  ١٦  ١٠٪  

٧٠  ١٢  ٪٧٠  ١٢  ٪٨٨  ١٥  ٪٨٨  ١٥  ٪٨٢  ١٤  ١١٪  

٧٦  ١٣  ٪٧٦  ١٣  ٪٩٤  ١٦      ٪٨٨  ١٥  ١٢٪  

٧٦  ١٣      ٪٧٦  ١٣          ١٣٪  

٧٦  ١٣      ٪٨٨  ١٥          ١٤٪  

٩٤  ١٦          ١٥٪          

٧٠  ١٢  ١٦٪          

٨٢  ١٤          ١٧٪          

٨٨  ١٥          ١٨٪          

) مــن محــور تجــاه ٧) فقــرات وهــم الفقــرة (٧أنــه قــد تــم حــذف () :٤یتبــین مــن الجــدول (

) مـــن محـــور ٤،١٦) مـــن محـــور تجـــاه أنظمـــة وقـــوانین اللعـــب ، والفقـــرتین (٥ء ، والفقـــرة (الـــزمال

) مــن ١١، ٦() مــن محــور تجــاه العــدل والمســاواة ، و الفقــرتین ١١التربویــة واألخالقیــة، و الفقــرة (

وبهـذا محور تجاه الخالق ، إذ حذفت جمیعها لعدم حصولها على نسبة أالتفاق المقبولة و المقررة

) ، ٤) فقرة ، كما مبـین فـي الملحـق (٦٠راء یكون عدد فقرات مقیاس المسؤولیة االجتماعیة (أإلج
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تم االعتماد علیها في عملیة إجـراء التجربـة االسـتطالعیة للمقیـاس ، والتحلیـل أإلحصـائي للفقـرات 

.

صدق المحتوى٢-٣-٣-٣
كـل محـور مـن ویطلق علیه الصدق بحكم التعریف، فاالهتمام األساسي فیه ینصب علـى

محــاور المقیــاس ومــدى احتوائــه علــى فقــرات مناســبة وكــذلك التصــمیم المنطقــي لفقــرات كــل محــور 

) ، وقــد تحقــق هــذا الصــدق فــي أداة البحــث مــن خــالل ٣٠٦ص :١٩٨٠ :فــرج(ومــدى تغطیتــه لــه 

فقـــرات كـــل محـــور، إذ یشـــیر        توضـــیح مفهـــوم كـــل محـــور مـــن محـــاور المقیـــاس ، وكـــذلك تصـــنیف 

م) إلـــى أن " صـــدق المحتـــوى لالختبـــار یعتمـــد بصـــورة أساســـیة علـــى مـــدى أمكانیـــة تمثیـــل الحكـــی(

یقیســها تمثــیال صــادقا ومتجانســا أالختبــار لمحتویــات عناصــره، و كــذلك المواقــف و الجوانــب التــي

ـــذي وضـــع مـــن أجلـــه أالختبـــار " و  ) ٢٣:ص ٢٠٠٤الحكـــیم:(ذا معنویـــة عالیـــة لتحقیـــق الهـــدف ال

توصـــل إلـــى صـــدق المحتـــوى عبـــر إطالعـــه و تحدیـــده و تعریفـــه محـــاور ویعتقـــد الباحـــث أنـــه قـــد

المقیــاس و صــیاغة فقراتــه " بعــد أن أعتمــد علــى التحلیــل وهــو أســاس عملیــة منطقیــة تعتمــد علــى 

  ) .٥٦:ص١٩٨٩ثورندایك و هیجن : (االجتهاد الشخصي " 

التجربة أالستطالعیة (الثانیة)  للمقیاس ٤-٣-٣
س توزیعـــا عشـــؤائیا لتجنـــب تـــأثر المجیـــب بـــنمط كـــل محـــور مـــن بعـــد توزیـــع فقـــرات المقیـــا

المحاور ، و بعد إعـداد التعلیمـات الخاصـة بـه بصـورتها األولیـة ، تـم تطبیـق المقیـاس علـى عینـة 

تـــدریب علمیـــا  ة) طالبـــا" ممـــارس لألنشــطة الریاضـــیة ، إذ " تعـــد التجربــة أالســـتطالعی٣٨قوامهــا (

بیـــــات التـــــي تقابلـــــه أثنـــــاء أجـــــراء أالختبـــــارات لتفادیهـــــا " للباحـــــث للوقـــــوف علـــــى الســـــلبیات واالیجا

) ، وكان الغرض من أجراء التجربة االستطالعیة ما یأتي:١٠٧ص :١٩٩٠ :(المندالوي 

مدى وضوح الفقرات و درجة استجابتهم لها.-

التأكد من مدى وضوح تعلیمات المقیاس.-

أإلجابة عن التساؤالت و االستفسارات.-

ئیة للفقرات.أعداد الصورة النها-

تشخیص المعوقات و السلبیات التي قد تصادف الباحث.-

مدى مالءمة بدائل أإلجابة للمقیاس.-

احتساب زمن أإلجابة و الوقت الذي یستغرقه المختبر في أإلجابة على المقیاس .-
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، وجــود أي غمــوض حــول فقــرات المقیــاسوقــد أظهــرت نتیجــة التجربــة أالســتطالعیة عــدم

) ١٥(دقیقـة و بمعـدل )٢٠ – ١٠(قت المحدد لإلجابة على فقرات المقیاس بـین وقد بلغ معدل الو 

دقیقة .

)التحلیل اإلحصائي للفقرات(صدق البناء  ٥-٣-٣
ویســـمى أیضـــا بصـــدق المفهـــوم أو الصـــدق التكـــویني ، ویقصـــد بـــه مـــدى قیـــاس أالختبـــار 

أو األبعاد التي یتكون لتكوین فرضي أو سمة معینة، و تتلخص طریقة إیجاده في تحدید المحاور 

) ، ویمثــــل ١٣٦ – ١٣٥:ص ٢٠٠٢الظــــاهر وآخــــرون : (منهـــا المفهــــوم طبقــــا لنظریــــة معینــــة . 

البناء سمة سیكولوجیة أو صفة أو خاصیة ال یمكن مالحظتها وٕانما یستدل علیها مـن السـلوكیات 

) ، إذ تم الكشف عن صدق البناء بأسلوبین :٢٧٦:ص ٢٠٠٠المرتبطة بها (ملحم: 

Discriminationأیجاد صدق المفردة عن طریق حساب قوة التمییز للفقرات (- Power(

مــن مواصــفات المقیــاس الجیــد أجــراء التحلیــل أإلحصــائي لفقراتــه لمعرفــة " قــدرة أالختبــار 

المقتـرح علــى التفریـق بــین أألفـراد الــذین یتمتعـون بدرجــة مرتفعـة مــن السـمة أو القــدرة مـن ناحیــة و 

ــــراد ا ــــة أخــــرى "            بــــین أألف ــــس الســــمة أو القــــدرة مــــن ناحی ــــذین یتمتعــــون بدرجــــة منخفضــــة مــــن نف ل

) ، إذ تــــــم إیجــــــاد خاصــــــیة التمییــــــز لكــــــل فقــــــرة باســــــتخدام أســــــلوب ٢٤٤:ص ٢٠٠٦رضــــــوان :(

المجموعتین المتضادتین ، وأن قدرة الفقرة على التمییز بین أألفراد ذوي المسؤولیة العالیة، و ذوي 

ئة ، من المؤشرات الدالة على صدق المقیاس .المسؤولیة الواط

أیجاد قوة أالرتباط بین الفقرات و الدرجة الكلیة للمقیاس ، و الذي یـدعى باالتسـاق الـداخلي -

Internalللمقیاس ( Consistency( ، أو یسمى بصدق الفقرات:

) ،٣٨٦:ص ١٩٩٩عــودة : (إذ تعــد هــذه الطرائــق مؤشــرات إحصــائیة لصــدق البنــاء " "

وتــم ألتأكــد مــن ذلــك مــن خــالل حســاب معامــل التمییــز " أن معامــل التمییــز یفیــد فــي معرفــة مــدى 

الفــروق فــي األداء بــین األفــراد فــي الصــفة المقاســة فضــال عــن تأكــد الباحــث مــن صــدق االختبــار 

، فضـال عـن تمتـع المقیـاس باالتسـاق  )١١٥:ص  ١٩٩٠اإلمـام وآخـرون: (الداخلي والخـارجي " 

الفقرات وفیمـا یـأتي وصـف ألسـالیب التحلیـل اإلحصـائي المسـتخدمة فـي التحقـق مـن الداخلي بین

صدق بناء المقیاس .

:أسلوب المجموعتین المتضادتین أو المتطرفتین ١-٥-٣-٣
تم استخدام أسلوب المجموعتین المتضادتین للكشف عن الفقرات الممیـزة فـي بنـاء مقیـاس 

العینـــة المناســـبة لتحلیـــل الفقـــرات ، قـــام الباحـــث بمراجعـــة المســـؤولیة االجتماعیـــة ، ولتحدیـــد حجـــم

 ٢٠٠١الزهیـري : (أدبیات البحوث وبعض الدراسات السابقة الخاصة ببناء المقاییس ، منها دراسة
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ــــوحظ أن عــــدد أفــــراد  )٧١:ص  ٢٠٠٦الطــــائي : () ،٥٣:ص  ٢٠٠٥طبیــــل :(،  )٤٣:ص  ، ل

انــه " ال یوجــد قــانون مطلــق أو قاعــدة عامــة فــردا فــأكثر ، إذ )٣٠(عینــة التمییــز تباینــت فكانــت 

تضبط الحد األدنى لعدد الممتحنین من اجل إجراء دراسة تحلیل الفقرات بـل هنـاك اتفـاق علـى أن 

) ، " ٢١٠:ص  ٢٠٠٤النبهــان : (تحلیــل الفقــرات یتطلــب عــددا" كبیــرا" نســبیا مــن المفحوصــین " 

Nunnوبشـكل عـام یوصـي ننـالي ( ally وح عـدد الممتحنـین بـین خمسـة إلــى ) " أن یتـرا1978:

) ، وهناك عدد من اآلراء ، إذ ٢١٠: ص ٢٠٠٤: النبهان(عشرة أمثال عدد الفقرات كحد أدنى " 

یــرى الــبعض إن حجــم المجتمــع هــو الــذي یحــدد حجــم العینــة ، فــي حــین یــرى الــبعض األخــر أن 

، إذ  )٧٤:ص  ٢٠٠٥:  الكـواز(اإلجراء المستخدم في التحلیل هو الذي یحدد حجم العینـة "     

 )٣٠٠) ، على عینة التمییز البالغ قوامها (٤تم تطبیق المقیاس بصورته األولیة كما في الملحق (

ن طالب ممارس لألنشطة الریاضیة في الكلیات ، تم " تقسیم أفراد العینة إلى مجموعتین متسـاویتی

مـــن (حنـــین ترتیبـــا تنازلیـــا مت، ولتحقیـــق ذلـــك نرتـــب درجـــات الم، واخـــذ مجمـــوعتین متطـــرفتین منهـــا

، وفـي  )٢٣٦:ص  ٢٠٠٠ملحـم : (ثم نقسمها إلـى مجمـوعتین متسـاویتین " )األعلى إلى األدنى

٪) مــن الـــدرجات الــدنیا لتمـــثال ٢٧(٪) مـــن الــدرجات العلیــا وبنســـبة ٢٧(العــادة یــتم اختیـــار نســبة 

دد المفحوصـین قلـیال ٪) أذا كـان عـ٥٠٪) واقـل (٥٠المجموعتین المتطرفتین ، " یتم تحدید أعلى(

٪) ، علــــى اعتبــــار أن معامــــل تمییـــز الفقــــرة یكــــون حساســــا وأكثــــر ٢٧٪) واقــــل (٢٧، أو أعلـــى (

) ، لــذلك فانــه " إذا كانــت ١٩٦:ص  ٢٠٠٤اســتقرارا فــي حالــة اســتخدام هــذه النســبة " (النبهــان : 

لـدرجات الـدنیا " ٪) مـن ا٢٧٪) من الـدرجات العلیـا ، و(٢٧(العینة كبیرة فانه باإلمكان اخذ نسبة 

