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 التعريف بالبحث: -1
 مقدمة البحث وأهميته: 1-1

فلتنميررة البشررريةد بوصرررفها إن تقرردم أجم جمتمرر  مرر  اجملتمعررات يعتمررد إل حررد كبررا علررى مرردى اهتمامرر  
ابهرا وجماالهترا ركيزة التنمية الشاملة وأداهتاد ويف الوقت ذات  غايتها اثساسيةد إذ إن عمليرة التنميرة يمير  جوا

االقتصادية والةقافية والرتبوية واالجتماعية تعتمد إل حد كبا على العنصر البشررجم الر جم يعرد وسريلة التنميرة 
وغايتهرررراد فاواسرررران إن كرررران هرررردف التنميررررة ف، ررررا ال حترررردا إال برررر  أيضرررراد إذ تعررررد القرررريم واحرررردة مرررر  أهررررم 

ا يف تعامر  اثفرراد وااماعرات اليروم  وا ررهتم إل اصاةص الشخصية اواسااية وأبعادها ذات التأقا الكبر
 احلياةد وتعد م  املصادر املهمة يف حتديد اوعية السلوك والدواف  اليت تقف وراءه.

يميرر  جواابهررا العقليررة واالجتماعيررة والوجداايررة وتشرر يبها وثجرر  بنرراء وتكرروي  شخصررية رايضررية متوازاررة 
البالية اليت تكوات ومنت يف ظروف استةناةية وغرس القريم واالااهرات م  السلبيات واثفكار القدمية والقيم 

اوجيابيررة لتكررون قررادرة علررى العارراء واملسرراتة يف بنرراء اجملتمرر  وإدارة اثسرررة والنشرراة الرايضرر  بكفرراءة عاليررة 
قريم (  أن الRobinson 2943البد لنا م  معرفة القيم املفضلة يف شخصية الرايضيني يف العررالد ويككرد )

تساعد يف تن يم مدركات  للعامل احمليط ب  وأسلوب تكيفر  مر  البيلرةد فضرال  عر  أ را توجهر  اليت ميتلكها الفرد 
حنررو عرردد مرر  اثفعررا  أو اثمنرراة السررلوكية املسررتقلة ث ررا تقرردم معلومررات عرر  السررلوك احملتمرر  للفرررد وتتنبررأ 

سة علمية هتدف إل حتديد القيم املفضرلة يف شخصرية وتت لى أتية البحث احلايل يف احلاجة إل درا .(2)ب  
الرايض  العراق  إذ إن حتديدها يعا  مكشررات ثكةرر القريم أتيرة يف املرحلرة الراهنرة الريت ينبتر  أن تتروافر يف 
شخصررية شرررهة مهمررة يف اجملتمرر  وهررم الرايضرريوند إذ إن دراسررتها تشررك  رررورا  أساسرريا  لدراسررة الشخصرريةد 

فلسلوك االجتماع  للرايض  ث ا تلعب دورا أساسيا يف حتديد ه ا السلوكد وإن بناء مقيراس وميك  التنبك 
للقرريم املفضررلة يف شخصررية الرايضرر  العراقرر  ميكرر  اسررتخدام  مرر  قبرر  فحةررني ذاررري  يرومررون دراسررة هرر ه 

أن تعم  على غررس  القيم م  اال  أداة قياس دقيقة ك  تساعد املعنيني بتوفا اثاشاة واللامب اليت ميك 
 ه ه القيم أو تنميتها يف شخصيتهم.

 

                                      
(1) Robinson, J.P. & Shaver, P.H.R., Measures of Social Psychological Attitudes, Ann 

Arbor, Michigan, University of Michigan institute for Social Research, Rev. Ed, 

1973. P. 33. 
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 مشكلة البحث: 1-2
يكرون يف مقدمرة تن ريم الشخصرية  ألقيم ن القيم متة  رور ااااب الوجداين يف الشخصية وأن التن يم إ

ا للفردد وأن الرايض  بوصف  شخصرية ااهايرة يترأقر  ر ألقيم أو رمبا تكون الشخصية إل حد كبا التن يم 
الكةا م  املشاهدي  واملع بني وأتقر فيهم البرد أن تتحلرى فلقريم الشخصرية اايردة الريت تسراهم يف أتسريل 
عالقة طيبة بني الرايضريني أافسرهم وبرني الرايضريني واجملتمر  ومبرا يتري  للفررد الرايضر  أن يكرون مصردرا لنشرر 

ملفضرلة يف شخصرية الرايضر  العراقر  ارأتى القيم الساميةد وفلن ر لعدم وجود دراسرة ترتص بتحديرد القريم ا
لبنررراء مقيررراس قررر ه القررريم ليسررراعد املعنيرررني فلشرررأن الرايضررر  يف تنميتهررررا الباحرررث ا ررروه يف هررر ه الدراسرررة 
 وغرسها لدى الرايضيني العراقيني.

 أهداف البحث: 1-3
 بناء وتقنني مقياس القيم املفضلة يف شخصية الرايضيني العراقيني. -2

 الدرجات واملستوايت املعيارية للمقياس.استخالص  -1

 التعرف على مستوى القيم املفضلة يف شخصية الرايضيني العراقيني. -3

 جماالت البحث: 1-4
رفرر   –كرررة اليررد   –كرررة الارراةرة   –كرررة السررلة   –اجملررا  البشرررجم: عينررة مرر  العرريب )كرررة القرردم  2-7-2

 .1121 – 1122املصارعة( يف العرال للموسم  –  الكاراتي –املالكمة  –الساحة وامليدان  –اثققا  

 .1121/ 21/5ولتاية  11/3/1121اجملا  الزمين: املدة م   2-7-1

 اجملا  املكاين: مالعب ومواق  تدريب عينة البحث. 2-1-3
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 الدراسات النظرية والدراسات املشابهة: -2
 الدراسات النظرية: 2-1
 مفهوم القيم: 2-1-1

ويسرتخدمها الفررد مرجعرا  يف احلكرم علرى هرات السرلوك الريت متتلرة صرفة الدافعيرةد إن القيم مر  أهرم موج
سررلوك  يف كوارر  مرغرروف  فيرر  أم مرغرروف  عنرر  يف ضرروء اوطررار القيمرر  للم تمرر  إذ إن اثفررراد يتررأقرون مب رراهر 

يت تنرررت م عرررادة مررر  الةقافرررة العامرررة السررراةدة يف جمرررتمعهم الررريت تشرررتة منهرررا القررريم املمةلرررة قرررا واملعرررلة عنهررراد والررر
بعضرررها وتررررتابط يف اسرررة اررراص  ررراد مكرررو)  مرررا يسرررمى فلن رررام القيمررر  يف اجملتمررر د لررر لة  تلرررف الن رررام 
القيم  يف أجم جمتمر  إل حرد مرا عر  الرن م القيمرة السراةدة يف اجملتمعرات اثاررى حر  وإن اشررتك معهرا يف 

 .(2)بعض القيم لكنها قد تتلف أيضا يف الدرجة

أن اجملتمعرررات الررريت ترمررر  إل اسرررتمرار متاسررركها واسرررتقرارها ترررويل اهتمامرررات ااصرررة فلبنررراء  مررر  هنرررا  رررد
الريت تعرضرت قرا اجملتمعرات مبرا يرتالءم مر  فلسرفاهتا وأهردافهاد السريما أن التارورات الكبراة ثفرادهرا  لقيم ا

لنتي رررة إل تترررا يف السرررلم رافقهرررا مررر  تتررراات واضرررحة يف املعرررايا املرجعيرررة ثفرادهرررا أدى فاواسررراايةد ومرررا 
ف هررت قريم جديردة بعضرا سرليب أار  مكاار  مر  القريم اوجيابيرةد ويف الوقرت سواء للفررد أو اجملتمر د  ألقيم 

ذاترر  تالشررت بعررض القرريم أو قرر  اهتمررام النرراس  ررا وأتكيررد أتيتهرراد كمررا ظهرررت كةررا مرر  املمارسررات غررا 
إذ إن التنرافر واالارتالف الشرديد يف القريم يركدجم إل الصررا  برني السوية الريت تتنرام مر  قريم اجملتمر  ومعراياه 

