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 امللخص 
 إلى:تهدف الدراسة  

الجماعية  - األلعاب  بعض  في  العراقية  الجامعات  منتخبات  العبي  لدى  الرياضي  االيجابي  للسلوك  مقياس                  بناء 
 )كرة طائرة، كرة قدم صاالت(.  

الجماعية  - األلعاب  بعض  في  العراقية  الجامعات  منتخبات  العبي  لدى  الرياضي  االيجابي  السلوك  درجة  على           التعرف 
 طائرة، كرة قدم صاالت(.   )كرة

 فرض البحث: 
العراقية  -  الجامعات  منتخبات  العبي  لدى  االيجابي  السلوك  من  جيدة  درجة  بعض  هناك  الجماعية   في                األلعاب 

          )كرة طائرة، كرة قدم صاالت(.
من        البحث  مجتمع  تكّون  فيما  البحث،  مشكلة  وطبيعة  لمالءمته  المسحي  باألسلوب  الوصفي  المنهج  الباحثان  استخدم 

( العبًا, أما عينة البحث فقد  889والبالغ عددهم ))كرة طائرة، كرة قدم صاالت(.العبي منتخبات الجامعات العراقية في لعبة  
وقام الباحثان ببناء   كرة طائرة، كرة قدم صاالت(منتخبات الجامعات العراقية في لعبة )  ( العبًا، يمثلون العبي433تكونت من )

 مقياس السلوك اإليجابي الرياضي, كأداة للبحث. 
 استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية األتية: 

( للحصول على )النسبة Excel( وبرنامج )spssللوصول الى نتائج البحث الحالي استخدم الباحثان الحقيبة اإلحصائية )      
الحسابي واالنحراف المعياري، واختبار )2المئوية ومربع كآي )كا ارتباط بيرسون ومعادلة  T(، والوسط  لعينة واحدة، ومعامل   )

 وقد أظهرت النتائج: براون،ومعامل ارتباط الفاكرونباخ(،  -سبيرمان

 ( محاور اساسية. 5( فقرة والمتضمن )42تم التوصل لبناء مقباس السلوك اإليجابي الرياضي والمتكون من )  -
 لجماعية درجة جيدة من السلوك اإليجابي الرياضي.امتالك العبي منتخبات الجامعات العرقية في بعض األلعاب ا -

 وفي ضوء النتائج استنتج الباحثان: 
العرقية   - الجامعات  منتخبات  للتطبيق على العبي  الباحثان  ببنائه  قام  الذي  الرياضي  اإليجابي  السلوك  مقياس  في  فاعلية 

األلعاب الجماعية،)كرة طائرة، كرة قدم صاالت( وقدرته على التمييز بين الالعبين، وذلك من خالل المحاور التي    بعض
 اعتمدها الباحث في البحث الحالي.

العرقية   - الجامعات  منتخبات  العبي  بعضيتمتع  من    في  جيدة  بدرجة  صاالت(  قدم  كرة  طائرة،  )كرة  الجماعية  األلعاب 
 السلوك اإليجابي. 

 وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحثان بما يأتي:  
 .االستفادة من مقياس السلوك اإليجابي الرياضي من اجل اجراء مقارنات بين األلعاب الجماعية األخرى  -
 اجراء دراسات مشابهة على فعاليات رياضية مختلفة  -
 استخدام مبدأ التوجيه واإلرشاد الذي يؤدي دورًا مهمًا في ترسيخ السلوك اإليجابي لدى األفراد.  -
 ا. مطالبة مؤسسات المجتمع ومن ضمنها الجامعة بغرس القيم األخالقية والسلوكيات اإليجابية لدى طلبته -

 
 (كرة طائرة، كرة قدم صاالت ،التوجيه واإلرشاد ،  السلوك اإليجابي الرياضي، مقياس ال) المفتاحية :الكلمات 
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The present study aims at: 

• Building a standard of sporty positive behavior for the teams players of Iraqi universities in 
some sports.(volleyball- footb fences) 