Stanley)(٥٠: ص ٢٠٠٦(عالم :)٨٠ـ٧٤:ص ١٩٨١الزوبعي وآخرون :( : 1972 : p268(

ـــــرت نســـــبة  ـــــا ونســـــبة ٢٧(، إذ اختی ـــــدرجات العلی ـــــدنیا لتمـــــثال ٢٧(٪) مـــــن ال ـــــدرجات ال ٪) مـــــن ال

طالب ممارس لألنشطة الریاضیة بعـد  )٨١(المجموعتین المتطرفتین ، وقد تضمنت كل مجموعة 

رجاتهم ترتیبـا تنازلیـا فـي ضـوء إجابـاتهم علـى فقـرات المقیـاس ، واعتمـدت قیمـة اختبـار    أن رتبت د

المحتسبة الختبار داللـة الفـروق بـین متوسـطات إجابـات المجمـوعتین العلیـا والـدنیا لكـل فقـرة  )ت(

م الحقیبـة اإلحصـائیة للعلـو (من فقرات المقیاس ، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي المعروف بالـ

: ص ١٩٧٣علـــــــى الحاســـــــوب اآللـــــــي ،(ألبیـــــــاتي:)Spss(، والـــــــذي یرمـــــــز لـــــــه بــــــــ)االجتماعیـــــــة

Ebel()،٣١٨: ص١٩٧٣)،(جـابر: ٢٦٠ : 1976: p 399()،Edwards : 1957 : p153-

یبین ذلك . )٥(والجدول )154
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  )٥الجدول (

یبین نتائج أالختبار التائي لحساب التمییز

  داللة الفروقمعامل التمییز  الفقرةرقم   الفروق داللةمعامل التمییز  الفقرةرقم 

معنوي  ١،٣  ٣١  معنوي  ٥١،٢  ١

معنوي  ٧٢،٢  ٣٢معنوي  ٦٦٣،١  ٢

معنوي  ٩٥٤،١  ٣٣معنوي  ٦٤٩،١  ٣

معنوي  ٧٣٦،١  ٣٤معنوي  ١٠٥،٣  ٤

معنوي  ٣١٢،٣  ٣٥معنوي  ٤٣٢،٢  ٥

معنوي  ٨٤،٢  ٣٦معنوي  ٦٥١،١  ٦

معنوي  ٤،٢  ٣٧معنوي  ٢١٢،٢  ٧

معنوي  ١٠٩،٤  ٣٨معنوي  ٦٤،٣  ٨

معنوي  ٨٣٩،١  ٣٩معنوي  ٣١٣،٢  ٩

معنوي  ٩١،١  ٤٠معنوي  ٩١٨،١  ١٠

معنوي  ٢٠١،٤  ٤١معنوي  ٨٤٧،١  ١١

معنوي  ٩٩،١  ٤٢معنوي  ٤١٧،٣  ١٢

معنوي  ٦٤٢،٣  ٤٣معنوي  ٩٥٢،٢  ١٣

معنوي  ٥٥٧،٢  ٤٤معنوي  ٣٢،٤  ١٤

معنوي  ٤٩٩،٢  ٤٥معنوي  ٠٠٥،٣  ١٥

معنوي  ٣٠٧،٢  ٤٦  معنوي  ١٢١،٤  ١٦

معنوي  ٤٩٤،٢  ٤٧معنوي  ٧١٩،٣  ١٧

غیر معنوي  ٥٨٥،٠  ٤٨غیر معنوي  ٢٤٢،٠  ١٨

معنوي  ٠٠٩،٢  ٤٩معنوي  ٤٥٣،٢  ١٩

معنوي  ٨٧٨،١  ٥٠معنوي  ٨٨،٣  ٢٠

معنوي  ٤٥٨،٢  ٥١معنوي  ٧٢٥،٤  ٢١

غیر معنوي  ٨١٦،٠  ٥٢معنوي  ١١،٣  ٢٢

معنوي  ٣٧٥،٣  ٥٣غیر معنوي  ٤٣٥،٠  ٣٢

معنوي  ٠٩،٤  ٥٤معنوي  ٣٠٤،٢  ٢٤

معنوي  ٥٠١،٣  ٥٥معنوي  ٣٥٧،٤  ٢٥

غیر معنوي  ٧١٣،٠  ٥٦معنوي  ٧١،١  ٢٦

معنوي  ٦٤٩،١  ٥٧معنوي  ٦٤٧،١  ٢٧

غیر معنوي  ٤٢٢،٠  ٥٨معنوي  ٨٤٨،٢  ٢٨

معنوي  ٢،٢  ٥٩معنوي  ٨٩١،١  ٢٩

غیر معنوي  ٦،٠  ٦٠غیر معنوي  ٥٧٣،١  ٣٠

  ) ٦٤٥،١تساوي( ة)، قیمت(ت) الجد ولی٢٩٨ة() وأمام درج٠٥،٠( ≤معنوي عند مستوى معنویة *

  )٤٥٦:ص  ١٩٨٤الراوي: (
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٣٥٤

 )٧٢٥،٤ –٢٤٢،٠أن القــیم التائیــة لفقــرات المقیــاس تراوحــت بــین () :٥یبــین الجــدول (

) ٠٥،٠( ≤، وأمام مستوى معنویة )٢٩٨أمام درجة حریة ( ةوعند الرجوع إلى قیمة (ت) الجد ولی

) فقــرة أثبتــت قــدرة تمییزیــة، ماعــدا ٥٢ذلــك یتضــح أن ()، و فــي ضــوء٦٤٥،١نجــد أنهــا تســاوي (

) فقرات لم تثبت قـدرة تمییزیـة ،تـم االسـتدالل علیهـا مـن خـالل مقارنـة قیمـة (ت) المحتسـبة مـع ٨(

، فقدتم حذف الفقـرات ة، وبما أن قیمة (ت) المحتسبة أقل من قیمة (ت) الجد ولیةقیمتها الجد ولی

ضعیفة التمییز .

معامل أالتساق الداخليأسلوب٢-٥-٣-٣
تعني طریقة االتساق الداخلي باالتي:

.مدى ارتباط الفقرات مع بعضها البعض داخل االختبار أو المقیاس

. مدى ارتباط كل فقرة مع المقیاس ككل

 التحقق من مدى االتساق فیما بین الفقـرات لكـون االتسـاق یتـأثر بخطـأ محتـوى الفقـرات وخطـأ

  . )١٣١:ص  ٢٠٠٦رضوان:  ( فقراتعدم تجانس ال

" إذ یؤدي فحص االتساق الداخلي للمقیاس ،أو معامل تجانسه إلى الحصول على تقـدیر 

) ، وتم استخراج معامل االتساق ، إذ أن هذا األسلوب " ٣٥:ص ١٩٩٩باهي:(لصدقه التكویني" 

فسه الـذي یقیسـه المقیـاس یقدم لنا مقیاسا متجانسا في فقراته بحیث تقیس كل فقرة البعد السلوكي ن

) ، فبعـد ١٠١:ص ١٩٩٠ككل،فضال عن قدرته على إبراز التـرابط بـین فقـرات المقیـاس " (كـاظم:

استبعاد الفقرات غیر الممیزة تم إیجاد معامل ارتباط درجـة كـل فقـرة بالدرجـة الكلیـة للمقیـاس لـنفس 

، ویســمى " بصـــدق كلیــاتفــي ال) طالــب ممارســا لألنشـــطة الریاضــیة ٣٠٠عینــة التمییــز البالغــة (

االتساق الداخلي للمقیاس ، إذ یتم قیاسه من خالل حساب معامل أالرتباط بین المفـردة والمجمـوع 

) ، وقـــد تـــم اســـتخدام معامـــل ٦٨:ص ٢٠٠١الكلـــي للمحـــاور ، الدرجـــة الكلیـــة للمقیـــاس" (فرحـــات:

عـــروف بالــــ(الحقیبة أالرتبـــاط البســـیط (بیرســـون) لتحقیـــق ذلـــك ، باســـتخدام البرنـــامج اإلحصـــائي الم

) ٦على الحاسوب اآللـي ، والجـدول (Spss)(اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة) ، والذي یرمز له ب

یبین ذلك .
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٣٥٥

  )٦الجدول(

یبین معامل أالرتباط بین الفقرات والدرجة الكلیة لمقیاس المسؤولیة االجتماعیة باستخدام 

أسلوب االتساق الداخلي

  داللة الفروقمعامل االرتباط  الفقرةرقم   داللة الفروقمعامل االرتباط  الفقرةرقم 

معنوي  ٣٨،٠  ٢٩معنوي  ٤١٤،٠  ١

معنوي  ٢٤٧،٠  ٣١معنوي  ٢٠٥،٠  ٢

معنوي  ٤٢٦،٠  ٣٢معنوي  ٢٨٣،٠  ٣

معنوي  ٤٣١،٠  ٣٣معنوي  ٣٣،٠  ٤

معنوي  ١٩٨،٠  ٣٤معنوي  ٥٣٤،٠  ٥

معنوي  ٦٣٤،٠  ٣٥معنوي  ١٩٣،٠  ٦

نويمع  ٣١،٠  ٣٦معنوي  ٤٥٧،٠  ٧

معنوي  ٥٦،٠  ٣٧معنوي  ٥٨،٠  ٨

معنوي  ٥١،٠  ٣٨معنوي  ٤٤،٠  ٩

معنوي  ٢٥٩،٠  ٣٩معنوي  ٢١٧،٠  ١٠

معنوي  ٥٧٩،٠  ٤٠معنوي  ٣٨٩،٠  ١١

معنوي  ٣٥٢،٠  ٤١معنوي  ٥٢،٠  ١٢

معنوي  ٤٩١،٠  ٤٢معنوي  ٥١٩،٠  ١٣

معنوي  ٥٧٤،٠  ٤٣معنوي  ٣٤٧،٠  ١٤

معنوي  ٣٦١،٠  ٤٤معنوي  ٤٩،٠  ١٥

معنوي  ٦٠٦،٠  ٤٥نويمع  ٦٢٧،٠  ١٦

معنوي  ٢٦٤،٠  ٤٦معنوي  ٢٢،٠  ١٧

معنوي  ٣٠٩،٠  ٤٧معنوي  ٢٩٢،٠  ١٩

معنوي  ٤٤،٠  ٤٩معنوي  ٢٤٩،٠  ٢٠

معنوي  ١٩٩،٠  ٥٠معنوي  ٣٢٨،٠  ٢١

معنوي  ٥٨٢،٠  ٥١معنوي  ٥١،٠  ٢٢

معنوي  ٢٧٧،٠  ٥٣غیر معنوي  ١٥٣،٠  ٢٤

معنوي  ٦٢،٠  ٥٤معنوي  ٣٩٢،٠  ٢٥

معنوي  ٣٧،٠  ٥٥معنوي  ٤،٠  ٢٦

غیر معنوي  ١٦١،٠  ٥٧معنوي  ٢٣٥،٠  ٢٧

معنوي  ٤٥٢،٠  ٥٩معنوي  ٥٥٩،٠  ٢٨

) ١٦٥،٠تســـاوي( ة)،قیمـــة(ر) الجـــد ولیـــ٢٩٨) وأمـــام درجـــة حریـــة(٠٥،٠( ≤معنـــوي عنـــد مســـتوى معنویـــة 

  ). ٤٦٣:ص ١٩٨٤(الراوي: 
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٣٥٦

لمقیـاس أن قـیم معامـل االرتبـاط بـین فقـرات المقیـاس والدرجـة الكلیـة ل) :٦یبین الجدول (

) ، وعنــد الرجــوع إلــى جــداول داللــة معامــل االرتبــاط عنــد درجــة ٦٣٤،٠ –١٥٣،٠(تراوحــت بــین 

) ، وفــي ١٦٥،٠تســاوي( ة)نجــد أن قیمة(ر)الجــد ولیــ٠٥،٠(≤)،وأمــام مســتوى معنویــة٢٩٨حریــة(

) فقرة أثبتت قدرة تمییزیة ، وفقرتین لم تثبت قدرة تمییزیة ، تم االسـتدالل٥٠ضوء ذلك یتبین أن (

، وبمــا أن قیمــة (ر) المحتســبة  ةعلیهــا مــن خــالل مقارنــة قیمــة (ر)المحتســبة مــع قیمتهــا الجــد ولیــ

