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  بناء مقياس للقيم التربوية المكتسبة من خالل ممارسة األنشطة الرياضية لطلبة الجامعة األردنية

  

  * نهاد البطيخي

  

  لخصم
  .هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس للقيم التربوية المكتسبة من خالل ممارسة األنشطة الرياضية لطلبة الجامعة األردنية

) طالبة 32طالباً، و 68(طالب وطالبة، 100األسلوب المسحي وتكونت عينة البحث من استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ب
طالب وطالبة يمارسون األنشطة الرياضية المختلفة مثل كرة  300من مجتمع الدراسة المقدر بـ%33.3يمتلكون ما نسبته 

  .القدم وكرة السلة واإلسكواش وكرة الطاولة من كليات الجامعة المختلفة
للقيم مكون  توصلت الباحثة إلى مقياس ”SPSS“اء المعالجات اإلحصائية للبيانات التي تم جمعها باستخدام برنامج وبعد إجر

فقرات، والجمال مكون  4فقرات، والصدق مكون من  7المسؤولية مكونة من : فقرة موزعة على ستة محاور هي 38من 
  .فقرات 6فقرات، والتنافس مكون من  10ن من فقرات، واالجتماعية مكو 5فقرات، التعاون مكون من  6من 

استنتجت الباحثة أن المقياس يتمتع بدرجة صدق مرتفعة وأن طلبة الجامعة األردنية الممارسين لألنشطة الرياضية يمتلكون 
م التربوية قيماً تربوية بدرجة عاليه حسب ما أظهرته قيم المتوسطات الحسابية، وتوصي الباحثة باستخدام المقياس لقياس القي

في الجامعات األردنية األخرى وتطوير هذا المقياس وتعديله من خالل دراسات مستقبلية لقياس القيم التربوية للطلبة 
  .اآلخرين غير الممارسين لألنشطة الرياضية

  .المقياس، القيم التربوية، األنشطة الرياضية :الكلمات الدالة

  
  المقدمة 

  
الكثير من الفالسفة لقد شغل موضوع القيم اهتمام 

والمفكرين منذ نشأة اإلنسانية والفكر اإلنساني، إال إن االهتمام 
الجدي بدراسة القيم وإخضاعها للبحث العلمي الموضوعي 
من جانب العلماء والباحثين لم يظهر إال في العقود القليلة 
الماضية، ولعل من أهم العوامل التي دعت إلى ضرورة 

ية، ما أحدثته الثورة العلمية دراسة القيم دراسة علم
والتكنولوجية، وغيرها من عوامل التغير الثقافي من إعادة 
تشكيل الكثير من معارفنا ومفاهيمنا عن الحياة، اآلمر الذي 
أدى بدرجة كبيرة إلى تذبذب وعدم االستقرار في القيم 
الموروثة والمكتسبة على حد سواء وعدم مقدرة عدد كبير من 

وبخاصة الشباب على التمييز الواضح بين ما  أفراد المجتمع
هو صواب وما هو خطأ، وبالتالي ضعفت مقدرتهم على 
االنتقاء واالختيار من بين القيم المتصارعة الموجودة، 

بدوي، (وعجزهم عن تطبيق ما قد يؤمنون به من قيم 

1999.(  
فالصدق والمساواة واإلخالص قيم أخالقية، والمال 

ادية والحرية وتقرير المصير قيم سياسية، والتجارة قيم اقتص
والفنون قيم جمالية، فهذه القيم وغيرها تدفع اإلنسان إلى 
تغيير واقعه وحاله الراهن إعراباً عن ضيقه به، وتطلعاً إلي 

إلى اإلنسان " كانط " الكمال المنشود، ومن هنا كانت نظرة 
نات الوحيد الذي يتميز عن غيره من الكائ نباعتباره الكائ

الحية بالشعور الواعي واإلدراك العاقل بما ينبغي أن يفعل 
بدوي، (والتميز بين ما يرغب فى فعله وما ينبغي عليه فعله 

1999(.  
أن القيم تتدرج م إلى 1980" عبد الحميد محمود"ويشير 

فى أهميتها و فى درجة إلزامها كما تختلف من حيث شيوعها 
لفة، وربما ال تتمسك بين افراد المجتمع وجماعاته المخت

جماعة بقيم معينة بينما تتمسك بها جماعه أخرى، ومن القيم 
ما يعمم انتشاره فى المجتمع كله، ومن ثم تستقى أحكام عامة 