• Knowing the standard of sporty positive behavior study for the players of Iraqi universities 
teams in some sports. (volleyball-futsal) 
imbose of the Research: 

eamt is a good level of positive behavior for the teams players of Iraqi universities in some 
sports. (volleyball- futsal) 
Researchers used descriptive method in scanning style for the suitability the nature of research, 
the research contains teams players of Iraqi universities in some sports(volleyball- footb fences ( 
889 players ), but the sample of the research contains ( 433 players ) who represent teams players 
of the Iraqi universities in some sports(volleyball- footb fences . 
Researchers ued  the following statistic procedures: 
To get results in the present research, researchers used the statistic model ( spss ) and ( Excel ) 
spreadsheet to get the ( percentages and chi square ) and Mean , Median and ( T ) test for one 
sample and Pearson Correlation Coefficient , Spearman- brown equation , and Cronbach's Alpha 
Correlation Coefficient. 
 

        The results are :  
• Building a scale  for the sport positive behavior  which consists of ( 42 ) points and contains ( 

5 ) basic cores. 
• Teams players of Iraqi universities in some sports(volleyball- futsal) can have very good 

degree in sporty positive behavior. 
           According to the results, the two researchers made the following results:  

• effectineness of standard sporty positive behavior which was built by the researchers to apply 
on the teams players of Iraqi universities in some sports, and its ability to recognize between 
players through axes which are relied by the researchers in the present research. 

• Teams players of Iraqi universities in choral games can have a very good degree in positive 
behavior.  

Recommendations made by the two researchers based on the research results  
• Making use of the sporty positive behavior scale in order to make comparisons between other 

mass sports. 
• Making similar studies on different sporty activities. 
• Using direction and guidance principle which plays important role to sustain the positive 

behavior in individuals. 
• Requesting social institutions including the university to immerse moral values and positive 

behaviors in students. 
•  

Key words: (scale, positive sports behavior, coaching and mentoring, volleyball, soccer halls). 
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 : التعريف بالبحث  -1
 المقدمة واهمية البحث:   1-1

يختلف األفراد على اساس النمط السلوكي الى ثالثة انماط من السلوك )االيجابي، والعدواني، والسلبي(، بل ربما      
وجدت هذه االنماط عبر فترات من حياتهم، ولكن يظل اهم انواع السلوك هو السلوك االيجابي الذي يمثل االسلوب  

الواضح والمباشر والصادق والقائ  التصرف  تأسيس عالقات سليمة  الطبعي في  يتم  الذي من خالله  م على االحترام، 
 (  59،  2004وفعالة مع األفراد األخرين. )العباد ،

الصحة       ومدى  الذاتية  وكفاءته  الفرد,  قوة  تعكس  التي  والدالالت  المعاني,  من  بالعديد  اإليجابي  السلوك  يرتبط 
المختلف الحياة  جوانب  في  الفرد  بها  يتمتع  التي  واألبعاد  النفسية  الجوانب  متعدد  نفسي  مكون  اإليجابي  فالسلوك  ة, 

ويحمل بين طياته مميزات وخصائص نفسية  تكون مميزة إليجابية الفرد، الن السلوك اإليجابي هو الطاقة التي تبث  
 في نفس الفرد االمل, والحيوية  والنشاط. 

على اساس سلوكهم المميز بشكل خاص الختالف  والمجال الرياضي كباقي  مجاالت الحياة يتعامل مع األفراد       
الفرد الرياضي عن الفرد العادي في كثير من الصفات السلوكية ولكون النشاط الرياضي جزأ ال يتجزأ من حياة الفرد،  
شكل   على  أم  هواية  شكل  على  سواًء  بمزاولتها  فرد  أي  يرغب  التي  االمور  من  الرياضية  النشاطات  ممارسة  وتعد 