أعضرراء اجملتمرر  وفلاترر د وفلتررايل قررد يرركدجم برردوره إل تفككرر  وصررعوبة الوصررو  إل االتفررال حررو  مررا  ررص 
ذلررة اجملتمرر  مرر  أمررور لرر لة عنرردما تتيررب هرر ه القرريم أو تتضررارب أو ترررتل فرر،ن اواسرران يترررتب عرر  ذاترر  

ة حنرررو العمررر د أو قرررد يصررريب  االضررراراب والتخررربطد وقرررد يررركدجم بررر  ذلرررة إل صرررراعات أشرررب  ويفقرررد الدافعيررر
 .(1)فالضارافت العصابية

 
 

                                      
 .259د ص2911د دار املعرفة ااامعيةد اوسكندرية سيكولوجية العالقات االجتماعيةدماهر رمود عمر:  (2)
د جامعررة 3د العرردد/ اجمللررة الرتبويررةرمررد رفقرر  عيسررى:  توضرري  القرريم. أم. تصررحي  القرريم د حنررو اسرررتاتي ية جديرردة يف اورشرراد النفسرر د  (1)

 .76 – 75مد ص2917الكويتد كلية الرتبيةد 
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 تعريفات القيم: 2-1-2
القيم عبارة ع  جمموعة مر  الرديناميات الريت توجر  سرلوك الفررد يف حياتر  اليوميرةد فضرال  عر  اسرتخدامها 

د وعررف  ارا (2)أم معنويةد ويف مواقف التفضي  واالاتيار يف احلكم على اثحداا واثشياءد مادية كاات
معقدة ثحكرام عقليرة اافعاليرة معممرة حنرو اثشرخاص  عبارة ع  تن يمات  أب ا  القيم 2966هللا وزيداند 

)شرررلا عررر  هررر ه التقرررديرات املتفاوترررة صررررها  أو ضرررمنيا د وأاررر  مررر  أو اثشرررياء أو املعررراين سرررواء كررران التفضررري  
 .(1)أساس أ ا امتداد يبدأ فلتقب  ومير فلتوقف وينته  فلرفض اتصور ه ه التقديرات على  املمك  أن

 أب ا معتقد اثبت اسربيا  وهمر  تفضريال  شخصريا  أو اجتماعيرا لتايرة  (Rokeach, 1973)وعرفها 
لقررريم   ا2944د وعرررف  زهرررراند (3)هرر ه التايرررة مرر  التررراايت أو لشررك  مررر  أشرركا  السرررلوك للوصرررو  إل 

د وعرفهررا (7)أب ررا  عبررارة عرر  تن يمررات ثحكررام عقليررة اافعاليررة معممررة حنررو املعرراين واثشررياء وأوجرر  النشرراة 
ينشررد قررا الفرررد مرر  اررال  اثحكررام املعياريررة املتصررلة مبضررامني واقعيررةد   أب ررا  جمموعررة مرر  2996 زاهرررد 

او  هر ه اثحكرام قبروال  مر  ااعرة اجتماعيرة وا رلات املختلفرةد ويشررتة أن تنراافعال  وتفاعلر  مر  املواقرف 
د ومرر  اررال  مررا تقرردم (5)اااهاترر  واهتماماترر  معينررة حرر  تت سررد يف سررياقات الفرررد السررلوكية أو اللف يررة أو 

م  تعريفات للقيم ميك  للباحث أن يعرفها إجراةيا يف ه ا البحث أب را )الدرجرة الريت هصر  عليهرا الالعرب 
 لة يف شخصية الرايض ( ال جم يعد ق ا التره يف البحث احلايل.على مقياس القيم املفض

 
 
 
 الدراسات املشابهة: 2-2

                                      
 .254املصدر السابة افس د ص (2)
 .179مد ص2966د القاهرةد مكتبة اث لو املصريةد القدرات ومقاييسهافى زيدان: سيد اا هللا ورمد مصا (1)

(3) Rokeach, M (1975) The Nature of Human Values, New York, free press, 1973, P. 

160. 

 .231مد ص2944د القاهرةد عامل الكتبد 1د ةعلم النفل االجتماع حامد عبد السالم زهران:  (7)
 .17د ص2996مصرد مركز الكتاب للنشرد  القيم يف العملية الرتبويةداهر: ضياء ز  (5)
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 :(1)م(3002* دراسة )مخائل مهدي صاحل سلمان، 
قامت الباحةة أوال بدراسة استاالعية لتحديد ه ه القيمد اليت أصب  عددها بصيتتها النهاةية تسر  قريمد 

لصرررلد والصررردل واثماارررةد والعفرررةد واحلشرررمةد والعمررر د والقناعرررةد هررر  )الةقرررة فلرررنفلد وحتمررر  املسرررلوليةد وا
( 51والتدبا(. ويعد تعريرف هر ه القريم وصرفياد واشرتقال مكو)هترا السرلوكية الريت بلرد جمموعهرا لكر  القريم )

( على التوايلد أعردت فقراهترا لقياسرها 4د 4د 6د 4د 4د 6د 6د 6د 6مكو) موزعة على ه ه القيم بواق  )
( فقرررات لكرر  قيمررةد لتشررك  مقياسررا فرعيررا قرراد صرريتت الفقرررات علررى 21ها بصرريتتها النهاةيررة )بلررد عرردد

تكشررر وجررود القيمررة أو تقيسررها واثارررى ال تقرريل القيمررةد شررك  مواقررف لف يررة وبعبررارتني لاجابررةد واحرردة 
عنررررد  ومرررر  كرررر  عبررررارة وضررررعت قالقررررة بررررداة  متدرجررررة لاجابررررة عنهرررراد هرررر  )داةمرررراد أحيررررا)د )درا(د تعارررر 

( علرى 1د 2( على التروايل يف العبرارة الريت تقريل القيمرة. والردرجات )صرفرد 3د 7د 5التصحي  الدرجات )
 التوايل يف العبارة اليت ال تقيل القيمة.

عنرد املررأة العراقيرة ويف ضوء اتاةب بعض إجراءات بناء املقياسد استنت ت الباحةة أن اير  القريم جراءت 
( درجررةد إال أن قيمرريت احلشررمة والقناعررة كرران متوسررط درجاهتررا 15ن رررجم البررالد )بدرجررة أكررل مرر  املتوسررط ال

جرة واطلرة علرى وفرة برداة  اوجابرةد يف حرني جراءت ر ( اليت مةر  تروافر القيمرة بد31أق  بقلي  م  الدرجة )
إل  قيمررة العمرر  أبعلررى درجررةد تليهررا قيمررة الصررلد ومرر  ق قيمررة الترردباد وقررد يعررود تفررول هرر ه القرريم الررةالا

والصررل العراقيررة إل امليرر  حنررو الترردبا ( عامراد دفرر  املرررأة 21طبيعرة املرحلررة الرريت شررهدت حصررارا امتررد حرروايل )
علررى ظررروف احليرراة وصررعوبتهاد وقررد أوصررت الباحةررة فوفررادة مرر  مقيرراس البحررث احلررايل يف دراسررات الحقررة 

مرر  املن مررات واملكسسررات الرريت هتررتم فملرررأة  لقيرراس درجررة ترروافر هرر ه القرريم لرردى املرررأة العراقيررةد واوفررادة منرر 
للبحرررث احلرررايل وتارررويرا لررر  تقررررتح الباحةرررة إجرررراء وتعمررر  علرررى رعايتهرررا وتوجيررر  طاقاهترررا اوبداعيرررةد وإكمررراال 

النسرراء يف ايرر  راف ررات قاررر العرررالد ودراسررة العالقررة بررني دراسررات الحقررة لرر د مةرر  تقنررني املقيرراس علررى 
رأة العراقيررررةد وبررررني القرررريم وبعررررض املتترررراات اثارررررى مةرررر  الرررر كاء والعمررررر القرررريم واررررات الشخصرررر  لرررردى املرررر

 والتحصي  الدراس .