النظر عن مكان  يشترك باخذها أفراد المجتمع بصرف
  )1992عبدالمقصود، ( وجودهم، وأعمالهم

ألشخاص فالقيم ما هي إال انعكاس لألسلوب الذى يفكر ا
كما إنها هي التى . به فى ثقافة معينة وفى فترة زمنية معينة

تاريخ استالم. فسي والتَّربوي، الجامعة االردنيةقسم اإلرشاد النَّ*  
 . 3/10/2011، وتاريخ قبوله 24/12/2009البحث 
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توجز سلوك األفراد وأحكامهم واتجاهاته فيما يتصل بما هو 
مرغوب فيه من أشكال السلوك فى ضوء ما يصنعه المجتمع 
من قواعد ومعايير وهى أيضا احدى المؤشرات الهامة 

أي مجتمع من لنوعية الحياة، ومستوى الرقى،أو التحضر فى 
  ).1980محمود، (المجتمعات 

بالل عبد (نقال عن ) Stanger )1990ويعرف ستانجر، 
بانها مصطلح نستخدمه للداللة على " القيم ) " 1999العزيز، 

نوع من االتجاهات ولكنها اكثر تعميما من االتجاهات وال 
). 1999بدوي، " (تختلف عنها إال من حيث الشدة والعمق

) 1992(حسنيه غنيمى " نقال عن" Rockeachويرى روكتش 
القيمة هي المعتقدات عما يجب أن يفعله الفرد إلى جانب "أن

  )1991جابر، " (ما يود أن يفعله
بالل عبد (نقال عن ) Green )1991كما يعرفها جرين، 

بأنها الوعي الدائم نسبياً والعاطفة نحو شئ ) " 199العزيز، 
  .)1999بدوي، ". (أو فكرة أو شخص 

ان ممارسة األنشطة الرياضية التى يمارسها الطالب 
داخل الجامعة لها دور هام فى تعلم مهارات وأنشطة متنوعة 
يساهم فيها الطالب فى خدمة وتنمية وتطوير ذاته والمجتمع 

إمكانية هائلة من حوله بفاعلية حيث تقدم االنشطة الرياضية 
خبرات ذات ووسطاً خصباً لتنمية شخصية الفرد واكتسابه ال

لذا تري الباحثة ان ممارسة االنشطة الرياضية ، المعنى
بالجامعة مجاالً مالئماً لتعليم الشباب القيم التربوية التى يمكن 
اعتبارها مرجعاً لهم فى السلوك القيمي اثناء تعاملهم مع 
االخرين خالل مواقف الحياة المختلفة، ومن هنا تبرز اهمية 

ة عنصر من عناصر مواجهة الذي هو بمثابهذا البحث 
التحديات والمشكالت المختلفة التى تواجهها األمم فى هذا 
العصر، ولتربية أجيال متعاقبة من الشباب لديهم المثل والقيم 

  .التربوية التى هى بمثابة أساس فى خدمة وتنمية المجتمع
وتتمثل مشكلة البحث في التعرف على القيم التربوية التي 

ن ممارسة االنشطة الرياضية داخل الجامعة يمكن اكتسابها م
وكيف يمكن قياس هذه القيم، لذا كانت مشكلة البحث متمثلة 
في بناء مقياس للقيم التربوية المكتسبة من ممارسة االنشطة 
الرياضية، وكذلك تعرف الفروق بين الطالب والطالبات 

  .الممارسين لالنشطة الطالبية
  :هدف البحث

  :يهدف هذا البحث الى
بناء مقياس للقيم التربوية المكتسبة من ممارسة  .1

 .االنشطة الرياضية داخل الجامعة
التعرف على درجة القيم التربوية التي يمتلكها  .2

  .الطلبة الممارسين لألنشطة الرياضية

  :مصطلحات البحث
 Responsibility:قيمة المسؤولية

المسؤولية ظاهرة اجتماعية قانونية في أصلها تحدث في 
قة مع الغير، وتتضمن تبعة أمر آخر بهذا الغير العال

وعناصرها كما يحددها العلماء والخطأ والضرر والعالقة 
السببية بينهما، والمسئول بصفة عامة هو من يضع نفسه في 

والمسؤولية أمر . موضع من يسأل عن أمر ما صدر عنه
أخالقي أيضا عندما يشعر اإلنسان بالتزامه األخالقي عن 