،فضال  االخالقية   ً احتراف  للتربية  الوسائل  اكبر  من  تعتبر  ادائها  واسلوب  سماتها  في  الرياضية  النشاطات  ان  عن 
واالجتماعية ،فكثير من النشاطات الرياضية ومن ضمنها األلعاب الجماعية  تتطلب في ممارستها احتكاك مباشر مع  

زام بالسلوك الحسن تجاه المنافس خالل  المنافس االمر الذي يفرض على الالعب ان يكون على قدر عالي من االلت
الرياضة   تسعى  التي  النظيفة  الرياضية  المنافسة  روح  عن  تعبر  ايجابية  صورة  يعكس  لكي  الرياضية،  المنافسات 

 ترسيخها في نفوس ممارسيها . 
ية التي تحدث  لذا فإن تركيز الالعبين على الجوانب اإليجابية يمكنهم من التعامل بصورة افضل مع المواقف السلب     

لدى   الرياضي  االيجابي  السلوك  درجة  الكشف عن  في  تكمن  البحث  اهمية  فإن  تقدم  ما  ومن خالل  المنافسة  خالل 
المنافسات   في  المشاركين  من  الجامعة   طلبة  وهم  وتطوره  المجتمع  نمو  في  اهميتها  لها  واجتماعية  تربوية  شريحة 

ي السلوك االيجابي لهذه الفئة التربوية الذي يمثل السلوك االيجابي  الرياضية مما لم يسبق وان اجريت دراسة مماثلة ف
مكانا متميزًا لديها, ويعد السلوك االيجابي الرياضي ضرورة اساسية لما له من خصوصية في الجانب النفسي .اذ يعين  

ان توفر هذه الدراسة    المدربين على الوقوف على هذا الجانب النفسي المهم لالعبين واخذه بعين االعتبار ، كما يمكن
 اطارًا نظريًا ونتائج لها مدلوالت ايجابية يمكن ان تشكل للباحثين ركيزة مهمة لتطوير بحوث الحقة في هذا المجال. 

 
 مشكلة البحث  1-2

عليه        يترتب  المنافسة  الالعبين خالل  بعض  قبل  من  بإيجابية  التصرف  وعدم  الرياضية  الروح  االبتعاد عن  ان 
عبين من مواصلة اللعب في المباراة, األمر الذي يؤثر على الحالة النفسية لبقية لالعبين في الفريق , ومن  حرمان الال

الطلبة)   من  بعض  الحظا  الجماعية  األلعاب  في  الموصل  جامعة  دوري  مباريات  لبعض  الباحثان  مشاهدة  خالل 
م, واحيانًا اتجاه الجمهور ايضًا، وهذا يتنافى  الالعبين( غير منضبطين في سلوكهم وتصرفاتهم اتجاه المنافسين والحكا

مع القيم والتقاليد المتعارف عليها داخل الحرم الجامعي,على الرغم من ان هؤالء الالعبين خارج المنافسة الرياضية هم  
اشخاص هادئين ومتزنين في تصرفاتهم، ولعدم وجود أداة خاصة بالمجال الرياضي تقيس السلوك اإليجابي لالعبين،  

 ارتأى الباحثان دراسة هذه الظاهرة النفسية ، وتكمن مشكلة البحث الحالي في محاولة اإلجابة عن التساؤل األتي:  
الجماعية)كرة   األلعاب  بعض  في  العراقية  الجامعات  منتخبات  العبي  به  يتمتع  الذي  االيجابي  السلوك  درجة  ما   _

 طائرة، كرة قدم صاالت( . 
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 يهدف البحث إلى:    :هدفا البحث   1-3
الجماعية   - األلعاب  بعض  في  العراقية  الجامعات  منتخبات  العبي  لدى  الرياضي  االيجابي  للسلوك  مقياس       بناء 

 )كرة طائرة، كرة قدم صاالت(. 
التعرف إلى درجة السلوك االيجابي الرياضي لدى العبي منتخبات الجامعات العراقية في بعض األلعاب الجماعية    - 

 رة، كرة قدم صاالت(. )كرة طائ 
 فرض البحث:    1-4

األلعاب   بعض  في  العراقية  الجامعات  منتخبات  العبي  لدى  الرياضي  االيجابي  السلوك  من  عالية  درجة  هناك   _
 الجماعية )كرة طائرة، كرة قدم صاالت( . 