، وعلى هـذا األسـاس فـان عـدد قد تم حذف الفقرات ضعیفة التمییز، ف ةأقل من قیمة (ر) الجد ولی

فقـــرات المقیـــاس غیـــر الممیـــزة التـــي تـــم حـــذفها بأســـلوب المجموعـــات المتطرفـــة ، وأســـلوب معامـــل 

) یبین ذلك.٧) فقرات بكأل األسلوبین ، والجدول(١٠تساق الداخلي هي (اال

  )٧الجدول (

یبین مجموع وأرقام الفقرات(غیر الممیزة)المحذوفة بأسلوبي المجموعات المتطرفة واالتساق 

الداخلي حسب فقرات المقیاس

فقرات 

المقیاس

المحذوفةفقرات (غیر الممیزة)ال

المتبقیة فقراتال المجموعات ببأسلو 

المتطرفة

االتساق بأسلوب

الداخلي

)٦٠-١(

  فقرة

٣٠، ٢٣، ١٨ ،

٥٦، ٥٢، ٤٨ ،

٦٠، ٥٨  

٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ٥٧١، ٢٤ ،

١٥، ١٤، ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠ ،

٢٥، ٢٢، ٢١،  ٢٠، ١٩،  ١٧، ١٦ 

 ،٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦ ،

٣٩، ٣٨،  ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣ ،

٤٦، ٤٥،  ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠ 

 ،٥٤، ٥٣،  ٥١،  ٥٠، ٤٩، ٤٧ ،

٥٩،  ٥٥  

المجموع  

٦٠  
  فقرة  ٥٠  فقرة   ٢  فقرات  ٨

وبهذا یصبح المقیـاس بصـورته النهائیـة بعـد عملیـة التحلیـل اإلحصـائي لفقراتـه مؤلـف مـن 

  ) .٥) فقرة ، كما مبین في الملحق (٥٠(



…االجتماعیة لممارسي األنشطة الریاضیة  ةلمسؤولیبناء مقیاس ا

٣٥٧

ثبات المقیاس  ٦-٣-٣
أن الثبــات یشــیر إلــى مــدى الدقــة واإلتقــان أو االتســاق الــذي یقــیس بــه االختبــار الظــاهرة "

" االنســـــجام أو االتســـــاق فـــــي النتـــــائج " )٩٨: ص ٢٠٠٦رضـــــوان: ("التـــــي وضـــــع مـــــن اجلهـــــا

)Gronback : 1960 :p تقـدیر العالمـة الحقیقیـة للفـرد علـى السـمة  ي) ، ویعنـي " الدقـة فـ126

) ، ولغـــرض الحصـــول علـــى ثبـــات ١٩٤:ص ١٩٩٢ر " (عـــودة و ملكـــاوي:التـــي یقیســـها االختبـــا

المقیاس أستخدم الباحث :

طریقة أعادة االختبار١-٦-٣-٣
تســـتخدم هـــذه الطریقـــة لتقـــویم الخطـــأ المـــرتبط بتطبیـــق االختبـــار مـــرتین مختلفتـــین بالنســـبة 

یـــة لتســـجیل درجـــات لوقـــت التطبیـــق ، بمعنـــى أن الثبـــات فـــي هـــذه الطریقـــة یســـتخدم المعاینـــة الزمن

االختبــار فـــي المقیــاس فـــي فتــرتین زمنیتـــین. قــام الباحـــث بحســاب درجـــة الثبــات للمقیـــاس بطریقـــة 

) طالبـا كتطبیـق ٤٠تطبیق االختبار وٕاعادة تطبیقه ، إذ تم تطبیق المقیاس على عینة مؤلفة من (

مرة ثانیة بعد مـرور أولي من عینة البناء وتم استبعادهم من عینة البحث ، وأعید تطبیق المقیاس 

) ٢٠ـ١٠أسبوعین من موعد التطبیق األولي على نفس العینة " تتراوح المدة عادة بین االختبارین (

) ، وبعــد جمــع االســتمارات تــم معالجتهــا إحصــائیا ١٤١:ص  ٢٠٠٢یومــا " (الظــاهر وآخــرون : 

) وهـو ٨١،٠وي (باستخدام معامل االرتبـاط البسـیط (بیرسـون) ، فظهـرت قیمـة (ر) المحتسـبة تسـا

دال إحصائیا مما یدل على ثبات المقیاس .

وصف المقیاس وتصحیحھ٧-٣-٣
،مقیاس المسؤولیة االجتماعیة لممارسي األنشطة الریاضیة مـن طـالب جامعـة الموصـل

، تـألف المقیـاس یهدف إلى توفیر أداة قیاس صـادقة وثابتـة لقیـاس مسـتوى المسـؤولیة االجتماعیـة

وتـتم ، )٨( كما مبین فـي الجـدولمحاور،موزعة على(خمسة)، فقرة )٥٠( ة منبصورته النهائی

اإلجابة علـى فقـرات المقیـاس مـن خـالل خمسـة بـدائل مرتبـة تنازلیـا علـى مقیـاس لیكـرت الخماسـي

وتكـــون األوزان تبعـــا لمضـــمون الفقرة،الفقـــرة االیجابیـــة تعطـــى لهـــا ،(دائما،غالبا،أحیانا،نادرا،أبـــدا)

، وتكـون الدرجـة درجـة )٥ــ١) درجة،والعكس صحیح بالنسـبة للفقـرة السـلبیة بـین (١ـ٥ن(األوزان بی

.) درجة٥٠( ، أما الدرجة الكلیة الدنیا للمقیاس فهيدرجة )٢٥٠( الكلیة العلیا للمقیاس هي
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  )٨( الجدول

یبین توزیع الفقرات على محاور مقیاس المسؤولیة االجتماعیة

المجموعتسلسل الفقراتالمحاور  ت

  ١١  ٤٦، ٤٢، ٣٧، ٣٢، ٢٧، ٢٣، ٢٠،  ١٦، ١١، ٦، ١  تجاه الزمالء   .١

  ١٠  ٤٣،  ٣٨، ٣٣، ٢٨، ٢٤، ٢١، ١٧، ١٢، ٧،  ٢تجاه أنظمة وقوانین اللعب   .٢

  ٩  ٥٠، ٤٨، ٣٩، ٣٤، ٢٩، ٢٥، ١٣، ٨، ٣  التربویة واألخالقیة   .٣

  ١٠  ٤٧، ٤٤،  ٤٠، ٣٥،  ٣٠، ٢٦، ١٨، ١٤، ٩، ٤تجاه العدل والمساواة   .٤

  ١٠  ٤٩، ٤٥، ٤١، ٣٦، ٣١، ٢٢، ١٩،  ١٥، ١٠، ٥  تجاه الخالق   .٥

  ٥٠المجموع الكلي للفقرات

التطبیق النھائي لمقیاس المسؤولیة االجتماعیة  ٤-٣
) طالبـا" ممارسـا" لألنشـطة الریاضـیة ٢٦٦تم تطبیق المقیاس على عینة التطبیق البالغة (

دون تحدیـــد وقـــت ثابـــت لإلجابـــة علـــى المقیـــاس ، وزعـــت علـــیهم مـــن كلیـــات جامعـــة الموصـــل ، و 

أمــام كــل )√(كراســات المقیــاس ، وتــم شــرح طریقــة اإلجابــة علــى المقیــاس ، وذلــك بوضــع عالمــة 

فقرة وتحت البدیل الذي تـراه مناسـبا ، وتـم التأكیـد علـیهم لإلجابـة علـى جمیـع فقـرات المقیـاس بكـل 

على كراسة المقیاس نفسه ، ثم تم جمع كراسات المقیاس مـن دقة وأمانة ، علما أن اإلجابة تكون 

اســـتمارات لعـــدم تصـــحیحها  )٦اســتمارة ، واســـتبعدت ( )٢١٠المختبــرین ، إذ تـــم الحصـــول علـــى (

) اسـتمارة لـم یـتم الحصـول علیهـا ، وبهـذا تكـون درجـة المختبـر علـى المقیـاس هـي مجمــوع ٥٠،و(

درجاته على فقرات المقیاس جمیعا.

ائل اإلحصائیة الوس ٥-٣
وسط الحسابي متال  -

المنوال-

االنحراف المعیاري-

)معادلة معامل االلتواء لـ(كارل بیرسون-

معامل االرتباط البسیط لـ(بیرسون) -

  . )٢٧٢ - ١٠١ص : ١٩٩٩: (التكریتي والعبیدي اختبار(ت)-

  ) .١٤٦: ص ١٩٩٨المتوسط الفرضي (عالوي : -

  ) .٩٠-٨٨: ص  ٢٠٠١عمر وآخران : ئویة (النسبة الم-
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عرض النتائج ومناقشتھا ـ٤
قام الباحث من خالل هذه الدراسة ببناء مقیاس المسؤولیة االجتماعیة لممارسـي األنشـطة 

الریاضــیة مــن طــالب جامعــة الموصــل، وقــد تــم ذلــك مــن خــالل إجــراءات خاصــة ببنــاء المقیــاس ، 

وبذلك تحقق الهدف األول من البحث.

عرض نتائج عینة البحث لمقیاس المسؤولیة االجتماعیة١-٤
بعد أن تأكد الباحث من صالحیة مقیاس المسؤولیة االجتماعیـة ، والـذي تـم تطبیقـه علـى 

عــن  )معتــدل(عینــة التطبیــق ، تــم التأكــد مــن مالءمــة المقیــاس لعینــة البحــث وان التوزیــع طبیعــي 

، والجـدول )أالعتـدالي(، ومنحنـى التوزیـع الطبیعـي )كـارل بیرسـون(طریق معادلـة معامـل االلتـواء 

) یبین ذلك .٩(

  )٩الجدول (

یبین المتوسط الفرضي و المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامل االلتواء 

إلجابات عینة البحث في مقیاس المسؤولیة االجتماعیة 

العینة  اسـالمقی
وحدة 

القیاس

وسط متال

الحسابي

ف االنحرا

المعیاري
المنوال

معامل 

االلتواء
النتیجة

طبیعي*  ١٩،٠-  ١٦٠  ٢،١٢  ٣٢،١٦٢  درجة  ٢١٠المسؤولیة االجتماعیة

  ) ١ ±(* یعد االلتواء طبیعیا ، واالختبارات مالءمة للعینة إذا وقع معامل االلتواء بین 

  )٢٠٦ – ٢٠٤:ص  ١٩٨٠(االطرقجي :

٢-٤ϟϭ̈́ ѧγϣϟ�ϯ ϭΗѧγϣ�ϰѧϠϋ�ϑ έόΗϟ�ΞΎΗϧ�ν έϋ�Δѧϧϳϋ�ϯ Ωѧϟ�ΔѧϳϋΎϣΗΟϻ�Δϳ
البحث

ألجل تقویم مستوى المسؤولیة االجتماعیة عند عینة البحث ، قام الباحث بإیجاد المتوسط 

الفرضــي للمقیــاس ، ومقارنتــه بالمتوســط الحســابي لــدیهم ، وســوف تصــنف المســؤولیة االجتماعیــة 

الــذي یفــوق المتوســط إلــى مســؤولیة ایجابیــة ، ومســؤولیة ســلبیة ، علــى أســاس أن متوســط العینــة 

الفرضــي للمقیــاس بصــورة معنویــة هــو مســؤولیة ایجابیــة،فیما تمثــل القیمــة الغیــر معنویــة مســؤولیة 

ــــل مســــؤولیة  ــــى مــــن المتوســــط الفرضــــي فتمث ــــیم األدن ضــــمن حــــدود المتوســــط الفرضــــي ، أمــــا الق

) یبین ذلك .١٠سلبیة،والجدول(
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  )١٠الجدول (

اري والمتوسط الفرضي لعینة البحث فيیبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعی

مقیاس المسؤولیة االجتماعیة

العینةالمقیاس
وسط متال

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

قیمة (ت) 

المحتسبة

  * ٦٣،١٤  ١٥٠  ٢،١٢  ٣٢،١٦٢  ٢١٠المسؤولیة االجتماعیة

  )٦٤٥،١(ة)الجد ولی)،قیمة(ت٢٠٩)، وأمام درجة حریة(٠٥،٠( ≤* معنوي عند مستوى معنویة

  ).٤٥٦:ص١٩٨٤الراوي:(

أن قیمة المتوسط الحسابي إلجابات عینة البحث علـى فقـرات ) : ١٠یتبین من الجدول (

) ، وعند اختبار ٢،١٢) ، وبانحراف معیاري قدره(٣٢،١٦٢مقیاس المسؤولیة االجتماعیة قد بلغ (

) ، ١٥٠البــالغ ()*(لمقیــاسمعنویــة الفــروق بــین متوســط درجــات العینــة ، والمتوســط الفرضــي ل

ـــة واحـــدة بلغـــت قیمـــة (ت) المحتســـبة ( ـــائي لعین ـــار الت ـــد مســـتوى ٦٣،١٤وباســـتخدام االختب ) ، عن

، ممــا یــدل علــى أن  )٦٤٥،١البالغــة ( ة) ، وهــي اكبــر مــن قیمــة (ت) الجــد ولیــ٠٥،٠( ≤معنویــة

شطة الریاضـیة فـي الفرق معنوي لصالح عینة البحث ، وهذا یدل على أن الطالب الممارسین لألن

جامعة الموصل بصورة عامـة یتمتعـون بمسـؤولیة اجتماعیـة ایجابیـة قـد تكـون حـافزا ودافعـا لـألداء 

والعطاء في المجال الریاضي .