 :ةمنهب البحث وإجراءات  امليدااي -3
منهج البحث: استعمل الباحث املنهج الوصففي بسسفلوا الدراسفات  3-1

                                      
اب  رشدد  –مخاة  مهدجم صاحل سلمان: بناء مقياس القيم املفضلة يف شخصية املرأة العراقيةد رسالة ماجستاد جامعة بتدادد كلية الرتبية  (2)

 م.1113
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 املسحية واملعيارية ملالءمتها لبناء املقياس وتقنينه.
 أدوات البحث: 3-2
 ة البحث:عين 3-2-1

رفرر   –كرررة اليررد   –كرررة الارراةرة   –كرررة السررلة   –اشررتملت عينررة البحررث احلررايل علررى العرريب )كرررة القرردم 
د 1121 – 1122املصرررارعة( يف العررررال للموسرررم  –الكاراتيررر   –املالكمرررة  –السررراحة وامليررردان  –اثققرررا  

 (:2اادو  )يف ( العب موزعة على الفعاليات املشار إليها وكما مبني 724بلد عددها )
 (1جدول )

 أعداد ونسب عينة البحث يبني
 النسبة املئوية عدد العينة الفعالية ت
 %21.1 46 كرة القدم 2
 %26.4 41 كرة السلة 1
 %24.4 47 كرة الااةرة 3
 %29.6 11 كرة اليد  7
 %5.9 15 رف  اثققا  5
 7.3 21 الساحة وامليدان 6
 %5.4 17 املالكمة 4
 %1.3 35 الكاراتي  1
 %3.2 23 املصارعة 9

 %211 724 اجملمو 

 وسائل مجع البيانات: االستبيان. 3-2-2
 وسائل مجع املعلومات: 3-2-3

 املصادر واملراج  العلمية * الدراسات والبحوا. * الشبكة الدولية )اوارتايت(.
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 وسائل حتليل البيانات:  3-2-4
 وساة  اوحصاةية * حاسبة يدوية.ا  البيا)ت * حاسبة إلكرتواية * ال* استمارة 

 الوسائل املساعدة: 3-2-5
 * ا لاء واملختصني * فرية العم  املساعد * ساعات إلكرتواية.

 إجراءات البحث الرئيسة: 3-3
 بناء املقياس: 3-3-1
حتديففد القففيم املفضففلة وحتديففد صففالحيتها وأهميتهففا النسففبية  3-3-1-1

 والنسبة املئوية لألهمية النسبية:
لتررره حتديرررد القررريم املفضرررلة يف شخصرررية الرايضررريني العررراقيني قرررام الباحرررث فالطرررال  علرررى جمموعرررة مررر  

( قيمرة مفضرلة 26السابقة واملصادر العلمية يف علم النفل العام والرايض  أمك  ار  )الدراسات والبحوا 
لد اثمااررررةد الصررررلد وهرررر  )الةقررررة فلررررنفلد حتمرررر  املسررررلوليةد اواررررالصد اويةررررارد الررررروح الرايضرررريةد الصررررد

الشرررر اعةد الامرررروحد املةررررابرةد اواصررررافد السرررريارةد التواضرررر د اوفءد القناعررررة(د ومرررر  أجرررر  التعرررررف علررررى 
صالحية القيم املقرتحة اأ الباحرث إل عرضرها يف اسرتبيان علرى أصرحاب ا رلة واالاتصراص يف جمرا  علرم 

ا وأتيتهرررا النسررربية وقرررد أاررر  الباحرررث ( لبيررران صرررالحيته2( ابرررا )ملحرررة 21الرررنفل الرايضررر  وعرررددهم )
فملالح ررات املهمررة الرريت أبررداها السررادة ا ررلاء يف تشرراب  بعررض القرريم واحلاجررة إل دمررب بعضررها مرر  الرربعض 

( قرريم مدجمررة ح يررت مبوافقررة السررادة ا ررلاء وهرر  القرريم الرريت كااررت فيهررا قرريم 6اآلاررر واسررتخلص الباحررث )
( والررريت 1.5( ومسررتوى داللررة )2( بدرجرررة حريررة )3.17ليررة البالتررة )( احملسرروبة أكررل مررر  قيمتهررا اادو 1)كررا

( ابراا 21( م  جممرو  ا رلاء البرالد عرددهم )1.13( الاء فأكةر وهم يشكلون اسبة )21توازجم موافقة )
 (:1وكما مبني يف اادو  )

 (3جدول )
 ( للقيم وأمهيتها النسبية3قيمة )كا يبني

( 3قيمة )كا ال تصلح تصلح السمة ت
 سوبةاحمل

األمهية 
 النسبية

 الرتشيح
 ال تعتمد تعتمد

  √ 211 21 1 21 حتم  املسلولية والةقة فلنفل والش اعة 2
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  √ 211 21 1 21 اواالص واواصاف 1
  √ 95.3 21 1 21 املةابرة والاموح 3
  √ 92.6 1.1 2 22 الروح الرايضية واويةار 7
  √ 92.1 1.1 2 22  الصدل واوفء واثمااة والتواض 5
  √ 19.1 5.1 1 21 الصل والقناعة 6
 ×   2.33 7 1 السيارة 4

( 0000ومسةةتود داللةةة ) 1=  1 – 3=  1-( اجلدوليةةة بدرجةةة حريةةة عةةدد ا ةة اي 3* قيمةةة )كةةا
 (.20.3تساوي )

ارة وفقرا  ق قام الباحث حبساب النسبة امللوية لألتية النسبية لك  ارة وذلرة لتحديرد عردد فقررات كر 
 (:3( فقرة وكما مبني يف اادو  )91ثتيتها النسبية م  جممو  الفقرات الكلية البالتة )

 (2جدول )
 النسبة املئوية لألمهية النسبية لكل مسة وعدد فقراهتا يبني

النسبة املئوية لألمهية  القيم ت
 النسبية

 عدد الفقرات

 24 24.6 حتم  املسلولية والةقة فلنفل والش اعة 2
 24 24.6 اواالص واواصاف  1
 26 26.4 املةابرة والاموح 3
 26 26.2 الروح الرايضية واويةار 7
 26 26 الصدل واوفء واثمااة والتواض  5
 25 25.1 الصل والقناعة 6

 إعداد فقرات املقياس وأسلوا صياغتها وصالحيتها: 3-3-1-2
طفيررف عليهررا مرر  اررال  إعررداد فقرررات لف يررة والرريت اعتمررد الباحررث طريقررة )قرسررتون( مرر  إجررراء تعرردي  

ق عرضرت فقررات املقيراس حتم  است ابتني إذ  تار الالعب إحدى االست ابتني واليت تتفة م  وجهة ا ره 
املقرتحة يف استمارة استبيان على جمموعة م  ا لاء واملختصني يف علم النفل العام والرايضر  لترره احلكرم 

لقيرررراس القررريم املفضررررلة يف شخصررررية الرايضررر د وقررررد أارررر   صررررياغتها ومالءمتهررراعلرررى صررررالحيتها مررر  حيررررث 
عردت الفقررة صراحلة ( إذ 1الباحث يمي  املالح رات ومت حتلير  ذراء ا رلاء إحصراةيا فسرتعما  ااتبرار )كرا
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( وهرر  ترروازجم موافقررة 2( ودرجررة حريررة )1.15( احملسرروبة معنويررة عنررد اسرربة ااررأ )1عنرردما تكررون قيمررة )كررا
( فررأكةر وكمررا مبررني %41يشرركلون اسرربة )( ابرراا وهررم 27برراا فررأكةر مرر  ا ررلاء البررالد عررددهم )( ا22)