 مجاالت البحث:   1-5
 الجماعية)كرة طائرة، كرة قدم صاالت( العراقية في بعض األلعاب   العبو منتخبات الجامعاتالمجال البشري:1-5-1
 .   2019/  20/4 – 24/2  المجال الزماني:  2- 5 -1
المكاني:   1-5-3 كركوك،    المجال  جامعة  الشمالية،  التقنية  الجامعة  الموصل،  )جامعة  من  كل  ومالعب  قاعات 

 جامعة الحمدانية( وقاعة النشاط المدرسي لمديرية تربية كركوك. 
 تحديد المصطلحات:   1-6
 : السلوك االيجابي   1-6-1

مساعدة االخرين والتدخل إلنقاذ  "هو السلوك الذي يلقى التقدير في المجتمع ويتمثل في    (2010عرفُه )كمال,  
 . (183، 2010شخص، والتعاون مع االخرين، وهذه السلوكيات تؤدى اختياريا ودون فرض خارجي" )كمال ،

بأنه " السلوك المنضبط والمقبول والسوي للفرد والمتطابق مع عادات وتقاليد المجتمع    (2014وعرفه )شقورة,  
 . ( 5, 2014الذي يعيش فيه، )شقورة, 

التصرف الجيد والمتزن الذي يعكس القيم االخالقية لالعب في   هو  يعرف الباحثان السلوك اإليجابي الرياضي اجرائيًا: و    
 اثناء التنافس مع اآلخرين ويحدد بالدرجة التي يحصل عليها الالعب على مقياس السلوك اإليجابي المعد من قبل الباحثان

 الدراسات السابقة:  -2
 (2015السواركة )دراسة   2-1
 )الذكاء االجتماعي والكفاءة الذاتية وعالقتهما بالسلوك اإليجابي لدى المرشدين النفسيين(  

 هدف الدراسة الى: 
و    النفسيين،  المرشدين  لدى  االيجابي  والسلوك  الذاتية  والكفاءة  االجتماعي  الذكاء  بين  العالقة  إلى  التعرف 

التحليلي, الوصفي  المنهج  الباحث  )  استخدم  الدراسة من  الحكومية  445تكون مجتمع  المدارس  في  ( مرشد ومرشدة, 
الدراسي) للعام  غزة  )  2015  -2014بمحافظات  من  تكونت  فقد  البحث  عينة  اما  ,ولكي    385(,  ومرشدة  مرشد   )

السل ,ومقياس  الذاتية  الكفاءة  ,ومقياس  االجتماعي  الذكاء  مقياس  الباحث  ,استخدم  الدراسة  اهداف  الباحث  وك  يحقق 
اإليجابي الذين اعدهم الباحث, و استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية األتية: الوسط الحسابي, انحراف معياري, الوزن  

لعينتين مستقلتين, وتحليل التباين, واختبار شيفيه ألكثر من عينتين, معامل ارتباط بيرسون,    T-Testالنسبي, واختبار  
 براون.    –معامل ارتباط سبيرمان 

 نتائج الدراسة فقد اظهرت: اما    
اتجاه    - لديهم  العينة  افراد  أن  إلى  النفسيين مرتفع، مما يشير  المرشدين  العينة من  افراد  لدى  الذكاء االجتماعي  إن 

 إيجابي نحو الذكاء االجتماعي.  
نة لديهم اتجاه إيجابي  إن الكفاءة الذاتية لدى افراد العينة من المرشدين النفسيين كبيرة، مما يشير إلى أن افراد العي   -

 الكفاءة الذاتية  نحو
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لديهم    - العينة  افراد  أن  إلى  النفسيين مرتفع، مما يشير  المرشدين  الدراسة من  افراد عينة  السلوك االيجابي لدى  إن 
 اتجاه إيجابي نحو. السلوك اإليجابي. 