٣-٤�Δϳϟϭ̈́ ѧγϣϟ�α ΎϳϘϣ�ϲϓ�Ι ΣΑϟ�Δϧϳϋ�ΞΎΗϧϟ�ΔϳέΎϳόϣϟ�ΕΎϳϭΗγϣϟ�ν έϋ
االجتماعیة

خـــالل الـــدرجات الخـــام قـــام اســـتكماال ألهـــداف البحـــث، ونتیجـــة لعـــدم وضـــوح الرؤیـــا مـــن

الباحــث بوضــع مســتویات معیاریــة لعینــة البحــث ، لغــرض تقویمهــا ، " أن تســاعد هــذه المســتویات 

فــــي تفســــیر الــــدرجات الخــــام وتعطیهــــا معنــــى لــــه داللــــة ممــــا یجعلهــــا أكثــــر موضــــوعیة فــــي أثنــــاء 

) ، وكما یأتي : ١٠٢:ص ١٩٩٧الجوادي : (استخدامها في عملیة التقویم " 

علیـــه علـــى وفـــق مقیـــاس اإلجابـــةوتكـــون فقـــرة ،)٥٠یتكـــون مـــن (لمقیـــاسا :مقیـــاس) المتوســـط الفرضـــي لل*(

عـدد  ÷عـدد الفقـرات ×  البـدائل أوزانالمتوسط الفرضي = مجمـوع  أن) ، وبما ١،٢،٣،٤،٥( التدرجخماسي

)١٤٦ :ص١٩٩٨ :(عالوي  البدائل 

درجة .١٥٠=٥÷٥٠×٥+٤+٣+٢+١المتوسط الفرضي = 

اك العدید من الدراسات والبحوث فـي مجـاالت متعـددة اعتمـدت علـى المتوسـط الفرضـي للتقـویم إذ أن هن

،   )٥٣: ص ٢٠٠٢) ، (االشــــــــــریفي : ٥٥:ص١٩٩٧، (الشــــــــــیخو : )١٣٩-١٣٨:ص ١٩٨٩منهــــــــــا (عــــــــــودة : 

.٨٩-٨٥: ص٢٠٠٦) ، (الطائي : ٤٩: ص٢٠٠٤(النعمة :  (
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  )١١ول (الجد

یبین المستویات المعیاریة وعدد الطالب الممارسین لألنشطة الریاضیة والنسبة المئویة لعینة 

البحث في مقیاس المسؤولیة االجتماعیة 

النسبة المئویةالطالبعدد المستوى المعیاريالدرجة الخام

٪١٠٨،٤اجید جدفأكثر١٨٧

٪٣٦١،١٧جید١٨٦-١٧٥

٪٦٣٣٠متوسط١٧٤-١٦٣

٪٥٧١،٢٧مقبول١٦٢-١٥١

٪٤٢٢٠ضعیف١٥٠-١٣٨

٪٢١ضعیف جدافاقل١٣٧

٪٢،١٢٢١٠١٠٠ع =±٣٢،١٦٢ّس =

)تكـرار، وبنسـبة ١٠حصل المستوى (جید جدا)على (یتبین ما یأتي: )١١ومن الجدول (

)تكرار،وبنســــــبة مئویـــــــة ٣٦٪)،أمــــــا المســــــتوى (جیــــــد) فقــــــد حصــــــل علــــــى(٨،٤مئویــــــة مقــــــدارها (

٪)، ٣٠)تكرار،وبنســـبة مئویـــة مقـــدارها(٦٣٪)، وحصـــل المســـتوى (متوســـط) علـــى (١،١٧ا(مقـــداره

٪) وحصــل المســتوى (ضــعیف) ١,٢٧) تكــرار وبنســبة مئویــة (٥٧وحصــل المســتوى مقبــول علــى (

)تكـرار، ٢٪)، وحصـل المسـتوى (ضـعیف جـدا) علـى(٢٠)تكرار، وبنسبة مئویة مقـدارها(٤٢على (

)طـالب ممـارس لألنشـطة ٢١٠مـن مجمـوع العینـة المتكونـة مـن(٪)،وذلـك ١وبنسبة مئویة مقدارها(

  ٪) .١٠٠الریاضیة في جامعة الموصل ،ویمثلون النسبة المئویة (

االستنتاجات و التوصیات      ـ٥
االستنتاجات١ـ٥

من خالل ما تم عرضه لنتائج البحث الحالي استنتج الباحث ما یأتي :

جتماعیـــة لممارســـي األنشـــطة الریاضـــیة مـــن طـــالب تـــم التوصـــل لبنـــاء مقیـــاس المســـؤولیة اال-

جامعة الموصل .

الطالب الممارسون لألنشطة الریاضیة فـي جامعـة الموصـل بصـورة عامـة یتمتعـون بمسـؤولیة -

اجتماعیة ایجابیة قد تكون حافزا ودافعا لألداء والعطاء في   المجال الریاضي 

ریاضــیة مـن طــالب جامعـة الموصــل تـم التوصـل إلــى مسـتویات معیاریــة لممارسـي األنشـطة ال-

بمقیاس المسؤولیة االجتماعیة .
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التوصیات٢-٥
االهتمام بالطالب الممارسین لألنشطة الریاضیة في جامعة الموصل باعتبارهم نواة مهمة فـي -

المجال الریاضي الجامعي.

لــى العمـل علــى تنشــیط عملیــة البحــث العلمـي فــي محــاور المســؤولیة االجتماعیة،وانعكاســاته ع-

مجمـــل العمـــل الریاضـــي ودرجـــة المســـؤولیة االجتماعیـــة فیه.والهـــدف مـــن ذلـــك خلـــق اإلنســـان 

العملي الناجح،والمحافظة علیه،وتحسین أدائه الفني وتطویر مسؤولیته االجتماعیة .

اســـتخدام المقیـــاس المعـــد فـــي قیـــاس المســـؤولیة االجتماعیـــة لطـــالب والعبـــي جامعـــة الموصـــل -

لعراقیة األخرى .وتقنینه على الجامعات ا

المصـادر
) : الفروق الفردیة وتطبیقاتها التربویة ١٩٨٩أبو عالم ،رجاء محمد و شریف ، نادیة محمود(.١

، دار العلم للطباعة والنشر ، الكویت .٢، ط 

) : تــأثیر األســالیب القیادیــة لرؤســاء أندیــة ٢٠٠٢(االشــریفي ، ریــاض احمــد إســماعیل یحیــى .٢

فــي االلتــزام التنظیمــي ألعضــاء هیئاتهــا اإلداریــة ، أطروحــة دكتــوراه الدرجــة األولــى الریاضــیة

غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

، دار ١ ط) : الوســائل التطبیقیــة فــي الطــرق اإلحصــائیة ، ١٩٨٠(االطرقجــي ، محمــد علــي .٣

الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت .

) : التقویم والقیاس ، دار الحكمة للطباعة والنشـر ١٩٩٠(اإلمام ، مصطفى محمود وآخرون .٤

، بغداد .

) : المعامالت العلمیة بین النظریة والتطبیق ، مركز الكتاب ١٩٩٩(باهي ، مصطفى حسین .٥

للنشر ، القاهرة .

) : تقیــیم تعلــیم الطالــب التجمیعــي والتكــویني ، ترجمــة محمــد ١٩٨٣(بلــوم ، بنیــامین وآخــرون .٦

ون ، دار ماكروهیل ، القاهرة .أمین المفتي وآخر 

) : مناهج البحث في التربیـة وعلـم الـنفس ، دار ١٩٧٣(ألبیاتي ، عبد الجبار توفیق وآخرون .٧

النهضة العربیة .

) : الشخصــیة الناضــجة وعالقتهــا بالمســؤولیة االجتماعیــة لــدى ٢٠٠٤(ألتــك ، زینــب مــزاحم .٨

یة التربیة ، جامعة الموصل .طلبة جامعة الموصل ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كل

) : التطبیقــات اإلحصــائیة فــي ١٩٩٩(التكریتــي ، ودیــع یاســین والعبیــدي ، حســن محمــد عبــد .٩

بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .



…االجتماعیة لممارسي األنشطة الریاضیة  ةلمسؤولیبناء مقیاس ا

٣٦٣

، والتقـــویم فـــي علـــم الـــنفس والتربیـــة) : القیـــاس١٩٨٩(، روبـــرت وهـــیجن ، إلیزابیـــث ثورنـــدایك.١٠

مة عبد اهللا زید الكیالني وعبد الرحمن عدس ، مركز الكتاب األردني ، عمان. ترج

) : منـاهج البحـث فـي التربیـة وعلـم الـنفس، دار ١٩٧٣(جابر ، جابر عبد الحمیـد ، وآخـرون .١١

النهضة العربیة .

) : بنـــاء بطاریـــة اختبـــار المهـــارات الهجومیـــة بكـــرة الیـــد ١٩٩٧(الجـــوادي ، عبـــد الكـــریم قاســـم .١٢

كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، جامعـــة الموصـــل ، أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة ، كلیـــة  لطـــالب

التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل . 

):المسؤولیة الشخصیة االجتماعیة لدى عینة مـن الشـباب ١٩٩٥(ألحارثي ، زیدان بن عجیز .١٣

لتربویـة ، العـدد السعودي بالمنطقة الغربیة وعالقتها ببعض المتغیرات ، مجلة مركز البحـوث ا

) ، لجامعة قطر . ٢() السنة ٧(

، قیــاس واإلحصــاء فــي المجــال الریاضــي) : االختبــارات وال٢٠٠٤(، علــي ســلوم جــواد الحكــیم.١٤

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة القادسیة ، دار الطیف للطباعة ، القادسیة .

ـــدة ، محمـــد محمـــود .١٥ د الشـــباب الجـــامعي فـــي المجتمـــع ) : مفهـــوم المســـؤولیة عنـــ١٩٨٧(خوال

األردنـــي ودعـــوة لتعلـــیم المســـؤولیة فـــي التربیـــة المدرســـیة ، المجلـــة العربیـــة للعلـــوم اإلنســـانیة ، 

، الكویت . ٢٧ـ٢٦) عدد ٧(المجلد  

) : المسؤولیة االجتماعیة ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة .١٩٧٣(دراز ، فاروق .١٦

) : قیاس المسؤولیة االجتماعیة لدى طلبة الجامعة في ١٩٨٩(الدلیمي ، حسن حمود إبراهیم .١٧

مرحلة ما بعد الحرب ، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة اآلداب ، جامعة بغداد. 

) : بنـــاء مقیــــاس للكفایــــات القیادیــــة ٢٠٠٢(ذنـــون ، راشــــد حمــــدون والعراقـــي ، نجــــم عبــــد اهللا .١٨

) ، العــدد ٨(م الریاضــیة ، المجلــد للمشــرف الریاضــي ، بحــث منشــور فــي مجلــة الرافــدین للعلــو 

) ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .٣١(

) : المدخل إلى اإلحصاء ، مدیریة مطبعـة الجامعـة ، جامعـة ١٩٨٤(الراوي ، خاشع محمود .١٩

الموصل .