وخاصة عدم التنصل . ماله طيبة كانت أو غير طيبةنتائج أع
. من النتائج إذا كانت غير طيبة حتى وإن كانت غير مقصودة

وفي القانون تكون المسؤولية التزام من جانب المسئول 
بإصالح الخطأ أو إزالة الضرر الواقع على اآلخرين أو 

  )1995جابر وكفافي، . (تعويضهم
  Honesty: قيمة األمانة أو الصدق

يشير المصطلح بصفة عامة إلى الثقة واالستقامة 
وفي العالج النفسي يعني المصطلح القدرة على أن . والتكامل

يفصح المرء عن مشاعره الحقيقية وأن يحدث تواصل مع 
خبرات الفرد الوسيطة بما فيها الصراعات والغموض 

  )1991جابر، . (واتجاهات الذنب
 Social: االجتماعية

للبحث عن أصحاب وأصدقاء وتكوين حاجة أو ميل 
والميل إلى االرتباط باآلخرين بهدف . عالقات اجتماعية

تحقيق السعادة الناتجة عن التفاعل اإلنساني دون التفكير في 
  )1995جابر وكفافي، . (أهداف عملية
  Beauty: قيمة الجمال

الجمال بالمعني العام صفة تلحظ في األشياء وتبعث في 
أما مفهوم الجمال في الفلسفة فهو . لرضاالنفس السرور وا

. يشير إلى إحدى القيم الثالث التى تؤلف مبحث القيم العليا
وهي عند المثاليين بصفة قائمة في طبيعة األشياء، وبالتالي 

جميال في ذاته أو قبيحا في  ءفهي ثابتة ال تتغير ويصبح الشي
وعلى . ذاته يصرف النظر عن ظروف من يصدر الحكم

ذا يسري الطبيعيون أن الجمال اصطالح تعارفت عكس ه
عليه مجموعة من الناس متأثرين بظروفهم، وبالتالي يكون 

أو قيمتة مختلفا باختالف من يصدر  ءالحكم بجمال الشي
  )1989جابر وكفافي، . (الحكم

  Competition: التنافس
التسابق الشديد بين األفراد أو الجماعات في كفاحها 

ف، كالنصر في المالعب، والتقدم في لتحقيق نفس الهد
وقد . التجارة واألعمال وتحقيق درجات الشرف األكاديمية

يكون خبيثا أو مريرا منضبطا أو غير منضبط، مثيراً لإلنجاز 
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وعلى أية حال فان من األمور . أو تعبيراً عن العداء والحقد
الهامة والواقعية أن ننمي درجة من تحمل التنافس في مجتمع 

  )1989جابر وكفافي، . (سيتناف
  Cooperation: التعـاون

التنافس الشديد بين األفراد أو الجماعات في كفاحها 
لتحقيق نفس الهدف، كالنصر في المالعب، والتقدم في 

وقد . التجارة واألعمال وتحقيق درجات الشرف األكاديمية
يكون التنافس من الناحية السيكولوجية صحياً وقد يكون غير 

قد يكون خبيثاً أو مريراً منضبطاً أو غير منضبط، صحي، و
وعلى أية حال . مثيرا لإلنجاز أو تعبيراً عن العداء والحقد

فإن األمور المهمة والواقعية أن منحني درجة من تحمل 
  )1989جابر وكفافي، . (التنافس في مجتمع تنافسي

 Educational Value: القيم التربوية
مسك بها بالنسبة لنوعية السلوك هي تلك المعتقدات التى نت

ومن هنا نذكر أن الثقافة . المفضل ومعني الوجود وغاياتها
تشكل مصدراً للمقاييس والمعايير والوسائل والغايات 
واألهداف وأشكال التعرف المفضلة وتتنوع بسبب تعدد 

  .مصادرها وتوجهاتها ومراميها
  الدراسات السابقة

) م1996( لطيف أمينعبد العزيز السيد، عبد القام  -
دراسة للقيم السائدة لدى عينة من طالب "بدراسة بعنوان 

" جامعة الملك سعود وعالقتهم ببعض متغيرات البيئة الدراسية
وهدفت الدراسة إلى تعرف القيم السائدة لدى عينة من طالب 
جامعة الملك سعود وعالقتهم ببعض متغيرات البيئة الدراسية، 

طالباً من جامعة الملك سعود، ) 355(على عينة مكونة من 
حامد " باستخدام المنهج المسحي، واستخدام مقياس القيم اعداد 