 اجراءات البحث:  -3
 المسحي لمالءمته وطبيعة مشكلة البحث الحالي.  استخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوبمنهج البحث:   3-1
 مجتمع البحث وعينته:   3-2
 مجتمع البحث:    1- 3-2

تكون مجتمع البحث من العبي منتخبات الجامعات العراقية المشاركة في بطولة كرة قدم الصاالت وبطولة كرة  
)قسم   العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  قبل  من  المعدة  الدراسيالطائرة  للعام  الطالبية(                 النشاطات 

( في محافظة كركوك، وكذلك البطولة التي نظمتها جامعة الموصل بكرة قدم الصاالت والبطولة  2019  -  2018)
( جامعة    47( جامعة ,مقسمة الى )  71التي نظمتها الجامعة التقنية الشمالية بكرة الطائرة, وقد بلغ عدد الجامعات )  

و) الصاالت،  قدم  كرة  لعبة  ا   24في  كرة  لعبة  في  جامعة   )( الالعبين  عدد  مجموع  بلغ  وقد  العبًا,  889لطائرة,   )
( إلى,  و)  611مقسمين  الصاالت،  قدم  كرة  )  278( العب  والجدول  طائرة   كرة  العبًا  و)  1(  اسماء  2(  يبين    )

 الجامعات المشاركة في بطولة كرة قدم الصاالت وبطولة كرة الطائرة وعدد الالعبين. 
 ( 1الجدول )

 ة في بطولة كرة قدم الصاالت وعدد الالعبين اسماء الجامعات المشارك

 اسم ت
 الجامعة

عدد 
عدد  اسم الجامعة  ت الالعبين 

 اسم ت الالعبين 
 الجامعة

عدد 
 الالعبين 

 12 كلية العراق 32 14 كركوك 17 14 كربالء 1
 14 بابل  33 15 الموصل 18 14 ذي قار  2
 12 كلية شط العرب 34 13 الحمدانية 19 14 الكوفة 3

التقنية  4
 10 الجامعة االسالمية  35 14 كلية النور 20 13 الجنوبية 

 14 بغداد 36 13 األنبار  21 12 كلية العمارة 5
 14 العراقية  37 14 ديالى  22 12 الكفيل  6
 12 كلية األمام الكاظم 38 13 تكريت 23 12 كلية المزايا  7
 12 الحكمة كلية  39 14 كلية المعارف  24 12 كلية المستقبل 8
 12 كلية الرشيد 40 14 كلية الكتاب  25 12 كلية الكنوز 9
 14 المستنصرية  41 14 كلية القلم  26 14 القادسية  10
 12 كلية الرافدين 42 13 كلية الحدباء  27 12 العين 11
 12 تكنلوجيا المعلومات  43 14 نينوى  28 12 الوطنية 12

التقنية  29 14 ميسان 13
 12 كلية النسور 44 14 الشمالية

 12 الفراهيدي  45 14 واسط 30 14 المثنى 14
 12 البصرة للنفط والغاز  46 12 سومر 31 14 البصرة  15

كلية المنارة للعلوم  47  13 الفرات االوسط  16
 12 الطبية

 (611مجموع عدد الالعبين )
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 ( 2الجدول )                                                              
 يبين اسماء الجامعات المشاركة في بطولة كرة الطائرة وعدد الالعبين 

 عدد الالعبين  اسم الجامعة  ت عدد الالعبين   اسم الجامعة   ت
 12 الجامعة المستنصرية  13 13 جامعة الحمدانية   1
 12 جامعة العين 14 10 جامعة نينوى   2
 12 كلية القلم  15 11 كلية النور  3
 12 جامعة األنبار  16 11 كلية الحدباء  4
 12 كلية الكتاب  17 12 جامعة تكريت   5
 9 الجامعة التقنية الجنوبية  18 12 جامعة ديالي  6
 12 جامعة الفرات األوسط  19 9 جامعة الفراهيدي  7
 14 الجامعة التقنية الشمالية 20 12 جامعة الكوفة   8
 10 جامعة البصرة 21 12 جامعة بابل  9