 (:7يف اادو  )
 (3ل )و جد

 ( آلراء ا رباء حول ص حية فقرات املقياس3نتائج اختبار )كا يبني
عدد  رقم الفقرة ت

 الفقرات
قيمة  ا رباء

( 3)كا
 احملسوبة

 الداللة
غري  موافق

 موافق
د 1د 9د 25د 21د 11د 12د 11 2

د 74د 55د 56د 61د 2د 3د 7د 5
د 43د 41د 16د 11د 71د 76
 91د 11د 11د 44

 معنوجم 21.11 2 23 15

د 52د 51د 1د 13د 19د 31د 31 1
د 61د 69د 41د 12د 39د 71
 19د 91د 92د 91د 99د 53د 66

 معنوجم 4.27 1 21 11

د 71د 72د 35د 22د 15د 32 3
د 47د 63د 59د 57د 51د 79
 96د 94د 17د 49

 معنوجم 7.54 3 22 26

د 51د 73د 31د 24د 21د 21د 4 7
 14د 15د 41د 46د 64د 67

 عشواة  1.54 7 21 23

د 37د 14د 37د 17د 26د 23 5
 95د 13د 45د 62د 75د 77د 36

 عشواة  1.11 6 1 23

د 6د 27د 29د 33د 34د 54د 61 6
د 11د 93د 97د 211د 65د 42
16 

  عشواة 1 4 4 23

 (.20.3( تساوي )0000ومستود داللة ) 1= 1-3( اجلدولية بدرجة حرية = 3* قيمة )كا
( فقررة موزعرة علرى القريم 62) وب لة يكون عدد فقرات املقياس اليت حصلت على موافقة السادة ا لاء

 الست.
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 التخمني: فقرات الكشف عن أثر 3-3-1-3
ا يف طريقررة صررياغة الفقرررة السررتعماقا يف الكشررف ( فقرررات مكررررة مرر  تتيرر21اررأ الباحررث إل إضررافة )

( فقررات فرأكةر مر  الفقررات 6اوجابرة يف )ع  دقة املست يب وجديت  يف اوجابة إذ اعتمد الباحث تاابة 
املكررررة دلرريال علررى دقررة الالعررب وجديترر  يف اوجابررة علررى فقرررات املقيرراس ومرر  ق قبررو  االسررتمارة يف حررني 

( املكرررة لكو را تشرا إل عردم دقررة 21( فقررات فرأكةر مر  الفقررات الرر )5نرت يف )تررفض االسرتمارة إذا تباي
 الالعب وجديت  يف اوجابة.

 التجربة االستطالعية: 3-3-1-4
( العررررب 17علررررى عينررررة عررررددها ) (1121/ 17/3 - 11أجريررررت الت ربررررة االسررررتاالعية للمرررردة مرررر  )

عنرد التابيرة لمات وال رروف الريت تواجر  الباحرث لتره التعرف على وضوح التعليمات وفهم العبارات والك
والتعرررف علررى الوقررت التقرررييب لاجابررة علررى املقيرراس والكشررف املبرردة  عرر  طبيعررة ااتشررار إجررافت الالعبررني 

 على بداة  اوجابة واستخراج اثسل العلمية للمقياس.

 األسس العلمية للمقياس: 3-3-1-5
شررررروة أدوات القيرررراس الفعالرررة يف قيرررراس ال رررراهرة  مررر  * الصررردل: يعررررد صرررردل االاتبرررار شرررررة أساسرررر 

موضو  القياس ويقصد بصدل االاتبار  أن يقيل االاتبار ما وض  م  أجل  وبكلمرة أاررى فر،ن املقصرود 
بصرردل االاتبرررار مرردى صرررالحية االاتبرررار لقيرراس هررردف وجااررب رررردد وتبررردو هرر ه الصرررالحية يف أشررركا  

قيررراس مررر  ارررال  عرضرررها علرررى اررران ا رررلاء واملختصرررني وقرررد حتقرررة صررردل رتررروى فقررررات املد (2)متعرررددة 
واسررررتخراج الباحررررث الصرررردل التمرررررايزجم لفقرررررات املقيرررراس باريقررررة اجملمررررروعتني املتارررررفتني وعااهررررا إحصررررراةيا 

( ممررررا يررررد  أن 1.51 – 1.37فسررررتعما  طريقررررة النسررررب وتراوحررررت قرررريم الصرررردل التمررررايزجم للفقرررررات بررررني )
د 14د 91د 23د 26د 15د 16د 31د 37د 39د 72د 77د 74د 52الفقررررات مميرررزة مرررا عررردا الفقررررات 

 – 1.31( الرررررريت تراوحررررررت قرررررريم معررررررامالت التمييررررررز قررررررا بررررررني )53د 54د 61د 41د 45د 41د 11د 13
مميرررزةد وكررر لة اسررتخرج الباحرررث االتسررال الرررداال  لفقررررات املقيرراس مررر  ارررال  ( وبرر لة فهررر  غررا 1.12

يرررة فسرررتعما  معامررر  االرتبررراة البسررريط )باسررررون( إذ حسررراب االرتبررراة برررني درجرررة كررر  فقررررة والدرجرررة الكل
( وهر  قريم معنويرة عنرد مقاراتهرا بقيمرة )ر( 1.51 – 1.31االتسرال الرداال  برني )تراوحرت قريم معرامالت 
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 بناء وتقنني مقياس القيم املفضلة يف شخصية الرايضيني العراقيني
 حبث وصفي

 أ.م.د سلمان عكاب سرحان اجلنايب
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( مررررا عرررردا 1.12( تسرررراوجم )1.15مبسررررتوى داللررررة ) 11   1 – 17   1 –اادوليررررة بدرجررررة حريررررة   ن 
( فقررررةد وقرررد مت ذلرررة مررر  ارررال  36د الفقررررات املتبقيرررة )( وبررر لة يكرررون عرررد1د 29د 66د 92الفقررررات )

 تابية املقياس على عينة الت ربة االستاالعية.

* الةبررات: الةبررات يف القيرراس يعررين  أن الفرررد هررافن علررى الوضرر  افسرر  فلنسرربة ملوقعرر  عنررد تكرررار قياسرر  
د (2)لقيراس ومعامر  قبرات مرتفر  مية  قيمة صتاة للخاأ املعيرارجم مر  اويبقى على حال  تقريبا فلقدر ال جم 

( 37واسرررتخرج الباحرررث قبرررات مقررراس فسرررتعما  طريقرررة )كيرررودر ورتشاردسرررون( إذ مت حسررراب الةبرررات لرررر )
 ( وهو معام  قبات عا .1.13استمارة م  استمارات عينة الصدل وبلد معام  الةبات )

د إذ مت (1)موضررو  معررني  املقرردري  يف احلكررم علررى شرر ء مررا أو علررى* املوضرروعية: وتعررين  عرردم ااررتالف 
اسرتخالص معامرر  االرتبراة البسرريط )باسررون( برني اترراةب ركمرني يقومرران بتفريررد اسرتمارة أحررد الالعبررني يف 

يررد  علررى أن طريقررة القيرراس وتصررحي  فقرررات ( ممررا 1.96الوقررت افسرر  وبلررد معامرر  املوضرروعية للمقيرراس )
 القياس واضحة ومفهومة.

 سة:التجربة امليدانية الرئي 3-3-2
إذ مت تابيرة املقيراس علرى عينرة عرددها  16/7/1121 – 1أجريت الت ربة امليدااية الرةيسة للمدة م  )

 –السررراحة وامليررردان  –كررررة اليرررد   –كررررة الاررراةرة   –كررررة السرررلة   –( العرررب مررر  فعاليرررات )كررررة القررردم 333)
س واسررتخالص الرردرجات املعياريررة إذ مت تقنررني املقيرا د(*)الكاراتيرر ( مبسرراعدة فريرة العمرر  املسرراعد –املالكمرة 

 امللينية واملستوايت املعيارية م  اال  اتاةب الت ربة امليدااية الرةيسة.