واستمارة استبيان للبيانات الشخصية لعينة البحث " زهران 
كادوات لجمع البيانات، وكانت من اهم نتائج الدراسة، جاءت 

ها القيم القيم الدينية في المرتبة األولى بالنسبة للنسق القيمي تلي
االجتماعية ثم القين النظرية ثم االقتصادية والسياسية واخيرا 

  .القيم الجمالية
بدراسة استهدفت  (Mar Wanna,1997)ماروني قام  -

التعرف على تاثير برنامج اخالقي فى نظم القيم على جوانب 
الشخصية والقيم االخالقية لكل من الكنديين والصينين من 

والكنديين من جانب اخر، وبلغت عينة جانب وبين االوربيين 
من الصينين ) 40(من األوربيين والكنديين و) 62(البحث 

والكنديين من طالب الجامعات، وتراوحت اعمارهم بين 
واظهرت النتائج إلى أن هناك فروقاً دالة فى انماط ) 17-26(

القيم االخالقية بين مجموعات البحث لصالح مجموعة 
الوالدين على (وذلك نتيجة التأثيرات  األوربيين والكنديين،

  ).القيم االخالقية
بدراسة  (Bellar Jennifer,2002)بيلر جنفر قام  -

استهدفت تطوير األسلوب االيجابي فى البرامج الرياضية 
المدرسية ودورها فى تطوير السلوك اإليجابي لدي الممارسة 

رس لألنشطة الرياضية من الطالب بالمرحلة الثانوية بالمدا
األمريكية، باإلضافة إلى تطوير السلوك األخالقي وتطوير 
البيئة االجتماعية، بهدف تنمية القيم الشخصية لدي عينة 
الدراسة، وأظهرت النتائج إلى تحقيق األهداف المشار إليها 
وفيها إمكانية تطوير الشخصية من خالل ممارسة البرامج 

ربوي من واألنشطة الرياضية المقننة تحت اإلشراف الت
  .المدرب، المعلم، المجتمع، األسرة، اإلعالم(

بدراسة استهدفت ) 2005( بالل عبد العزيز بدويقام  -
التعرف على القيم الخلقية والنسق القيمي لدي الجوالين 

بجامعة حلوان، وذلك على عينة ) ممارسي النشاط الكشفي(
 كلية، وقد استخدم الباحث) 11(طالب يمثلون ) 176(قوامها 

مقياس القيم الخلقية لممارسي النشاط الكشفي من اعداده، 
وكانت من اهم النتائج ان النسق القيمي لدي طالب الجامعة 

االخالص، الوفاء، الكرم، االيثار، " جاء بالترتيب التالي 
  ".الصبر، الشوري

شعبان عيد حسانين، مصطفى حسين باهي، قام  -
دفت التعرف بدراسة استه) 2006( وجدي مصطفى الفاتح

على قصور الواقع الخلقي وتطلعات المستقبل للسلوك 
التنافسي لطالب كلية التربية الرياضية جامعة المنيا وكذا 
التعرف على القيم الخلقية الواجب إكسابها وتنميتها لطالب 
كلية التربية الرياضية جامعة المنيا، وكذا الضغوط الحياتية 

اراة لديهم، وقد استخدم التى يتعرضون إليها، ومستوى المج
الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب المسح الميداني، على عينة 

طالباً وطالبة من طالب الصفوف األربعة بكلية  250قوامها 
، 2006-2005التربية الرياضية جامعة المنيا للعام الدراسي 

وقد استخدم الباحثون مقياس القيم الخلقية اعداد وجدي الفاتح، 
الرحمن، ومقياس الضغوط الحياتية اعداد مصطفي وبهاء عبد 

باهي، وناهد خيري، ومقياس المجاراة إعداد مصطفى باهي، 
ناهد خيري، وقد توصل الباحثون إلى أن القيم االساسية التى 
يجب إكسابها للطالب على الترتيب القيم األخالقية، والقيم 

أن القيم التربوية، والقيم المهنية سواء للطلبة أو الطالبات، 
  تتأثر بكل من الضغوط الحياتية والمجاراه

  :إجراءات البحث
  :المنهج المستخدم

أستخدمت الباحثة المنهج الوصفي بأسلوب المسح الميداني 
  .لمناسبته لطبيعة البحث
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  :مجتمع البحث
تكون مجتمع البحث من جميع الطلبة المشاركين في 