 ط، اس في التربیة البدنیة والریاضیة) : المدخل إلى القی٢٠٠٦(رضوان ، محمد نصر الدین .٢٠

الكتاب للنشر ، مصر ، القاهرة .، مركز ١

) : االختبــــارات والمقــــاییس النفســــیة ، دار ١٩٨١(الزوبعــــي ، عبــــد الجلیــــل إبــــراهیم وآخــــرون .٢١

الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

) : بنـاء مقیـاس للتصـرف الخططـي للمهـارات ٢٠٠١(الزهیري ، سـبهان محمـود احمـد شـهاب .٢٢

بالـذكاء وعـدد مـن مظـاهر االنتبـاه ، أطروحـة دكتـوراه غیـر المفتوحة والمغلقة بالنفس وعالقتـه

منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .



أحمد حازم أحمد

٣٦٤

) : الســــمات الشخصــــیة لمــــدربي المنتخبــــات الوطنیــــة ١٩٩٧(الشــــیخو ، خالــــد فیصــــل حامــــد .٢٣

التربیـة غیـر منشـورة ، كلیـة  هالعراقیة وعالقتها بنمط القیادة في اتخاذ القـرار ، أطروحـة دكتـورا

الریاضیة ، جامعة الموصل .   

ـــي أوحیـــد .٢٤ ـــة فـــي ضـــوء الرضـــا ٢٠٠٦(الطـــائي ، بثینـــة حســـین عل ) : تقـــویم المهـــارات القیادی

الـــوظیفي لـــدى أعضـــاء الهیئـــات اإلداریـــة والمـــدربین فـــي أندیـــة المنطقـــة الشـــمالیة ، أطروحـــة 

دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

) : بنــــاء اختبــــار التفكیــــر الخططــــي فــــي الثلــــث ٢٠٠٥(ل ، علــــي حســــین محمــــد احمــــد طبیــــ.٢٥

الهجومي وعالقته بالذكاء لالعبي الدرجة الممتاز بكرة القدم ، رسالة ماجستیر غیر منشـورة ، 

كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

لشـروق للنشـر ، ) : أساسیات المعاینـة اإلحصـائیة ، دار ا٢٠٠١(طشطوش ، سلیمان محمد .٢٦

عمان .

االجتماعیــة بــین الشــباب المنتمــین  ة) : دراســة مقارنــة للمســؤولی١٩٧٨(ظــاهر ، كــاظم بطــین .٢٧

وغیــر المنتمــین إلــى مراكــز الشــباب ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، كلیــة التربیــة ، جامعــة 

بغداد.

، الـدار  ١طیـة ، ) : مبادئ القیاس والتقـویم فـي الترب٢٠٠٢(الظاهر ، زكریا محمد، وآخرون .٢٨

العلمیة والدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان .

، جتمـاعي لطلبـة المرحلـة اإلعدادیـة: بناء مقیـاس للتكیـف اال)١٩٧٨(عبد اهللا ، فیصل نواف .٢٩

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد .

خصیة ، استراتیجیاتها ، نظریاتها وقیاسها ، دار الكتب ) : الش٢٠٠٠(عبد اهللا ، محمد قاسم .٣٠

، دمشق، سوریا .

ــــة ، ط١٩٧٣(عثمــــان ، ســــید احمــــد .٣١ ، دار النهضــــة المصــــریة ،  ١) : المســــؤولیة االجتماعی

  القاهرة .

) : المكانــــة السوســــیومتریة والمســــؤولیة االجتماعیــــة ١٩٨٧(العجیــــزي ، محمــــد یحیــــى كمــــال .٣٢

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ، مجلة بحوث ودراسـات فـي لطالب قسم علم النفس ، كلیة

) ، المملكة العربیة السعودیة.٢(العلوم االجتماعیة ، العدد

، دار  ١ط) : االختبارات والمقاییس التربویة والنفسیة ، ٢٠٠٦(عالم ، صالح الدین محمود .٣٣

الفكر للنشر والتوزیع ، األردن ، عمان .

، دار المعارف للطباعة  ٣ط: مدخل علم النفس الریاضي ،  )١٩٩٨(عالوي ، محمد حسن .٣٤

والنشر ، القاهرة .



…االجتماعیة لممارسي األنشطة الریاضیة  ةلمسؤولیبناء مقیاس ا

٣٦٥

، دار  ٢ط) : اإلحصـــاء التعلیمـــي فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة ، ٢٠٠١(عمـــر ، وآخـــران .٣٥

الفكر العربي ، القاهرة .

): اتجاهـــات المعلمـــین نحـــو االمتحانـــات المدرســـیة والعوامـــل ١٩٨٩(عـــودة ، احمـــد ســـلیمان .٣٦

ؤثرة فیها ، بحث منشور في مجلة أبحاث الیرموك ، سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، الم

) ، جامعـة الیرمـوك ، اربـد ، ٤() ، العـدد ٥(عمادة البحث العلمـي والدراسـات العلیـا ، المجلـد 

  األردن .

) : أساســـیات البحـــث العلمـــي فـــي ١٩٩٢(عـــودة ، احمـــد ســـلیمان وملكـــاوي ، فتحـــي حســـین .٣٧

، مكتبة الكتاني للتوزیع ، األردن . ١طة والعلوم اإلنسانیة ، التربی

) : القیــاس والتقــویم فــي العملیــة التدریســیة ، جامعــة الیرمــوك ، ١٩٩٩(عــودة ، احمــد ســلیمان .٣٨

عمان .

) : دلیل البحث العلمي ، دار الفكـر العربـي للطباعـة ١٩٩٩(عویس ، خیر الدین علي احمد .٣٩

والنشر ، القاهرة .

) : القیـــاس والتجریـــب فـــي علـــم الـــنفس والتربیـــة ، دار ١٩٨٥(عبـــد الـــرحمن محمـــد عیســـوي ،.٤٠

المعرفة الجامعیة ، القاهرة .

) : التقـــویم والقیـــاس النفســـي والتربـــوي ، مكتبـــة االنجلـــو المصـــریة ، ١٩٨٥(الغریـــب ، رمزیـــة .٤١

  القاهرة .

  هرة .) : القیاس النفسي ، دار الفكر العربي للنشر ، القا١٩٨٠(فرج ، صفوت .٤٢

، مركــز الكتــاب للنشــر ،  ١ط) : القیــاس المعرفــي الریاضــي ، ٢٠٠١(فرحــات ، لیلــى الســید .٤٣

  القاهرة .

، لـذات لـدى طلبـة المرحلـة اإلعدادیـة): بناء مقیاس مقنن لمفهـوم ا١٩٩٠(، علي مهدي كاظم.٤٤

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة األولى ، جامعة بغداد .

: بنـــاء وتقنـــین مقیـــاس الســـمات الشخصـــیة ذات األولویـــة  )١٩٨٧(.  الكبیســـي ، كامـــل ثـــامر.٤٥

للقبــول فــي الكلیــات العســكریة لــدى طــالب الســادس اإلعــدادي فــي العــراق ، اطروحــه دكتــوراه 

غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد .

ة فـي ) : مقارنة التغییـر التنظیمـي فـي ضـوء القـیم اإلداریـ٢٠٠٥(الكواز ، عدي غانم محمود .٤٦

األندیة الریاضـیة للمنطقـة الشـمالیة فـي العـراق ، أطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة ، كلیـة التربیـة 

الریاضیة ، جامعة الموصل .

، دار المسـیرة  ١ط) : القیاس والتقویم في التربیة وعلم الـنفس ، ٢٠٠٠(ملحم ، سامي محمد .٤٧

للطباعة والنشر والتوزیع ، سوریا .



أحمد حازم أحمد

٣٦٦

) : األسـس التدریبیـة لفعالیـة العـاب القـوى ، مطـابع ١٩٩٠(وآخـرون المنـدالوي ، قاسـم حسـن .٤٨

التعلیم العالي ، بغداد .

) : بحــوث فــي علــم الــنفس التربــوي ، مكتبــة الخــانجي ، ١٩٨١(موســى ، عبــد اهللا عبــد الحــي .٤٩

  القاهرة .

) : أساســـیات القیـــاس والتقـــویم فـــي العلـــوم الســـلوكیة ، دار الشـــروق ٢٠٠٤(النبهـــان ، موســـى .٥٠

شر والتوزیع ، عمان .للن

) : تقــویم أداء رؤســاء األندیــة الریاضــیة العراقیــة فــي ضــوء ٢٠٠٤(النعمــة ، ولیــد خالــد همــام .٥١

الكفایات اإلداریة من وجهة نظـر أعضـاء الهیئـات اإلداریـة ، أطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة ، 

كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

) : بنـــاء مقیـــاس لتقیـــیم عمـــل الطـــب الریاضـــي مـــن ٢٠٠٥(ألنعیمـــي ، ضـــرغام جاســـم محمـــد .٥٢

وجهة نظر األطباء المتخصصین ، بحث منشور في مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة ، المجلد     

) ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .٤٢() ، العدد ١٢(

ت عكـاظ للنشـر ) : المسـؤولیة والجـزاء فـي اإلسـالم ، مكتبـا١٩٨٢(الوافي ، علي عبد الواحـد .٥٣
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١الملحق (

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة

المسؤولیة االجتماعیةمقیاسحاورأراء السادة الخبراء حول صالحیة ماستبیانیبین 

.......................المحترم……………..………األستاذ الفاضل حضرة 

:بعد التحیة

فـــي النیـــة إجـــراء البحـــث الموســـوم " بنـــاء مقیـــاس المســـؤولیة االجتماعیـــة لممارســـي 

األنشطة الریاضیة من طالب جامعة الموصل " .

أي فعــل یقــوم بــه الفــرد فــي أطــار اجتمــاعي مــنظم ، "ویقصــد بالمســؤولیة االجتماعیــة :

لحریـة ، أي التـزام ذاتـي یتطلـب تـدخال یفعله فـي صـیغته الفردیـة أو الجماعیـة مـع تـوفر الشـعور با

إرادیـــا ، وتتمثـــل بالســـلطة اإلرادیـــة فـــي االعتبـــار القـــانوني ، والضـــمیر فـــي االعتبـــار األخالقـــي ، 

والتربوي ، وتطبیق العدل والمساواة ، من خالل فهم ومناقشـة المشـكالت ، والتعـاون والتشـاور مـع 

."الزمالء ، واحترام الحقوق والواجبات دون تمییز

العلــــوم التربویــــة والنفســــیة ، والعلــــوم وبصــــفتكم مــــن ذوي الخبــــرة واالختصــــاص فــــي مجــــال

تفضــلكم بقـراءة المحــاور المرفقــة طیـا ، والتــي تــم اختیارهـا وتحدیــدها مــن خــالل یرجــى الریاضـیة ،

اإلطـــالع علـــى أدبیـــات البحـــوث ، والدراســـات الســـابقة ، والمصـــادر العلمیـــة ، وبعـــض التعریفـــات 

مــدى متعــددة للمســؤولیة االجتماعیــة ، وٕاجــراء عملیــة مســح لهــا ، فضــال عــن أبــداء الــرأي حــول ال

تها ، ومالءمتها لعنوان البحث .صالحی

مـع الشكـر والتقدیـر

التوقیع :

اللقب العلمي :

االختصاص :

الكلیة :

ثـالباحالتاریخ :

احمد حازم احمد الطائيم.م. 



أحمد حازم أحمد

٣٦٨

ال یصلحیصلح  اورـالمح  ت
یصلح بعد 

التعدیل

ة االجتماعیة تجاه الزمالء .محور : المسؤولی  .١

مقــدار إدراك ویقظــة الفــرد الریاضــي ، ووعــي ضــمیره للواجــب الشخصــي واالجتمــاعي ، أي مســؤولیته الذاتیــة عــن 

الجماعة التي ینتمي إلیها .