 تقنني املقياس:  3-3-3
إن املقياس املقن  هو  املقياس ال جم يتم بنراهه طاروات علميرة دقيقرة وتعليمرات واضرحة ومت تابيقر  علرى 

                                      
 .771د ص1111د عماند دار املسرةد 1د ةعلم النفل الرتبوجمصاحل رمد عل  جواد:  (2)
د )الةبراتد الصردلد املوضروعيةد املعرايا(د القراهرةد مركرز الكتراب للنشررد املعرامالت العلميرة برني الن ريرة والتابيرةمصافى حسني سام :  (1)

 .67مد ص2999
 ( فرية العم  املساعد:*)

 م.م فسم سام  شهيد/ كلية الرتبية الرايضية/ جامعة ذجم قار. -2 
 م.م صاحل جويد/ كلية الرتبية الرايضية/ جامعة ذجم قار. – 1 
 م.م حس  هادجم صاحل/ مديرية الرتبية الرايضية/ جامعة الكوفة. – 3 
 ة القادسية.م. عالء جبار عبود/ كلية الرتبية الرايضية/ جامع -7 
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اررى مشرا ة لعينرة البنراء كاارت النتراةب متشرا ة مر  حيرث اثسرل عينة البناء وإذا ما مت تابيق  على عينرة أ
د ولكررون مقيرراس (2)العلميررة )الصرردل والةبررات واملوضرروعية( وميكرر  برر لة اسررتخراج املعررايا واملسررتوايت لرر  

( فقررة فر،ن أعلرى درجرة ميكر  احلصرو  عليهررا 36القريم املفضرلة يف شخصرية الرايضريني العرراقيني مكرون مرر  )
( درجررة مبتوسررط 35 – 23( وأقرر  درجررة )صررفر( وقررد تراوحررت درجررات عينررة التقنررني بررني )36ا ررراي هرر  )

 (.5.2( درجة واحنراف معيارجم قدره )11.4حسايب قدره )

 األسس العلمية للمقياس: 3-3-3-1
مت بعرررد ذلرررة اسرررتخراج اثسرررل العلميرررة للمقيررراس )الصررردل والةبرررات( إذ مت حسررراب الصررردل التمرررايزجم 

( إذ وجررررد أن ايرررر  فقرررررات املقيرررراس ذات 5لفقرررررات املقيرررراس وكمررررا مبررررني يف اارررردو  )واالتسررررال الررررداال  
معامالت متييز جيدة أما معامالت االرتباة بني ك  فقررة مر  املقيراس واجملمرو  الكلر  لر  فقرد كاارت ايعهرا 

( 312)بدرجرررة حريرررة ( 1.22اة اادوليرررة البالترررة )برررارتباطرررات معنويرررة عنرررد مقاراتهرررا مررر  قيمرررة معامررر  االرت
( أمرررا معامررر  قبرررات املقيررراس فقرررد مت حسررراب  باريقرررة )كيرررودر ورتشاردسرررون وقرررد بلرررد 1.15ومسرررتوى داللرررة )

 ( وهو معام  قبات عا .1.19)

                                      
 .266مد ص1116سلمان عكاب سرحاند: الشخصية القيادية لالعيب كرة القدمد أطروحة دكتوراهد كلية الرتبية الرايضيةد جامعة فب د  (2)
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 (0جدول رقم )
 معام ت الصدق التمايزي واالتساق الداخلي يبني

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 التمييز

معامل 
 االرتباط

2 1.71 1.11 23 1.52 1.15 15 1.71 1.11 
1 1.52 1.31 27 1.75 1.32 16 1.39 1.15 
3 1.31 1.15 25 1.55 1.72 14 1.55 1.31 
7 1.57 1.72 26 1.31 1.14 11 1.71 1.36 
5 1.71 1.14 24 1.57 1.11 19 1.31 1.39 
6 1.55 1.31 21 1.34 1.36 31 1.57 1.14 
4 1.74 1.32 29 1.31 1.39 32 1.57 1.11 
1 1.31 1.11 11 1.71 1.14 31 1.39 1.39 
9 1.51 1.11 12 1.39 1.16 33 1.31 1.14 
21 1.71 1.36 11 1.71 1.31 37 1.55 1.72 
22 1.55 1.39 13 1.51 1.14 35 1.52 1.32 
21 1.31 1.32 17 1.71 1.15 36 1.71 1.36 

 اخلطس املعياري للمقياس: 3-3-3-2
قرررام الباحرررث حبسررراب قيمرررة ا ارررأ املعيرررارجم لررردرجات مقياسررر  فسرررتعما  معادلرررة ا ارررأ املعيرررارجم بداللرررة 

( وبرر لة فرر،ن الدرجررة احلقيقيررة للحكررم 3.5االحنررراف املعيررارجم لرردرجات االاتبررار ومعامرر  الةبررات وقررد بلررد )
 على مقياس الشخصية القيادية تساوجم: 

 .(2)درجة ا اأ املعيارجم± احلقيقة   الدرجة املالح ة  الدرجة

 
 

                                      
الرايضريةد  حازم علوان منصور الااة : بناء مقياس ملفهوم ال ات وتقنين  لدى العيب كرة اليدد أطروحة دكتوراهد جامعة بتردادد كليرة الرتبيرة (2)

 .13مد ص1112
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 اشتقاق معايري ومستويات املقياس: 3-3-4
تصررل  إل  امللينيرراتن  مللينيررة لرردرجات عينررة التقنررني إذ أسرريقوم الباحررث فسررتخراج الرردرجات املعياريررة ا

فهمنا للدرجرة ا رام الريت هصر  حد كبا يف حتديد مستوايت ومعايا اثفراد يف أجم مقياس وتبدو أتيتها يف 
عليهررا اثفررراد وذلررة ثن هرر ه الرردرجات تكتسررب معررت واضررحا عنرردما تنسررب إل مسررتوايت ااماعررة الرريت 

 د وكما مبني يف اادو  أد)ه:(2)أجرجم عليها القياس 
 (6جدول رقم )

 التقنني الدرجات ا ام وتكراراهتا والتكرار املتجمع الصاعد والرتب املئينية لدرجات عينة يبني
الدرجة 
 ا ام

الرتبة  ك ص ك
 املئينية

الدرجة 
 ا ام

الرتبة  ك ص ك
 املئينية

 17 12 29 29 صفر صفر صفر 2
 32 211 12 11 صفر صفر صفر 1
 34 211 11 12 صفر صفر صفر 3
 73 273 12 11 صفر صفر صفر 7
 51 243 31 13 صفر صفر صفر 5
 62 117 32 17 صفر صفر صفر 6
 69 119 15 15 صفر صفر صفر 4
 45 179 11 16 صفر صفر صفر 1
 11 165 26 14 صفر صفر صفر 9
 17 149 27 11 صفر صفر صفر 21
 11 191 23 19 صفر صفر صفر 22
 92 317 21 31 صفر صفر صفر 21
23 7 7 2 32 21 327 97 
27 4 22 3 31 9 313 94 
25 21 12 6 33 5 311 91 
26 27 35 22 37 3 332 99 
24 25 51 25 35 1 333 211 
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 211 333 صفر 36 29 61 21 21
ق قررام الباحررث بتحديررد مسررتوايت املقيرراس فسررتعما  درجررة احليرراد إذ إن أسررلوب بنرراء املقيرراس يفرررته أن 
الرايضرريني أمرررا أن تكرررون لرررديهم قيمررا  مفضرررلة أو أن مسرررتوى هررر ه القرريم منخفضرررة لررر ا قسرررمت الررردرجات إل 

احليرراد الرريت قسررمت درجررات املقيرراس إل اصررفني القرريم العاليررة( فسررتخدام درجررة  –خفضررة مسررتويني )القرريم املن
( فمررا دون يكررون مسررتوى القرريم لديرر  24إذ إن الرايضرر  الرر جم هصرر  علررى درجررة )املسررتوى املررنخفض للقرريم 

( فمررا فررول يكررون مسررتوى القرريم لديرر  عررايلد والشررك  21)مررنخفض( أمررا الرايضرر  الرر جم هصرر  علررى درجررة )
 ( يوض  ذلة:2)

 للقيم املستوى املنخفض للقيم                                      املستوى العايل

 (1شكل )
 يوضح مستوايت القيم املفضلة للرايضيني العراقيني

 الوسائل اإلحصائية: 3-4
 .(2) ( ....................1)كا

 معام  االرتباة البسيط 
 .(1) )باسون( .................
 .(3) الوسط احلسايب ............
 .(7) االحنراف املعيار............