في الجامعة  )التنافسية وغير التنافسية(األنشطة الرياضية 
  .طالب 300األردنية والمقدر عددهم بـ 

  :عينة البحث
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية الطبقية من 

وقد تمثلت هذه االنشطة (ممارسي االنشطة الرياضية المختلفة 
بممارسة رياضة كرة القدم وكرة السلة ورياضة االسكواش 

من الطالب بالجامعة االردنية ) ورياضة كرة الطاولة
طالب وطالبة يمثلون ) 100(والطالبات والبالغ عددهم 

مختلف كليات الجامعة وذلك لعينة المقياس وتمثل هذه العينة 
ويوضح الجدول .٪ من مجتمع الدراسة المقدر 33.3ما نسبته 

  وصف افراد عينة الدراسة) 1(
  

  )1(الجدول 
ة توزيع افراد عينة الدراسة تبعا لمتغيري الجنس والسن

  )100=ن(الدراسية 
 النسبة ٪ العدد الفئة المتغير

 الجنس
 68 68 ذكور
 32 32 اناث

 100 100 المجموع

 السنة الدراسية

 23 23 اولى
 38 38 ثانية
  27 27 ثالثة
  12 12  رابعة

  100 100  المجموع
  

  :خطوات إعداد المقياس
ديد قامت الباحثة بتحديد أبعاد للمقياس، بعد الرجوع للع

من المقاييس المرتبطة بموضوع البحث واالدبيات المرتبطة 
  ::على النحو االتي

  Responsibilityتحمل المسؤولية  -1
 Honestyالصدق  -2
 Sociabilityاالجتماعية  -3
 Beautyالجمال  -4
 Cooperationالتعاون  -5
 Competitionالتنافس  -6

عبارة ) 38(ويتكون المقياس في صورته النهائية من 
تربوية المكتسبة من ممارسة األنشطة الرياضية تمثل القيم ال

داخل الجامعة وتندرج تحته ستة من المحاور التي تعبر عن 
القيم التربوية ويقوم الطالب بإعطاء استجابة واحدة لكل عبارة 

 –غير موافق –موافق  –موافق بشدة (من عبارات المقياس 
وتقدر درجة الطالب بجمع الدرجات ) غير موافق بشدة

  .اصة بكل محور على حدة وكذلك الدرجة الكلية للمقياسالخ
  :محتوى المقياس
تحمل المسؤولية ويتضمن هذا المحور : المحور األول

  .سبع عبارات تشير إلى تحمل المسؤولية) 7(
خمس ) 4(الصدق ويتضمن هذا المحور : المحور الثاني

  .عبارات تشير إلى الصدق
) 10(ذا المحور االجتماعية ويتضمن ه: المحور الثالث

  .خمس عبارات تشير إلى االجتماعية
خمس ) 6(الجمال ويتضمن هذا المحور : المحور الرابع

  .عبارات تشير إلى الجمال
) 5(التعاون ويتضمن هذا المحور : المحور الخامس

  .خمس عبارات تشير إلى التعاون
خمس ) 6(التنافس ويتضمن هذا المحور : المحور السادس
  .ى التنافسعبارات تشير إل

  اجراءات توزيع االستبانة
قامت الباحثة باالستعانة بالمشرفين والمدربين في شعبة 
النشاط الرياضي في عمادة شؤون الطلبة بحيث تمت 
االستفادة منهم بالمعلومات الخاصة بمواعيد ممارسة األنشطة 

فصل الرياضية سواًء التنافسية او غير التنافسية خالل ال
بحيث يتسنى لها  2009 – 2008الدراسي االول للعام 

التوزيع على اكبر عدد من الطلبة المرتادين لالنشطة 
استبيانا كان المناسب منها  113الرياضية، وقد تم توزيع 

  .استبيان 100للتحليل 
  :المعامالت العلمية للمقياس

  :صدق المقياس: أوال
  :د ما يليلحساب صدق المقياس قامت الباحثة بايجا

  Content validity: صدق المضمون أو المحتوى -  أ
 Logical validityويمكن أن يطلق عليه الصدق المنطقي 

أو صدق  Validity by definitionأو الصدق بحكم التعريف 
عينة االختيار، فالصدق بهذا المفهوم يتناول دراسة عبارات 

قياس المقياس ومحتوياته، والمقياس الصادق منطقيا هو الم
الذي يمثل تمثيال سليما للممارسة المراد قياسها حيث تم 
عرض المقياس على مجموعة من المتخصصين في مجال 