البدیل المقترح :

محور : المسؤولیة االجتماعیة نحو أنظمة وقوانین اللعب .  .٢

قوانین المجتمع الجامعي الذي یعیش فیه ، وتقالیده وأنظمته سواءا كانت وضعیة أم إداریة ، التزام الفرد الریاضي ب

وتقبله لما ینتج عنه من مخالفة وعقوبات شرعها هذا المجتمع للمخالفین ألنظمته وتقالیده .

البدیل المقترح :

محور :المسؤولیة االجتماعیة الذاتیة واألخالقیة .  .٣

لوك الریاضــي للفــرد إلــى معــاییر وقــیم ومبــادئ أخالقیــة موجــودة فــي المجتمــع ، مــن خــالل العمــل مــدى توجــه الســ

والتعلیــل ، والــتحكم بالســلوك ، والقــدرة علــى فهــم هــذا الســلوك ، والقواعــد والمتطلبــات ، للوصــول إلــى قــرارات تعــد 

المعیار للمسؤولیة األخالقیة .

البدیل المقترح :

جتماعیة تجاه العدل والمساواة .محور : المسؤولیة اال  .٤

قناعــة وأدراك الطالــب الممــارس لألنشــطة الریاضــة بتطبیــق العدالــة المتســاویة بــین الطــالب فــي الحقــوق والواجبــات 

من دون تمییز أو تفرقة تؤدي إلى عمل جماعي من مسؤولیة الجمیع .

البدیل المقترح :

        لق .محور : المسؤولیة االجتماعیة تجاه الخا  .٥

كل عمل أو قول أو نیة یقوم بها الفرد الریاضي باختیاره سواء ألزم بهـا أو التـزم بهـا بمقتضـى الشـرع یترتـب علیهـا 

جزاء أالهي ، فاألصـول والمبـادئ الدائمـة فـي تعـالیم اإلسـالم والـدیانات السـماویة األخـرى، وتوجهاتـه الكثیـرة تعـزز 

  ع .  اإلحساس بالمسؤولیة تجاه الفرد والمجتم

البدیل المقترح :

محور: المسؤولیة االجتماعیة التربویة.  .٦

تربیة الفرد الریاضي على تحمل المسؤولیة تجاه ما یصدر عنه من اقـوال او افعـال لتنظـیم الحیـاة الریاضـیة داخـل 

المجتمع االنساني لزرع الطمانینة، والشعور باالمن النفسي االجتماعي.

البدیل المقترح :

مالحظة : یرجى بیان رأیكم حول :

امام كل محور ، وتحت البـدیل الـذي تـراه )(مدى صالحیة المحاور اعاله ، وذلك بوضع عالمة -

، مــن خــالل حـذف او تعــدیل المحــور ، او إضــافة )یصــلح ، ال یصـلح ، یصــلح بعــد التعـدیل(مناسـبا للمحــور 

البدیل المقترح .

لتقدیـرمـع جـزیل الشكر وا
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )٢الملحق (

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة

للعینة لغرض الحصول على فقرات المقیاساستبیان مفتوحیبین

عزیزي الطالب

تحیة طیبة :    

یــروم الباحــث إجــراء البحــث الموســوم " بنــاء مقیــاس المســؤولیة االجتماعیــة لممارســي 

ألنشطة الریاضیة من طالب جامعة الموصل " .ا

یقــوم الباحــث بدراســة للمســؤولیة االجتماعیــة لــدى الطــالب الممارســین لألنشــطة الریاضــیة 

فـــي جامعـــة الموصـــل.ومن اجـــل التعـــرف مـــن وجهـــة نظـــركم علـــى الظـــواهر الســـلوكیة الدالـــة علـــى 

لى السؤالین اآلتیین مع التقدیر.ذلك،باعتبارك احد طالب الجامعة.أرجو التفضل باإلجابة ع

مــا هــي الظــواهر الســلوكیة الدالــة علــى المســؤولیة االجتماعیــة التــي یجــب أن یمارســها الطالــب  .١

الجامعي الخاصة باألنشطة الریاضیة؟

*

*

*

*

*

هــي الظــواهر الســلوكیة الدالــة علــى ضــعف المســؤولیة االجتماعیــة والتــي یجــب أن یمتنــع مــا .٢

الممارس لألنشطة الریاضیة عن ممارستها؟الطالب الجامعي

*

*

*

*

*

الباحث

م.م احمد حازم احمد الطائي



أحمد حازم أحمد

٣٧٠

حمن الرحیمر بسم اهللا ال

  )٣الملحق(

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة

استبیان آراء السادة الخبراء حول صالحیة فقرات مقیاس المسؤولیة االجتماعیةیبین 

................................................... المحترماألستاذ الفاضل ..........

تحیة طیبة :    

یــروم الباحــث إجــراء البحــث الموســوم " بنــاء مقیــاس المســؤولیة االجتماعیــة لممارســي 

األنشطة الریاضیة من طالب جامعة الموصل " .

ϔϟ�ϪΑ�ϡϭϘϳ�ϝόϓ�ϱ���ΔϳϋΎϣΗΟϻ�Δϳϟϭ̈́ γϣϟΎΑ�Ωλ Ϙϳϭ�ϪѧϠόϔϳ�ˬ�ϡυϧѧϣ�ϲϋΎѧϣΗΟ�έΎρ�ϲϓ�Ωέ
�ΎѧϳΩέ·�ϼΧΩѧΗ�ΏѧϠρΗϳ�ϲΗΫ�ϡί Ηϟ�ϱ�ˬ�ΔϳέΣϟΎΑ�έϭόηϟ�έϓϭΗ�ϊ ϣ�ΔϳϋΎϣΟϟ�ϭ�ΔϳΩέϔϟ�ϪΗϐϳλ �ϲϓ
، وتتمثل بالسلطة اإلرادیة في االعتبار القانوني ، والضمیر في االعتبار األخالقي ، والتربوي ، 

المشكالت ، والتعاون والتشاور مع الزمالء ، وتطبیق العدل والمساواة ، من خالل فھم ومناقشة 
واحترام الحقوق والواجبات دون تمییز .

�ϡϭѧѧϠόϟ�ϝΎѧΟϣ�ϲѧϓϭ�ˬ�α ϳϳΎѧϘϣϟ�˯ΎѧϧΑ�ϲѧϓ�ΔѧϳϣϠϋ�ΔѧϳέΩϭ�ΓέѧΑΧ�ϥѧϣ�ϪѧΑ�ϥϭѧόΗϣΗΗ�Ύѧϣϟ�˱έѧυϧϭ
�˯έѧΑΧϟ�ΩѧΣ ϛ́�ϡϛέΎѧϳΗΧ�ϡѧΗ�ΩѧϘϓ�ˬ�ϡϳϭѧϘΗϟϭ�α ΎѧϳϘϟ�ϝΎѧΟϣϭ�Δϳѧο Ύϳέϟ�ϡϭѧϠόϟϭ�Δϳѧγϔϧϟϭ�ΔϳϭΑέΗϟ

�ϪѧϳΟϭΗ�ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ΎѧϬϳϠϋ�ϝϭѧλللحك Σϟ�ϡѧΗ�ϲѧΗϟϭ�ˬ�Ύѧϳρ�ΔѧϘϓέϣϟ�ΕέѧϘϔϟ�ΔϳΣϼѧλ �ϯ Ωѧϣ�ϰѧϠϋ�ϡ
�έΩΎѧλ ϣϟ�ϰѧϠϋ�ωϼѧρϻ�ϥѧϋ�ϼѧο ϓ�ˬ�Ι ѧΣΑϟ�ϊ ѧϣΗΟϣ�ϥѧϣ�ΓέΎΗΧϣ�Δϳϭηϋ�Δϧϳόϟ�ΡϭΗϔϣ�ϥΎϳΑΗγ
�ˬ�Ι ѧѧΣΑϟ�Ωѧѧϳϗ�ωϭѧѧο ϭϣϟΎΑ�Δѧѧλ ΎΧϟ�ΔϘΑΎѧѧγϟ�α ϳϳΎѧѧϘϣϟϭ�ΕΎѧѧγέΩϟϭ�ˬ�Δѧѧϳέυϧϟ�έѧѧρϷϭ�ˬ�ΔѧѧϳϣϠόϟ

ة االستبیان واإلجابة على ما یأتي :راجین تفضلكم بقراء
تصلح ، ال تصلح ، (أمام كل فقرة ، وتحت البدیل الذي تراه مناسباً للفقرة )(وضع عالمة -

فقرات) .عدد من الأو إضافةصیاغةأعادةأوحذف (من خالل تصلح بعد التعدیل 
مدى مالئمة الفقرة للمحور الذي وضعت ألجلھ .-
-ϼλ �ϯ Ωϣ��ϕѧϓϭ�ϰϠϋ�ˬ�α ΎϳϘϣϟ�ΕέϘϔϟ�ΔΑΎΟϹ�ϝΩΑ�ΔϳΣ٥�ˬ�˱ΎѧϧΎϳΣ�ˬ�ΎѧΑϟΎϏˬ�ΎѧϣΩ��ϝΩѧΑ��

ΩѧѧΑ�ˬ�˱έΩΎѧѧϧ(��ϥί ϭϷ�ΎѧѧϬϟ�ϰѧѧρόΗϭ�ˬ)١، ٢، ٣،  ٤،  ٥(�ˬ�ΔѧѧϳΑΎΟϳϻ�ΕέѧѧϘϔϠϟ�ϲϟϭѧѧΗϟ�ϰѧѧϠϋ
وبالعكس للفقرات السلبیة . 

وٕاذا لم تحصل الموافقة فما هو السلم البدیل برأیكم ؟

تعاونكم العلمي المبارك شاكرین

التوقیع:

اللقب العلمي:

االختصاص:

الجامعة والكلیة : 

التاریخ :

ال  تصلحتصلح  

البـاحـث

م.م. احمد حازم احمد الطائي
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٣٧١