 
                                      

د عمرراند مكسسررة الررورال للنشررر 2ة اثسرراليب اوحصرراةية يف جمررا  البحرروا الرتبويررةدرمررد جاسررم الياسرررجم ومررروان عبررد اجمليررد إبررراهيم:  (2)
 .142مد ص1112ي د والتوز 

 املصدر السابة افس . (1)
 املصدر السابة افس . (3)
 املصدر السابة افس . (7)
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 عرض وحتليل ومناقشة نتائج البحث: -4
( قرريم 6لقررد أظهرررت اترراةب البحررث مقيرراس القرريم املفضررلة يف شخصررية الرايضرريني العررراقيني مكررو)  مرر  )

و)الرررروح  ()املةرررابرة والامررروحملسرررلولية والةقرررة فلرررنفل والشررر اعة( و)اوارررالص واواصررراف( وهررر  )حتمررر  ا
الرايضررية واويةررار( و)الصرردل واوفء واثمااررة والتواضرر ( و)الصررل والقناعررة(د والعرردد الكلرر  لفقرررات املقيرراس 

( فقررررة موزعرررة علرررى القررريم السرررت وثجررر  التعررررف علرررى مسرررتوى القررريم املفضرررلة يف 36بصرررورت  الناةيرررة بلرررد )
قرريم الوسررط احلسررايب والفرضرر  واالحنررراف املعيررارجم لنترراةب عينررة العررراقيني يعررره الباحررث شخصررية الرايضرريني 

 البحث وكما مبني يف اادو  التايل:
 (7جدول )

 قيم الوسط احلسايب والفرضي واالحنراف املعياري لنتائج عينة البحث يبني
 االحنراف املعياري الوسط الفرضي الوسط احلسايب

11.4 21 5.2 
لوسط احلسرايب لنتراةب عينرة البحرث علرى مقيراس القريم املفضرلة ( أن قيمة ا4االحن م  اال  اادو  )

( وهرر  أكررل مرر  قيمررة الوسررط 5.2( فحنررراف معيررارجم مقررداره )11.4يف شخصررية الرايضرريني العررراقيني تبلررد )
سرتوايت القريم الريت مت استخلصرها  رد ( وعنرد مقارارة الوسرط احلسرايب للعينرة مب21الفرض  للمقياس البالتة )

ملستوى )العايل( للقيم مما يرد  علرى أن أفرراد عينرة البحرث يتمتعرون بقريم شخصرية مفضرلة وهر ه يف اأا  يق  
القيم بابيعة احلا  تعد قيما مهمة لشخصية الرايض  وه ا ما أيده ا رلاء واملختصرون الر جم عرضرت علريهم 

يكررون عنصرررا الرايضرر  لكرر  يسررتاي  أن تلررة القرريم ويرررى الباحررث أن هرر ه القيررام جيررب ترروافر يف شخصررية 
 مرركقرا  يف بنرراء الفريررة الرايضرر  وبنرراء اجملتمرر  اصوصررا  الرايضرريون الرر ي  يتمتعررون بشررعبية واسررعة أو الرر ي  

 كرة القدم.ميارسون اثلعاب الشعبية مة   

وإن هناك العديد م  الدراسات يف جما  علم النفل الرايض  أظهرت قسما  م  ه ه القريم الريت حصرلنا 
د أتيرررة ارررة الةقرررة فلرررنفل لالعررريب كررررة (2)م(2915ايل فقرررد أظهررررت دراسرررة )إبرررراهيمد عليهرررا يف البحرررث احلررر

لسمة )الةقة فلنفل( أتية كباة للرايضيني وغرا الرايضريني إذ ير كر القدم واليد والااةرة ومما ال شة في  أن 
قدراتررر  يف  ررر ه السرررمة يتصرررف فلةقرررة الواضرررحة يف الرررنفل و م(  إن الالعرررب الررر جم يتسرررم 2911)عرررالوجمد 

ومهاراترر  ويكرررون لديررر  مفهررروم إجيرررايب عررر  ذاتررر  ويتصرررف فلصررردل والواقعيرررة وال يبررردو عليررر  القلرررة والررررتدد أو 
                                      

د عمراند 25هاشم إبراهيم: مقاراة بني أقر ممارسة بعض اثاشاة الرايضية ااماعية على بعض السرمات الشخصريةد جملرة دراسراتد جملرد  (2)
 .261 – 25مد ص2915
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د وأن الكةررا مر  هرر ه القريم ظهرررت يف دراسررات أاررىد إذ يشررا )كرررا  (2)يف املواقررف غرا املتوقعررة ا روف 
Cratty وعررادة مررا ي هررر لديرر  ذكرراء عررا  عديرردة لشخصررية الرايضرر  م( إل  أن هنرراك مكشرررات 2943د

ولقد أصبحت كرة القردم تتميرز بقردر كبرا يف  (1)وك لة ت هر لدي  سيارة عالية على اافعاالت  بصورة عامة
مستوى الفرل املتبارية مما يتالب م  الالعب قدرا عاليرا مر  الرتحكم يف اافعاالتر  لكر  يسرتاي  أداء املبراراة 

كبراة اتي رة ل رروف اللعرب املتتراة ز ب  اثلعراب الرايضرية مر  ضرتوة افسرية  وال يفقد تركيزه بسهولة ملا تتمي
واحلضررور اامرراهاجم الرر جم قررد يضرر  الرايضرر  أمررام مهررام افسررية كبرراة ترركقر علررى قدرترر  علررى ضرربط الررنفل 

 والتحكم يف اافعاالت .

يرر كر لولية إذ الرايضرر  منهررا املةررابرة وحتمرر  املسرروقررد أظهررر البحررث أيضررا قيمررا مهمررة أارررى يف شخصررية 
( إن هنراك اصراةص عامرة متيرز اثشرخاص الرر ي  ميترازون بدرجرة عاليرة مر  او راز منهررا أن 2995)راتربد 

. وأن اواسررران (3)ي هرررروا قررردرا كبررراا مررر  املةرررابرة يف اثداء ويتحملرررون املسرررلولية فيمرررا يقومرررون بررر  مررر  أعمرررا 
لعقررر  وا يرررا  والقررريم ا لقيرررة والتفاعررر  مررر  بابيعرررة القررر د أرقرررى املخلوقرررات ويتميرررز عررر  سررراةر الكاةنرررات ف

اآلاررري  إذ إن اسررتمرارية تكاملرر  تكررون مسررتحيلة دون تفاعرر  مرر  أبنرراء جنسرر  يف اشرراطات احليرراة املختلفررة 
العالقرات مر  اآلارري  وإشربا  ومنها اجملا  الرايض  وغالبا ما يكدجم ه ا اثمرر إل ظهرور أمنراة متعرددة مر  

الية والوجود م  )حيرة أاررى وتتلرف اجملتمعرات يف صريد التن ريم وكيفيرة ضربط حاجات ال ات وحتقية الفع
 سلوك اثفراد.

وتعد القيم ا لقية املفضلة أحد اثسل اقامة يف الرتبية العامرة للفررد فالرتبيرة عمليرة منت مرة وهادفرة وأداة 
ايررر  جواابهررراد وتعررردي   فاعلررة يف إعرررداد اواسررران املكهررر  للحيررراةد وذلرررة مررر  ارررال  تنميتهرررا لشخصررريت  يف

مبا هقة ادمة الفررد وسرعادت  واوسرهام يف تاروير اجملتمر  وتقدمر  ومبعرت ذارر فالرتبيرة تعرت يواارب سلوك د 
احلياة املختلفة فه  هتتم إبعداد الفرد م  أج  حيات  املقبلة وب لة فه  تضم  حيراة الفررد واجملتمر  حاضررا 

 شخصية تربوية لألفراد وااماعات.ومستقبال وحتقة تاورا وارتقاء  حنو 

 
 

                                      
 .261مد ص2911د القاهرةد مركز الكتاب للنشرد 2ة علم النفل الرايض د مدا  يفرمد حس  عالوجم:  (2)

(2) Cartty. B.J.: Psychology in contemporary sport, U.S.A, prentice Hill co, 1973, P. 