  :العلوم االجتماعية والقيم التربوية وطلب منهم ما يلي
ما إذا كانت العبارات تنتمي إلى المحور الذي حددته 

  الباحثة؟
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 ما إذا كانت العبارة موجبة أو سالبة ؟ -
تم تعديل نصوص بعض العبارات في صياغتها بناء ولقد 

على رأي المحكمين بحيث لم يتم حذف اي من عبارات 
المقياس المقترحة وقد تم احتساب قيم المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية ومعامالت االلتواء لمحاور المقياس 

  .هذه القيم) 2(حيث يوضح الجدول 
عامالت االلتواء تراوحت أن قيم م) 2(يتضح من الجدول 

وهذه القيم تنحصر ما بين القيم  0.515-و  1.663-ما بين 
مما يدل على أن البيانات  3±المقبولة لمعامالت االلتواء 

  .تتوزع توزيعاً اعتدالياً
  Construct Validityالصدق البنائي  -  2

وذلك لتحديد درجة ارتباط العبارة بالمحور الذي تنتمي له 
تخدام معامل ارتباط بيرسون حيث توضح عن طريق اس

  ).8- 3(الجداول 
ان جميع قيم االرتباط لعبارات ) 3(يتضح من جدول

دالة احصائيا عند مستوى " تحمل المسؤولية " المحور االول 
)0.05.(  

  
  )2(الجدول 

  )100=ن(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لكل محور من محاور المقياس 
 معامل االلتواءاالنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور الرقم

 0.515- 0.396 3.127 تحمل المسؤولية 1
 0.901- 0.473 3.355 الصدق 2
 1.663- 0.431 2.924 االجتماعية 3
 1.635- 0.577 3.358 الجمال 4
 0.987- 0.500 2.926 التعاون 5
  1.516- 0.474 3.307  التنافس 6

  
  )3(ل الجدو

  والمجموع الكلى للمحور) تحمل المسؤولية(معامل ارتباط بيرسون بين عبارات المحور االول 
 "ر"قيمة  العبــــــــــــارات  الرقم

 0.771 اعتني بأي عمل اقوم به 1
 0.815 .احب ان اقود زمالئي اثناء الممارسة 2
 0.749 اقوم باداء الواجبات المطلوبه مني رغم الصعوبات 3
 0.690 ال أخذ المسئوليات مأخذ الجد 4
 0.769 احب ان يعتمد على االخرين 5
 0.876 مثابر في أي عمل يقوم به 6
 0.812 ال استسلم بسهولة عند مواجهة المشكالت 7

  0.205=  0.05عند مستوى  ةالجد ولي) ر(قيمة 

  
  )4(الجدول 

  والمجموع الكلى للمحور) صدقال(معامل ارتباط بيرسون بين عبــــارات المحور الثاني 
 "ر"قيمة  العبـــــــــــارات  الرقم

 0.892 ال أخفي حقيقة ما أعرفه عن اآلخرين 1
 0.865 أكون صادقاً دائماً مع اآلخرين 2
 0.811 أقول الحقيقة كما هي 3
 0.877 عند تكليفي بإدارة منافسة أحكم بالعدل 4

  0.205=  0.05عند مستوى  ةالجد ولي) ر(قيمة 
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ان جميع قيم االرتباط لعبارات ) 4(يتضح من جدول
  ).0.05(دالة احصائيا عند مستوى " الصدق"المحور الثاني 

ان جميع قيم االرتباط لعبارات ) 5(يتضح من جدول
  ).0.05(دالة احصائيا عند مستوى " المحور الثالث  االجتماعية

لمحور ان جميع قيم االرتباط لعبارات ا) 6(يتضح من جدول 
  ).0.05(دالة احصائيا عند مستوى " الجمال " الرابع 

ان جميع قيم االرتباط لعبارات ) 7(يتضح من جدول 
  ).0.05(دالة احصائيا عند مستوى " التعاون"المحور الخامس 

  
  )5(الجدول 

  والمجموع الكلى للمحور) االجتماعية(معامل ارتباط بيرسون بين عبــــارات المحور الثالث 
 "ر"قيمة  العبــــــــــــارات  قمالر
 0.801 يمكنني االختالط اجتماعياً بطريقة سليمة 1
 0.755 يمكن وصفي بأنني شخص اجتماعي 2
 0.610 ال أحب االجتماعات 3
 0.842 يسهل عليه تكوين اصدقاء جدد 4
 0.623 ال أختلط بسهولة مع طالب جدد 5
 0.649 احب أن أكون قريباً من اآلخرين 6
 0.623 ال أبادر بتكوين صداقات جديدة 7
 0.741 يفضل أن يكون غيري قائد أثناء النشاط 8
  0.753 أفضل أن أقضي وقتي في صحبة اآلخرين  9