ال تصلحتصلح  راتـالفق  ت
تصلح بعد 

التعدیل

أوال : محور المسؤولیة االجتماعیة تجاه الزمالء

١  
أجـد المتعــة فـي االشــتراك مــع زمالئـي بممارســة األنشــطة 

الریاضیة

مناقشة الموضوعات الریاضیة مع زمالئيتضایقني   ٢

٣  
أحـب أن أوضـح لزمالئـي أهمیـة بعـض المشـاكل الناتجـة 

عن اإلخفاقات في المباراة

٤  
ال یســــعدني أن یلجــــا إلــــي زمالئــــي ألســــاعدهم فــــي حــــل 

مشاكلهم

اشعر بالفخر عندما أبدا عمال مع زمالئي وننجح فیه  ٥

٦  
ئي عنـدما نكـون مشـتركین تغضبني معارضة زمالئي ألرا

في نشاط ریاضي

أفضل أن ال یحدثني زمالئي عن مشاكلهم الخاصة  ٧

احرص على احترام المواعید مع زمالئي  ٨

االعتذار للزمالء عن التأخیر أمرا ضروري  ٩

أتضایق أذا طلب زمیلي أن اشرح له شیئا لم یفهمه  ١٠

١١  
ئـي ال أحـب أن یتحـدث عنـدما اشـترك فـي عمـل مـع زمال

عنه الجمیع

١٢  
عنــدما اشــترك فــي مبــاراة مــع زمالئــي اســتمتع بهــا عنــدما 

یقوم غیري باإلشراف والمتابعة

ثانیا : محور المسؤولیة االجتماعیة تجاه أنظمة وقوانین اللعب

أنفذ ما یصدر لي من أوامر دون التفكیر فیها  ١

ارسها أمر غیر ضروريقراءة قانون اللعبة التي أم  ٢

٣  
استفســــر عــــن جمیــــع الحــــاالت الغامضــــة عنــــد ممارســــة 

األنشطة الریاضیة

٤  
ال التــزم باألنظمــة والقــوانین الموضــوعة مــن قبــل مدیریــة 

التربیة الریاضیة

ال اعترض على أي قرار وادع المسؤول عن ذلك یفعل  ٥

المدربابلغ به "عندما أالحظ أن هناك خطا معینا  ٦

امتنع عن اللعب عندما یحصل ظرف طارئ  ٧

٨  
استفز المنـافس فـي اللعـب للتـأثیر سـلبا علـى تركیـزه  فـي 

المباراة

التزم بقوانین اللعبة التي أمارسها حرفیا  ٩



أحمد حازم أحمد

٣٧٢

ال تصلحتصلح  راتـالفق  ت
تصلح بعد 

التعدیل

عند حصول خطا ما أقوم بالتصحیح دون استشارة احد  ١٠

١١  
ع إلــى أوامــر اعمــل مــا یحلــو لــي فــي المنافســة وال انصــا

المدرب

ثالثا : محور المسؤولیة االجتماعیة التربویة واألخالقیة

ا في كلیتي"جدید"ریاضیا"ال یهمني أن أجد طالبا  ١

أنا متابع ألخبار األنشطة الریاضیة في الجامعة  ٢

انتقد الرأي الذي أرى انه خاطئ  ٣

ال أحب أن تكون لدي مكتبة ریاضیة  ٤

٥  
أحـــس أن نجـــاح أي مشـــروع فـــي كلیتـــي ســـیكون لـــه اثـــر 

ایجابي على مستقبلي

٦  
لــیس مـــن واجـــب كـــل طالــب یمـــارس األنشـــطة الریاضـــیة 

تعلیم بقیة الطالب

أحب العمل الذي تتفق علیه الجماعة   ٧

٨  
أذا دعیت للمشاركة في نشـاط ریاضـي خـاص بكلیتـي ال 

أتردد باللعب

یفرضه علي شخص اكبر مني ال اقبل أي رأي  ٩

١٠  
ال أحـــــس أن أرائـــــي هـــــي أحســـــن اآلراء فـــــي المناقشـــــات 

الریاضیة

ال اهتم بحضور الندوات الریاضیة  ١١

ال أساهم في حل المشاكل الریاضة التي تنشا في الكلیة  ١٢

اضر فریقي كله عندما أتمارض  ١٣

١٤  
ـــــــدوة خـــــــار  ـــــــى حضـــــــور ن ـــــــاراة عل ج أفضـــــــل حضـــــــور مب

اختصاصي

اقضي أوقات فراغي في ممارسة النشاطات الریاضیة  ١٥

ال أساهم في حل المشاكل الریاضیة   ١٦

أتلفظ بكلمات سیئة عندما أتعرض لإلصابة  ١٧

اشعر بالفرح عندما أتفوق دراسیا وریاضیا في أن واحد  ١٨

مساواةرابعا : محور المسؤولیة االجتماعیة تجاه العدل وال

١  
ـــى الفریـــق  أحـــب قیـــام المـــدرب بتوزیـــع المهـــام الملقـــاة عل

بالتساوي

اشعر بعدم اهتمامي بعدالة الحكم داخل ساحة اللعب  ٢

أفضل عدم اهتمام المدرب بقسم من الطالب   ٣
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٣٧٣

ال تصلحتصلح  راتـالفق  ت
تصلح بعد 

التعدیل

٤  
أتنـــازل عـــن بعـــض حقـــوقي فـــي ســـبیل ســـعادة مـــن یهمـــه 

أمري

٥  
ـــــع الطـــــالب المالحظـــــات والت وجیهـــــات دون أعطـــــي جمی

استثناء

اشعر بالغبن عندما ال أكلف بقیادة الفریق  ٦

أفضل العدالة في توزیع التجهیزات الریاضیة  ٧

٨  
اعتقــد أن محاســبة المقصــر فــي أداء األنشــطة الریاضــیة 

أمر غیر مهم

أحب قیام المدرب بإعطاء كل ذي حق حقه بالتساوي  ٩

١٠  
أعضــــاء الفریــــق فــــي المبــــاراة ال أرحــــب بمشــــاركة جمیــــع

الرسمیة

االحتیاط في المباراة الودیة فقط نارغب بإشراك الالعبی  ١١

یجب إهمال الطالب المصاب بعد استعادة الشفاء  ١٢

خامسا : محور المسؤولیة االجتماعیة تجاه الخالق

أحافظ على نفسي أثناء المباراة  ١

س قدر اإلمكانأحاول تجنب إصابة المناف  ٢

أحس أن الطالب المخلص في عمله یفید المجتمع كله  ٣

ال أتعاون مع خصمي على فعل الخیر  ٤

یمكنني التكهن بنتیجة المباراة  ٥

ابتعد عن أي شك یراودني تجاه اآلخرین  ٦

اعتقد أن الشئ الذي كتب لي ال یمكن أن یكون لغیري  ٧

نه عبادهاخلص في عملي أل  ٨

أحس أني غیر مسئول عن بذل كل جهد في طاقتي  ٩

١٠  
ال أحاســـــب نفســـــي وأحاســـــب اآلخـــــرین عـــــن كـــــل عمـــــل 

یقومون به

١١  
أحــافظ علــى التجهیــزات الریاضــیة كجــزء مــن  الممتلكــات 

العامة 

أهمل عملي الریاضي عندما ال توجد رقابة شدیدة علي  ١٢

قصر في واجبه یجب أن ینال عقابهاشعر أن الطالب الم  ١٣

ال استطیع أن أحاسب الطالب على نوایاه  ١٤

بسم اهللا الرحمن الرحیم
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٣٧٤

  )٤الملحق (

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة

یبین مقیاس (المسؤولیة االجتماعیة) بصورته األولیة

عزیزي الطالب 

تحیة طیبة:

ة االجتماعیة)،والــــذي أعــــده الباحــــث ،یرجــــى تفضــــلك نضــــع بــــین یــــدیك مقیاس(المســــؤولی

أمـام كـل فقـرة ،وتحـت البـدیل الـذي تـراه مناسـبا،یرجى )√(باإلجابة على فقراته،وذلك بوضـع عالمـة

اإلجابة علـى جمیـع فقـرات المقیـاس بكـل دقـة وأمانـة خدمـة للبحـث العلمي،علمـا أن اإلجابـة تكـون 

على كراسة المقیاس نفسه.

أي فعـــــل یقـــــوم بـــــه الفـــــرد فـــــي أطـــــار اجتمـــــاعي ة االجتماعیـــــة :إذ یقصـــــد بالمســـــؤولی

منظم،یفعلــه فــي صــیغته الفردیــة أو الجماعیــة مـــع تــوفر الشــعور بالحریــة،أي التــزام ذاتــي یتطلـــب 

ـــار األخالقـــي  ـــار القانوني،والضـــمیر فـــي االعتب ـــل بالســـلطة اإلرادیـــة فـــي االعتب تـــدخال إرادیا،وتتمث

ن خــــالل فهــــم ومناقشــــة المشــــكالت،والتعاون والتشــــاور مــــع والتربوي،وتطبیــــق العــــدل والمســــاؤاة،م

الزمالء،واحترام الحقوق والواجبات دون تمییز.

شاكرین تعاونكم معنا

المرحلة الدراسیة :

الكلیة والقسم :

النشاط الممارس :

العمر  :

التاریخ  :

الباحـث

أحمد الطائي مم.م. أحمد حاز 
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٣٧٥

أبدانادراأحیانااغالبدائماالفقراتت

١
�ΔρѧѧѧѧηϧϷ�ΔѧѧѧѧγέΎϣϣΑ�ϲѧѧѧѧϼϣί �ϊ ѧѧѧѧϣ�ϙέΗѧѧѧѧηϻ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧόΗϣϟ�ΩѧѧѧΟ

الریاضیة.

أنفذ ما یصدر لي من أوامر دون التفكیر فیھا.٢

ال یھمني أن أجد العب جدید في كلیتي.٣

أحب قیام المدرب بتوزیع المھام الملقاة على الفریق بالتساوي.  ٤

ظ على نفسي أثناء المباراة.أحاف  ٥
تضایقني مناقشة الموضوعات الریاضیة مع زمالئي.  ٦

قراءة قانون اللعبة التي أمارسھا أمر غیر ضروري.٧

أنا متابع إخبار األنشطة الریاضیة في الجامعة باستمرار ٨
أشعر بعدم اھتمامي بعدالة الحكم داخل ساحة اللعب.٩

أحاول تجنب أصابھ المنافس باللعب قدر اإلمكان.١٠

١١
�ϥѧѧϋ�ΔѧѧΟΗΎϧϟ�ϝϛΎѧѧηϣϟ�ν ѧѧόΑ�Δѧѧϳϣϫ�ϲѧѧϼϣί ϟ�ѧѧο ϭ�ϥ�ΏѧѧΣ

اإلخفاقات في المباراة.

١٢
�ΔρѧѧηϧϷ�ΔѧѧγέΎϣϣ�Ωѧѧϧϋ�Δѧѧο ϣΎϐϟ�ΕϻΎѧѧΣϟ�ϊ ѧѧϳϣΟ�ϥѧѧϋ�έѧѧγϔΗγ

الریاضیة.
أنتقد الرأي الذي أرى انھ خاطئ.١٣
دم اھتمام المدرب بقسم من الالعبین.أفضل ع١٤
أحس أن الالعب المخلص في لعبھ یفید المجتمع كلھ.١٥
ال أسعد عندما یلجأ ألي زمالئي ألساعدھم في حل مشاكلھم.١٦

١٧
�ΓΩѧѧΣϭϟ�ΓέΩ�ϝѧѧΑϗ�ϥѧѧϣ�Δϋϭѧѧο ϭϣϟ�ϥϳϧϭѧѧϘϟϭ�ΔѧѧϣυϧϷΎΑ�ϡί ѧѧΗϟ�ϻ

الریاضیة. 

١٨
ϣ�ϱ�ΡΎΟϧ�ϥ�α Σ�ϰѧϠϋ�ϲΑΎѧΟϳ�έΛ�Ϫϟ�ϥϭϛϳγ�ϲΗϳϠϛ�ϲϓ�ωϭέη

  مستقبلي. 
أتنازل عن بعض حقوقي في سبیل سعادة من یھمھ أمري.     ١٩
ال أتعاون مع منافسي على فعل الخیر.                         ٢٠
أشعر بالفخر عندما أبدا باللعب مع زمالئي ونفوز فیھ.٢١
دما أالحظ أن ھناك خطأ معین أبلغ بھ المدرب.عن٢٢

٢٣
�ΔѧϳϘΑ�ϡϳѧϠόΗ�Δϳѧο Ύϳέϟ�Δρѧηϧϸϟ�α έΎϣϣ�ΏϟΎρ�ϝϛ�ΏΟϭ�ϥϣ�α ϳϟ

الطالب.

٢٤
�ΕΎѧѧѧѧυΣϼϣϟ�Δϳѧѧѧѧο Ύϳέϟ�Δρѧѧѧѧηϧϸϟ�ϥϳѧѧѧѧγέΎϣϣϟ�ϊ ѧѧѧѧϳϣΟ�ϲѧѧѧѧρϋ

والتوجیھات دون استثناء. 
ال یمكنني التكھن بنتیجة المباراة.                  ٢٥

٢٦
�ϲѧѧϓ�ϥϳϛέΗѧѧηϣ�ϥϭѧѧϛϧ�ΎϣΩѧѧϧϋ�ϲѧѧέϵ�ϲѧѧϼϣί �Δѧѧο έΎόϣ�ϲѧѧϧΟϋί Η

نشاط ریاضي. 
أمتنع عن اللعب عندما یحصل ظرف طارئ.                       ٢٧
أحب اللعب الذي تتفق علیھ الجماعة.٢٨
أشعر بالغبن عندما ال أكلف بقیادة الفریق.٢٩
أعتقد أن الشئ الذي كتب لي ال یمكن أن یكون لغیري.٣٠
أحرص على احترام المواعید مع زمالئي.٣١
أستفز المنافس في اللعب للتأثیر سلبا على تركیزه في المباراة.٣٢

٣٣
�ΩΩέѧѧΗ�ϻ�ϲѧѧΗϳϠϛΑ�ι ΎѧѧΧ�ϲѧѧο Ύϳέ�ρΎѧѧηϧ�ϲѧѧϓ�ΔϛέΎѧѧηϣϠϟ�ΕѧѧϳϋΩ�Ϋ

باللعب.