100. 

 .41مد ص2995د القاهرةد دار الفكر العريبد 2د ةعلم افل الرايضةأسامة كام د راتب:  (3)
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 االستنتاجات والتوصيات: -5
 االستنتاجات: 5-1

 مت بناء مقياس القيم املفضلة يف شخصية الرايضيني العراقيني. -2

مت تقنررني مقيرراس القرريم املفضررلة يف شخصررية الرايضرريني العررراقيني وكااررت النترراةب متشررا ة مرر  حيررث  -1
 الصدل والةبات واملوضوعية.

 اسرتخالص الرردرجات واملسرتوايت املعياريررة للمقيراس والرريت مةلرت مسررتويني )قريم منخفضررة وقرريم مت -3
 عالية(.

 التوصيات: 5-2
 اعتماد املقياس يف الكشف ع  القيم املفضلة يف شخصية الرايضيني العراقيني. -2

 بناء وتقنني مقاييل القيم املفضلة يف شخصية املدربني واوداريني العراقيني. -1

 شخصية الرايضيني العراقيني مبتتاات افسية أو مهارية أو بداية.البحث يف عالقة القيم املفضلة يف  -3

 املصادر
 املصادر العربية:

إبرررررراهيم أمرررررد سرررررالمة: املررررردا  التابيقررررر  للقيررررراس يف اللياقرررررة البدايرررررةد اوسررررركندريةد منشرررررأة املعرررررارفد 
 م.1111

 م.2995لقاهرةد دار الفكر العريبد د ا2أسامة كام  راتب: علم افل الرايضةد ة

حرازم علرروان منصررور الارراة : بنرراء مقيرراس ملفهرروم الر ات وتقنينرر  لرردى العرريب كرررة اليرردد أطروحررة دكترروراهد 
 م.1112جامعة بتدادد كلية الرتبية الرايضيةد 

 م.2944د القاهرةد عامل الكتبد 1حامد عبد السالم زهران: علم النفل االجتماع د ة

املررررأة العراقيرررةد رسرررالة ماجسرررتاد صررراحل سرررلمان: بنررراء مقيررراس القررريم املفضرررلة يف شخصرررية مخاةررر  مهررردجم 
 م.1113اب  رشدد  –جامعة بتدادد كلية الرتبية 

سررلمان عكرراب سرررحان: الشخصررية القياديررة لالعرريب كرررة القرردمد أطروحررة دكترروراهد كليررة الرتبيررة الرايضرريةد 
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 م.1116جامعة فب د 

 م.2966ى زيدان: القدرات ومقاييسهاد القاهرةد مكتبة اث لو املصريةد سيد اا هللا ورمد مصاف

 .1111د عماند دار املسرةد 1صاحل رمد عل  جواد: علم النفل الرتبوجمد ة

 م.2994اث لو مصريةد صفوة فرج: القياس النفس د ةد القاهرةد مكتبة 

 م.2996نشرد الرتبويةد مصرد مركز الكتاب للضياء زاهر: القيم يف العملية 

 م.1111فارول الروسان: تعدي  وبناء السلوك اواساند عماند دار الفكر للنشر والتوزي د 

د القررراهرةد دار الفكرررر العرررريبد 3فررركاد البهررر  السررريد: علرررم الرررنفل اوحصررراة  وقيررراس العقررر  البشررررجمد ة
 م.2949

رسررالة ماجسررتاد كليررة كامرر  عبررود: بنرراء مقيرراس التحمرر  النفسرر  لرردى العرريب بعررض اثلعرراب الفرديررةد 
 .1117الرتبية الرايضيةد جامعة بتدادد 

 .2911ماهر رمود عمر: سيكولوجية العالقات االجتماعيةد اوسكندريةد دار املعرفة ااامعيةد 

د 2رمد جاسم الياسررجم ومرروان عبرد اجمليرد إبرراهيم: اثسراليب اوحصراةية يف جمرا  البحروا الرتبويرةد ة
 م.1112للنشر والتوزي د عماند مكسسة الورال 

رمد جاسم الياسرجم: اثتية النسبيةد راضرة ألقيت على طلبرة الردكتوراهد كليرة الرتبيرة الرايضريةد جامعرة 
 م.1113فب د 

 م.2911د القاهرةد مركز الكتاب للنشرد 2رمد حس  عالوجم: مدا  يف علم النفل الرايض د ة

القرريم د حنررو اسرررتاتي ية جديرردة يف اورشرراد النفسرر د تصررحي  رمررد رفقرر  عيسررى:  توضرري  القرريم. أم. 
 م.2917د جامعة الكويتد كلية الرتبيةد 3اجمللة الرتبويةد العدد/

مررروان عبررد اجمليررد إبررراهيم: اثسررل العلميررة والارررل اوحصرراةية لالاتبررارات واملقيرراس يف الرتبيررة الرايضرريةد 
 م.2999عمان دار الفكر للاباعة والنشر والتوزي د 

افى حسررررني سررررام : املعررررامالت العلميررررة بررررني الن ريررررة والتابيررررةد )الةبرررراتد الصرررردلد املوضرررروعيةد مصرررر
 م.2999املعايا(د القاهرةد مركز الكتاب للنشرد 

الشخصريةد هاشم إبراهيم: مقاراة بني أقر ممارسة بعض اثاشراة الرايضرية ااماعيرة علرى بعرض السرمات 
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 م.2915د عماند 25جملة دراساتد جملد 

  ايسرررني وحسررر  رمرررد العبيررردجم: التابيقرررات اوحصررراةية واسرررتخدامات احلاسررروب يف حبررروا الرتبيرررة وديررر
 م.2999دار الكتب للاباعة والنشرد  دالرايضيةد املوص 
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 (1)رقم  ملحق
 جلنة ا رباء واملختصني

اللقب  اسم ا بري ت
 العلمي

 مكان العمل االختصاص 

 جامعة بتداد/ كلية الرتبية الرايضية علم النفل الرايض  أ د. كام  الويل 2
جامعة بتداد/ مديرية الرتبية  علم النفل الرايض  أ د. رمد جسام عرب 1

 الرايضية
 ايضيةجامعة بتداد/ كلية الرتبية الر  ااتبار وقياس أ د. اورجم الشوك 3
جامعة ذجم قار/ كلية الرتبية  علم النفل الرايض  أ د. رس  على موسى 7

 الرايضية
 جامعة الكوفة/ كلية الرتبية علم النفل العام أ د. رس  مهدجم 5
 جامعة الكوفة/ كلية الرتبية علم النفل العام أ د. كرمي مهدجم صاحل 6
القادسية/ كلية الرتبية  جامعة علم النفل الرايض  أ د. عبد اابار سعيد 4

 الرايضية
 جامعة فب / كلية الرتبية الرايضية علم النفل الرايض  أ د. ايسني علوان 1
 جامعة القادسية/ كلية الرتبية علم النفل العام أ د. كاظم جل 9
 جامعة فب / كلية الرتبية علم النفل العام أ د. حسني ربي  21
 جامعة فب / كلية الرتبية فل العامعلم الن أ د. فاهم الاره  22
جامعة الكوفة/ كلية الرتبية  علم النفل الرايض  أ.م د. ازا  حسني النفاخ 21

 الرايضية
جامعة الكوفة/ كلية الرتبية  علم النفل الرايض  أ.م د. حيدر )ج  حبش 23

 الرايضية
 الرتبية الرايضيةجامعة فب / كلية  علم النفل الرايض  أ.م د. حيدر عبد الرضا 27

 * قام البحث بدمب اي  ا لاء واملختصني يف جدو  واحد لالاتصار.
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 (3ملحق رقم )
 مقياس القيم املفضلة يف شخصية الرايضيني العراقيني