  0.735  تساعدني ممارسة األنشطة الرياضية على زيادة معارفي  10
  0.205=  0.05عند مستوى  ةالجد ولي) ر(قيمة 

  
  )6(الجدول 

  والمجموع الكلى للمحور) الجمال(رسون بين عبــارات المحور الرابع معامل ارتباط بي
 "ر"قيمة  العبــــــــــــارات  الرقم

 0.826  أستمتع بالمناظر الطبيعية أثناء ممارسة النشاط 1
 0.879  أرتدي المالبس المناسبة لممارسة النشاط 2
 0.710  أرتب األدوات في مكانها الصحيح قبل الممارسة 3
 0.701  سعدني مستوى الرياضة أكثر من النتيجةي 4
 0.820  ممارسة الرياضة تساعدني فى المحافظة على رشاقتي 5
 0.868  الممارسة تساعدني على تناسق مقاييس جسمي 6
  0.205=  0.05عند مستوى  ةالجد ولي) ر(قيمة 

  
  )7(الجدول 

  والمجموع الكلى للمحور) نالتعاو(معامل ارتباط بيرسون بين عبــــارات المحور الخامس 
 "ر"قيمة   العبــــــــــــارات  الرقم

 0.798  اشارك زمالئي في إعداد مكان ممارسة األنشطة 1
 0.764  أساعد زمالئي في حالة حاجتهم للمساعدة 2
 0.825  أرفض مساعدة اآلخرين فى أعمالهم 3
 0.832  أفضل االشتراك فى األنشطة الجماعية عن األنشطة الفردية 4
 0.769  أقوم بأي عمل يطلب مني 5

  0.205=  0.05عند مستوى  ةالجد ولي) ر(قيمة 
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  )8(الجدول 
  والمجموع الكلى للمحور) التنافس(معامل ارتباط بيرسون بين عبــــارات المحور السادس 

 "ر"قيمة  العبــــــــــــارات  الرقم
 0.851  أشعر بالفخر عندما أحقق المركز األول 1
 0.846  أميل إلى االشتراك في المنافسات الصعبة 2
 0.811  أمارس النشاط بغض النظر إلى الفوز 3
 0.827  اقوم بأقصى جهد ممكن أفضل من اآلخرين 4
 0.821  ال أختلط بسهولة مع طالب جدد 5
 0.870  احب ان أتقدم وأتفوق على اآلخرين 6

  0.205=  0.05عند مستوى  ةالجد ولي) ر(قيمة 

  
  
الرتباط لعبارات ان جميع قيم ا) 8(تضح من جدول ي

  ).0.05(دالة احصائيا عند مستوى " التنافس"المحور السادس 
 Discriminate Validityصدق التمييز للمقياس  -3

وهو تحليل لمعني درجات المقياس في ضوء المفاهيم 
السيكولوجية ولقد استخدمت الباحثة الفروق بين متوسطي 

   )9(ى واألعلى حيث يوضح الجدول الربيعين األدن

  :ما يلي) 9(يتضح من الجدول 
بين كل من  0.05دالة إحصائيا عند مستوى " ت " أن قيم 

الربيع األعلى والربيع األدنى في اتجاه الربيع األعلى، ويعني 
ذلك أن هذه الفروق حقيقية أي أنها غير راجعة للصدفة، مما 

  .ة من الصدقيدل على أن المقياس على درجة مقبول

  
  )9(الجدول 

  المحسوبة بين متوسطي الربيعين األعلى واألدنى لمحاور المقياس" ت"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم 

 العواملالرقم
 الربيع األدنى الربيع األعلى

 ت
 ع م ع م

 15.517 0.152 3.593 0.278 2.645 تحمل المسؤولية 1
 15.620 0.127 3.880 0.354 2.750 الصدق 2
 9.192 0.168 3.330 0.449 2.481 االجتماعية 3
 11.224 0.090 3.883 0.579 2.617 الجمال 4
 12.024 0.214 3.459 0.441 2.326 التعاون  5
 11.991 0.117 3.753 0.445 2.691 التنافس  6