توزیع التجھیزات الریاضیة.أفضل العدالة في٣٤
أخلص في عملي ألنھ عبادة.٣٥
أعتذر للزمالء عن التأخیر ألمر ضروري.٣٦
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٣٧٦

أبدانادراأحیانااغالبدائماالفقراتت
ألتزم بقوانین اللعبة التي أمارسھا حرفیا.٣٧
ال أقبل أي رأي یفرضھ علي شخص أكبر مني.٣٨

٣٩
έϟ�ΔρѧηϧϷ�˯Ω�ϲѧϓ�έλ Ϙϣϟ�ΔΑγΎΣϣ�ϥ�ΩϘΗϋ�έѧϳϏ�έѧϣ�Δϳѧο Ύϳ

ضروري.
أحس أني غیر مسئول عن بذل كل جھد في طاقتي.٤٠

٤١
�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧΑόϠϟΎΑ�ι ΎѧѧΧ�Ύϳѧѧη�Ϫѧѧϟ�Ρέѧѧη�ϥ�ϲѧѧϠϳϣί �ΏѧѧϠρ�Ϋ�ϕϳΎѧѧο Η

أمارسھا لم یفھمھ.
عند حصول خطأ ما أقوم بالتصحیح دون استشارة أحد.٤٢
ألنشطة الریاضیة.ال أحس رأیي ھو أحسن اآلراء في مناقشة ا٤٣
أحب قیام المدرب بإعطاء كل ذي حق حقھ بالتساوي.  ٤٤

٤٥  
�ϲѧϓ�ϪѧΑ�ϥϭѧϣϭϘϳ�́ѧρΧ�ϝϛ�ϥϋ�ϥϳέΧϵ�ΏγΎΣϭ�ϲγϔϧ�ΏγΎΣ�ϻ

اللعب.

٤٦  
�ϲѧѧϧϋ�Ι ΩѧѧΣΗϳ�ϥ�ΏѧѧΣ�ϻ�ϲѧѧϼϣί �ϊ ѧѧϣ�ϪѧѧΑόϟ�ϲѧѧϓ�ϙέΗѧѧη�ΎϣΩѧѧϧϋ

الجمیع.
وامر المدرب.أعمل ما یحلو لي في المباراة و ال أنصاع أل٤٧
ال أھتم بحضور الندوات الریاضیة.٤٨
ال أرحب بمشاركة جمیع أعضاء الفریق في المباراة المصیریة.٤٩
أھمل في المباراة عندما ال توجد رقابة شدیدة علي.٥٠

٥١
�ϡϭѧѧϘϳ�ΎϣΩѧѧϧϋ�ΎѧѧϬΑ�ϊ ΗϣΗѧѧγ�ϲѧѧϼϣί �ϊ ѧѧϣ�ΓέΎѧѧΑϣ�ϲѧѧϓ�ϙέΗѧѧη�ΎϣΩѧѧϧϋ

المتابعة.غیري باإلشراف و 
ال أساھم في حل المشاكل الریاضیة التي تنشأ في الكلیة.٥٢
أرحب بعدم إھمال الالعب المصاب بعد استعادة شفائھ.٥٣
أضر فریقي كلھ عندما أتمارض.  ٥٤
أشعر أن الالعب المقصر في واجبھ یجب أن ینال عقابھ.  ٥٥
حضور ندوة خارج اختصاصي.أفضل حضور مباراة على   ٥٦
أقضي أوقات فراغي في ممارسة األنشطة الریاضیة.٥٧

٥٨
�ΔρѧѧηϧϷΎΑ�Δѧѧλ ΎΧϟ�ϩΎѧѧϳϭϧ�ϰѧѧϠϋ�ΏѧѧϟΎρϟ�ΏѧѧγΎΣ�ϥ�ϊ ϳρΗѧѧγ�ϻ

الریاضیة.
أتلفظ بكلمات سیئة عندما أتعرض لإلصابة.٥٩
أشعر بالفرح عندما أتفوق دراسیا و ریاضیا معا.٦٠
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٣٧٧

بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )٥( الملحق

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة

یبین مقیاس (المسؤولیة االجتماعیة) بصورته النهائیة

عزیزي الطالب

تحیة طیبة :

نضع بین یـدیك مقیـاس (المسـؤولیة االجتماعیـة) ، یرجـى تفضـلك باإلجابـة علـى فقراتـه ، 

اإلجابــةیرجــى أمــام كــل فقــرة ، وتحــت البــدیل الــذي تــراه مناســبا ،  )√(وذلــك بوضــع عالمــة 

.المقیاس نفسهكراسةتكون علىبكل دقة وأمانه ، علما أن اإلجابةالمقیاس  فقراتعلى جمیع 

أي فعــل یقــوم بــه الفــرد فــي أطــار اجتمــاعي مــنظم ، إذ یقصــد بالمســؤولیة االجتماعیــة :

مـع تـوفر الشـعور بالحریـة ، أي التـزام ذاتـي یتطلـب تـدخال یفعله فـي صـیغته الفردیـة أو الجماعیـة

إرادیـــا ، وتتمثـــل بالســـلطة اإلرادیـــة فـــي االعتبـــار القـــانوني ، والضـــمیر فـــي االعتبـــار األخالقـــي ، 

والتربوي ، وتطبیق العدل والمساواة ، من خالل فهم ومناقشـة المشـكالت ، والتعـاون والتشـاور مـع 

واجبات دون تمییز .الزمالء ، واحترام الحقوق وال

شـاكرین تعـاونكم معنـا

المرحلة الدراسیة:

الكلیة والقسم     :

النشاط الممارس :

العمر               :

التاریخ             :

البـاحـث

م.م. احمد حازم احمد الطائي



أحمد حازم أحمد

٣٧٨

أبدانادراأحیاناغالبادائماالفقراتت

١
�ΔρѧѧѧηϧϷ�ΔѧѧѧγέΎϣϣΑ�ϲѧѧѧϼϣί�ϊ ѧѧѧϣ�ϙέΗѧѧѧηϻ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧόΗϣϟ�ΩѧѧѧΟ

الریاضیة
لي من أوامر دون التفكیر فیھا                                  رأنفذ ما یصد٢
ال یھمني أن أجد العب جدید٣
أحب قیام المدرب بتوزیع المھام الملقاة على الفریق بالتساوي                   ٤
أحافظ على نفسي أثناء المباراة  ٥

٦  
ϟ�ΔηϗΎϧϣ�ϲϧϘϳΎοΗ�ϊ ѧϣ�ΔϳѧοΎϳέϟ�ΔρѧηϧϷΎΑ�ΔλΎΧϟ�ΕΎϋϭοϭϣ

زمالئي       
قراءة قانون اللعبة التي أمارسھا أمر غیر ضروري٧
أنا متابع ألخبار األنشطة الریاضیة في الجامعة باستمرار                       ٨
اشعر بعدم اھتمامي بعدالة الحكم داخل ساحة اللعب٩

ول تجنب إصابة المنافس باللعب قدر اإلمكانأحا١٠

١١
�ϥѧѧϋ�ΔѧѧΟΗΎϧϟ�ϝϛΎѧѧηϣϟ�ν ѧѧόΑ�Δѧѧϳϣϫ�ϲѧѧϼϣίϟ�ѧѧοϭ�ϥ�ΏѧѧΣ

اإلخفاقات في المباراة

١٢
�ΔρѧѧηϧϷ�ΔѧѧγέΎϣϣ�Ωѧѧϧϋ�ΔѧѧοϣΎϐϟ�ΕϻΎѧѧΣϟ�ϊ ѧѧϳϣΟ�ϥѧѧϋ�έѧѧγϔΗγ

الریاضیة         
انتقد الرأي الذي أرى انھ خاطئ١٣
ھتمام المدرب بقسم من الالعبین                                           أفضل عدم ا١٤
أحس أن الالعب المخلص في لعبھ یفید المجتمع كلھ١٥
عندما یلجأ ألي زمالئي ألساعدھم في حل مشاكلھمدال اسع١٦

١٧
ΩѧѧΣϭϟ�ΓέΩ�ϝѧѧΑϗ�ϥѧѧϣ�Δϋϭѧѧοϭϣϟ�ϥϳϧϭѧѧϘϟϭ�ΔѧѧϣυϧϷΎΑ�ϡίѧѧΗϟ�ϻΓ

الریاضیة      
أتنازل عن بعض حقوقي في سبیل سعادة من یھمھ أمري                      ١٨
ال أتعاون مع منافسي على فعل الخیر                                                ١٩
اشعر بالفخر عندما أبدا باللعب مع زمالئي ونفوز فیھ٢٠
ا أالحظ أن ھناك خطا معین ابلغ بھ المدربعندم٢١
ال یمكنني التكھن بنتیجة المباراة٢٢

٢٣
�ϲѧϓ�ϥϳϛέΗѧηϣ�ϥϭѧϛϧ�ΎϣΩѧϧϋ�ϲѧέ�ϻ�ϲѧϼϣί�ΔοέΎόϣ�ϲϧΟϋίΗ

نشاط ریاضي          
امتنع عن اللعب عندما یحصل ظرف طارئ ٢٤
أحب اللعب الذي تتفق علیھ الجماعة      ٢٥
اشعر بالغبن عندما ال أكلف بقیادة الفریق                                               ٢٦
احرص على احترام المواعید مع زمالئي                                                ٢٧
س في اللعب للتأثیر سلبا على تركیزه في المباراةاستفز المناف٢٨

٢٩
�ΩΩέѧΗ�ϻ��ϲѧΗϳϠϛΑ�ι ΎѧΧ�ϲѧοΎϳέ�ρΎѧηϧ�ϲѧϓ�ΔϛέΎѧηϣϠϟ�ΕϳϋΩ�Ϋ

باللعب 
أفضل العدالة في توزیع التجھیزات الریاضیة٣٠
اخلص في عملي ألنھ عبادة٣١
اعتذر للزمالء عن التأخیر ألمر ضروري ٣٢
لتزم بقوانین اللعبة التي أمارسھا حرفیاا٣٣
ال اقبل أي رأي یفرضھ علي شخص اكبر مني                                     ٣٤

٣٥
�έѧϳϏ�έѧϣ�ΔϳοΎϳέϟ�ΔρηϧϷ�˯Ω�ϲϓ�έλ Ϙϣϟ�ΔΑγΎΣϣ�ϥ�ΩϘΗϋ

ضروري
أحس أني مسئول عن بذل كل جھد في طاقتي ٣٦

٣٧
�ϲѧΗϟ�ΔѧΑόϠϟΎΑ�ιأتضایق ΎѧΧ�Ύϳѧη�Ϫѧϟ�Ρέѧη�ϥ�ϲѧϠϳϣί�ΏϠρ�Ϋ

أمارسھا لم یفھمھ
عند حصول خطا ما أقوم بتصحیحھ دون استشارة احد                               ٣٨



…االجتماعیة لممارسي األنشطة الریاضیة  ةلمسؤولیبناء مقیاس ا

٣٧٩

أبدانادراأحیاناغالبادائماالفقراتت
ال أحس أن رأیي أحسن اآلراء في المناقشات الریاضیة٣٩
تساويأحب قیام المدرب بإعطاء كل ذي حق حقھ بال٤٠

٤١
�ϲѧϓ�ϪѧΑ�ϥϭϣϭϘϳ�ΎρΧ�ϝϛ�ϥϋ�ϥϳέΧϵ�ΏγΎΣϭ�ϲγϔϧ�ΏγΎΣ�ϻ

اللعب

٤٢
�ϲѧѧϧϋ�Ι ΩѧѧΣΗϳ�ϥ�ΏѧѧΣ�ϻ�ϲѧѧϼϣί�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧΑόϟ�ϲѧѧϓ�ϙέΗѧѧη�ΎϣΩѧѧϧϋ

الجمیع                  
اعمل ما یحلو لي  في المباراة وال انصاع ألوامر المدرب٤٣
لفریق في المباراة المصیریةال أرحب بمشاركة جمیع أعضاء ا  ٤٤
رقابة شدیدة عليدأھمل في المباراة عندما ال توج  ٤٥
أرحب بعدم إھمال الالعب المصاب بعد استعادة شفائھ٤٧
اضر فریقي كلھ عندما أتمارض                                                        ٤٨
المقصر في واجبھ یجب أن ینال عقابھاشعر أن الالعب ٤٩
أتلفظ بكلمات سیئة عندما أتعرض لإلصابة٥٠