 الفقرة ت
 عندما تتعره إل مشكلة ااصة يف حياتة اليومية ف،اة: 2

 تعتمد على افسة يف حلها. –أ 
   يف حلها.على رأجم اآلاري دتعتم -ب

 عندما تتعره إل النقد اتي ة هبوة مستواك الفين ف،اة: 1
 تتقب  النقد فرتياح. –أ 
 ال تتقب  النقد وتشعر فالرتباك. -ب

 إذا واجهت صعوبة يف تعلم مهارة أو ااة معينة ف،اة: 3
 تستمر فحملاوالت ح  تتعلم. –أ 
 تشعر فلضعف ثاة ال تستاي  التعلم. -ب

 تدا  إل امللعب أمام اهور كبا ف،اة: عندما 7
 تشعر فالرتباك لفرتة م  الوقت. –أ 
 تشعر فلةقة العالية فلنفل. -ب

 عندما يالب منة املدرب أداء منوذج ملهارة أمام زمالةة ف،اة: 5
 اد سهولة يف اثداء. –أ 

 اد صعوبة يف اثداء –ب 
 للفرية فم  اثفض  لة أن:إذا كلفة املدرب بقيادة متاري  اوماء  6

 تعت ر ع  قيادة متاري  اوماء –أ 
 تقب  ب لة وتكدجم متاري  اوماء للفرية. -ب 

 أعتقد أن: 4
 احلكام يتسببون يف هزمية فريق . –أ 

 احلكام بشر  الون ويصيبون –ب 
 على إدارة الفرية: 1

 معاقبة الالعبني غا امللتزمني فلتدريب. -أ 
 قبة الالعبني غا امللتزمني فلتدريب.عدم معا –ب 

 عندما تكافئ اودارة الالعبني املتميزي  ف،ين أشعر: 9
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 يستحقون ذلة. أ م –أ 
 أن املكافلة جيب أن تشم  اامي . –ب 

 عندما تكلف بعم  معني ف،اة: 21
 حتاو  إ ازه أبجم شك  كان. –أ 

 حتاو  إ ازه بشك  دقية. –ب 
 ملدرب يف املبارايت ف،ين أعتقد:إذا مل يشركين ا 22

 أا  يتخ  موقفا سلبيا مت. –أ 
 إا  أعرف مين ب روف املبارايت. –ب 

 هبوة مستوى الالعب هو: 21
 اتي ة لعدم جديت  يف التدريب. –أ 

 اتي ة ثسباب غا معروفة. –ب 
 لو كان لدية وقت فراغ ف،اة تفض  قضاءه يف: 23

 الراحة وزايرة اثصدقاء. –أ 
 التدريب لتحسني بعض املهارات الضعيفة. –ب 

 تعتقد أن: 27
 مستواك يكهلة لتمةي  املنتخب الوطين. –أ 

 الزا  مستواك دون الاموح. –ب 
 إذ ما حققت إ ازات كباة ف،اة: 25

 تضاعف جهودك يف التدريب. –أ 
 تكتف  مبا حتقة لة. –ب 

 احرص داةما أن أكون: 26
 يب وذار املنصرفني.أو  احلاضري  للتدر  –أ 

 قضاء بعض أعمايل ا اصة ق احلضور للتدريب. –ب 
 إذا مل توفة يف أداء واجباتة داا  امللعب ف،اة: 24

 تفض  عدم االشرتاك يف املباراة املقبلة. –أ 
 حتاو  االشرتاك لتعويض ما فاتة. –ب 

 عندما تواج  منافسا  قواي  ف،اة تعتقد: 21
 لب علي .عدم قدرتة يف التت –أ 
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 إبمكااة التتلب علي  فلعزمية واوصرار. –ب 
 أعتقد أن: 29

 مصلحة الفرية فول مصلحيت الشخصية. –أ 
 مصلحيت الشخصية فول مصلحة الفرية. –ب 

 عندما تتعره للخشواة م  ا صم ف،اة: 11
 ترد ا شواة فملة . –أ 

 ال ترد ف شواة على ا صم. –ب 
 على املركز افس  ف،اة:حينما ينافسة زمي   12

 تتمت أن يتعره لاصابة. –أ 
 ال تتمت أن يتعره لاصابة –ب 

 احلكم ااا مستحة لصاحلة: ىإذا مل يعا 11
 تعرته بشدة على احلكم. –أ 

 تعد ذلة سوء تقدير م  احلكم. –ب 
 عندما يقدم أحد زمالة  مستوى راة  ف،ين: 13

 أقت علي  وادفع  لتقدمي املزيد. –أ 
 أااه  ذلة كوا  أفض  مين. –ب 

اعا  املدرب شارة القيادة ثحد زمالةة فه : 17  ُ 
 حترتم قرار املدرب. –أ 

 تعرته على قرار املدرب. –ب 
 أرى أن م  واجب الالعب: 15

 املساتة يف احملاف ة على مرافة النادجم. –أ 
 عدم املساتة يف احملاف ة على مرافة النادجم. –ب 

 ن م  اثفض  لالعب أن:أتعتقد  16
 يتودد للمدرب ك  يشرك  أساسيا . –أ 

 جيتهد يف التدريب ك  يكون أساسيا . –ب 
 عندما تصب   ما  ااهااي  ف،اة: 14

 تشعر فلزهو والترور. –أ 
 تزداد تواضعا  وبساط  –ب 
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 )الصدل عز والك ب ع ز( حكمة: 11
 قد اضار ملخالفتها أحيا) . –أ 

 خمالفتها أبدا . جيب عدم –ب 
 مصلحتة تتا أقوالة ف،اة تفض :حينما تتالب  19

 عدم تتاها مهما حدا. –أ 
 تتا بعض أقوالة ك  حتافن على مصلحتة. –ب 

 ترى أحد زمالةة وهو أيا  شيلا  ليل ل :عندما  31
 تل صاحب الش ء ب لة. –أ 

 ال تله جماملة لزميلة. –ب 
 قو : )القناعة كنز ال يفت( 32

 جيب أن التزم ب  داةما. –أ 
 هد م  طموح الفرد. –ب 

 إذا كنت متلة مبلتا كباا م  املا د ف،اة تفض  شراء: 31
 ك  ما ترغب شراءه.  –أ 

 بعض احلاجات الضرورية. –ب 
 عندما تكلف زميال  لة و از عم  مهم لة ف،اة: 33

 تنت ر إل أن  لك إب ازه. –أ 
   ب  يوميا ملعرفة النتي ة.حتاو  االتصا –ب 

 تشعر أن فريقة هو: 37
 الفرية ال جم كنت تتمت متةيل . –أ 

 ليل هو الفرية ال جم كنت تتمت متةيل . –ب 
 أن اثجر ال جم حتص  علي  م  النادجم: 35

 غا جيد وتتمت احلصو  على املزيد. –أ 
 جيد وه ا مقدار رزقة. –ب 

 حتياة ف،اة:إذا طا  جلوسة على مصابة اال 36
 تشعر فملل  وتبدجم ت مرك. –أ 

 تصل وتنت ر ح  تسن  لة الفرصة. –ب 
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 (2ملحق رقم )
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 2 –أ  2

 صفر -ب 
 صفر –أ  23

 2 –ب 
 2 –أ  15

 صفر –ب 
 2 –أ  1

 صفر –ب 
 2 –أ  27
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 2 –ب 
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 صفر -ب 
 2 –أ  25

 صفر -ب 
 صفر –أ  14

 2 –ب 
 صفر –أ  7

 2 –ب 
 2 –أ  26

 صفر -ب 
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 صفر –أ  24
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 صفر -ب 
 2 –أ  1

 صفر -ب 
 صفر –أ  11

 2 –ب 
 صفر –أ  31

 2 –ب 
 2 –أ  9

 صفر -ب 
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 2 –ب 
 2 –أ  33

 صفر –ب 
 صفر –أ  21

 2 –ب 
 صفر –أ  11

 2 –ب 
 2 –أ  37

 صفر –ب 
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 2 –ب 
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