  2.000= 0.05الجدولية عند مستوى " ت"قيمة 

  
  ثبات فقرات المقياس

  احثة باستخدام اسلوب الفا كرونباخقامت الب
  ثبات المقياس: ثانياً

كرونباخ  -قامت الباحثة باستخدام باستخدام معادلة ألفا 
Internal Consistency  االتساق الداخليللتحقق من مدى وذلك 

نتائج ) 10(لعبارات المقياس ويوضح الجدول ) معامل الثبات(
  الثبات

  .ما يلي) 10(يتضح من الجدول 

قيم معامل كرونباخ ألفا دالة إحصائيا لجميع محاور أن 
مما يعني أن المقياس على درجة  0.05المقياس عند مستوى 

  .مقبولة من الثبات
  :األسلوب اإلحصائي المستخدم

  :استخدمت الباحثة المعالجات التالية
 المتوسط الحسابي -1
 االنحراف المعياري -2
ن الصدق معامال رتباط بيرسون بهدف التحقق م -3



 2011، 7، ملحق 38، العلوم التربوية، المجلّد دراسات

- 2293 -  

 البنائي
الثبات باسلوب ألفا كروبناخ للتحقق من ثبات فقرات  -4

  كل محور من محاور المقياس
 معامل االلتواء -5
بهدف التحقق من " ت"اختبار الفروق بين المتوسطات  -6

 .صدق التمييز
  )10(الجدول 

  معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا للثبات
 الفا كروبناخ محورعدد فقرات ال العوامل م

 0.768 7 تحمل المسؤولية 1
 0.815 4 الصدق 2
 0.866 10 االجتماعية 3
 0.837 6 الجمال 4
 0.798 5 التعاون 5
 0.844 6 التنافس 6

  0.205= 0.05الجدولية عند مستوى " ر"قيمة 

  
  :االستنتاجات

القيم التربوية أمكن التوصل إلى تصميم وبناء مقياس  -1

والذي من ممارسة االنشطة الرياضية بالجامعة المكتسبة 
  .محاور) 6(عبارة موزعين على ) 38(يتكون من 

ان طالب الجامعة الممارسين لالنشطة الرياضية  -2
 .يمتلكون قيما تربوية بدرجة عالية

  :التوصيات
استخدام المقياس في دراسات مستقبلية بهدف قياس  .1

نشطة الرياضية في القيم التربوية لدى الطلبة الممارسين لال
الجامعات االردنية والتعرف إلى مدى التطور في القيم 

 .التربوية المكتسبة
أهمية توفير الحوافز الشتراك الطالب والطالبات  .2

باألنشطة الرياضية من قبل دوائر النشاط بالجامعة بهدف 
زيادة المشاركة فى األنشطة الرياضية لما لها من فوائد في 

 .م التربويةاكساب الطلبة القي
توفير العديد من المواقف السلوكية ذات الصبغة  .3

التربوية اثناء ممارسة األنشطة الرياضية مما يساهم فى 
 .تدعيم هذه القيم

االهتمام بتكريم الطالب والطالبات المتميزين فى  .4
 .االنشطة من اجل تحفيز الطالب وتوسيع قاعدة المشاركة
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Constructing a Scale to Evaluate the Educational  

(Values for the Students who Practice Sport Activities in the University of Jordan 
 

Nihad Battikh * 

 

ABSTRACT 
The purpose of the current study was to construct a scale to evaluate the educationl values for the students 
who practice sports activities in the University of Jordan.The descriptive approach was used. 
The study sample consisted of 100 students representing 33.3%of the population (approx 300 
students)(68males and 32females)representing the different faculties at the university and practicing 
different sports activities such as foot ball, basketball ,table tenuis,squash. 
Date were analyzed using spss software: Means, standard deviations.skewness, person correlation, alpha 
cronbach, and test were used. The final form of the scale consisted of 38 items desirability over six 
dimensions (responsibility 7items, Honesty 4 items, Beauty 6 items, cooperation 5 items and competition 6 
items sociability 10items). The researcher concluded that the scale has a high validity and that the 
University of Jordan who practice sports activities have a high educational values (as appeared by the 
means). It was recommended to use the scale in the other universities and to develop and modify the scale 
by future studies to evaluate the educational values for the non-practicing sports activities students. 

Keywords: A Scale, Educational Value, Sporting Activities. 
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