 11 الجامعة العراقية  22 12 جامعة بغداد 10
 10 جامعة ذي قار  23 14 جامعة الموصل 11
 12 جامعة ميسان 24 12 جامعة كركوك  12

 (278مجموع الالعبين )
 عينة البحث  3-2-2

( للباحث الحق في اختيار العينة التي  1999راتب,و   اذ يشير )عالوي   ،اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية تم  
  ( 144,  1999راتب,و   يرى من وجهة نظره او من وجهة نظر الخبراء انها تمثل المجتمع األصلي تمثياًل سليمًا)عالوي 

)طشطوش    العينة حسب ما يراه مناسبًا لتحقيق هدف معين"( الى " ان يختار الباحث افراد  2001ويؤكد ) طشطوش, 
( جامعة في لعبة كرة  22( جامعة  من المجتمع األصلي كعينة بحث, حيث تم اخذ )35( لذا تم اختيار ) 37, 2001,

( العبًا,  179( جامعة بكرة قدم الصاالت ,وبلغ عدد الالعبين )13( العب و )254الطائرة  وقد بلغ عدد الالعبين )
( من مجتمع البحث األصلي بالنسبة لعدد  %48.760( العبًا, اي ما نسبته )433قد بلغ عدد الالعبين للجامعات ,)و 

 ( يبين تفاصيل ذلك.   3الالعبين , ,والجدول )
 ( 3الجدول )

 يبين اسماء الجامعات وعدد الالعبين في لعبة كرة الطائرة وكرة قدم الصاالت 
 جامعات كرة الطائرة 

 عدد الالعبين  معة اسم الجا ت
 

 ت
 

 عدد الالعبين  اسم الجامعة 
 

 12 ا المستنصرية  12 13 الحمدانية   1
 12 كلية القلم  13 10 نينوى   2
 12 األنبار  14 11 كلية النور  3
 12 كلية الكتاب  15 11 كلية الحدباء  4
 9 التقنية الجنوبية   16 12 تكريت  5
 12 الفرات األوسط   17 12 ديالي   6
 14 التقنية الشمالية 18 9 الفراهيدي  7
 10 البصرة  19 12 الكوفة  8
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 11 ا العراقية   20 12 بابل   9
 10 ذي قار  21 12 بغداد 10
 12 العين 22 14 الموصل 11

 ( 254مجموع عدد الالعبين ) 
 جامعات كرة قدم الصاالت

 عدد الالعبين  الجامعة اسم  ت عدد االعبين اسم الجامعة  ت
 13 تكريت 8 14 كركوك 1
 14 المعارف الجامعة  9 15 الموصل 2
 14 كلية الكتاب  10 13 الحمدانية 3
 14 كلية القلم  11 14 كلية النور 4
 14 نينوى  12 13 كلية الحدباء  5
 14 التقنية الشمالية 13 14 ديالى  6
  13 األنبار  7

  ( 179مجموع عدد الالعبين )
 عينة البناء   3-2-2-1 

(  10( العبين ,و)209( جامعة في لعبة كرة الطائرة، وقد بلغ عدد الالعبين )18اشملت عينة البناء على )
( العبًا,  348( العبُا, حيث بلغ مجموع الالعبين )139جامعات في لعبة كرة القدم الصاالت، و بلغ عدد الالعبين )

( اخذ  تم  )30اذ  استبعاد  وتم  ثبات  كعينة  لم    40( العب  العب   )( عن  فظال  االستبيان.,  عن  االجابة  (  8يكملوا 
 ( يبين تفاصيل  4العبين كتجربة استطالعية لم يد خلو ضمن التحليل االحصائي لعينة البناء والجدول )

 ( 4الجدول )
 يبين تفاصيل عينة البناء وعينة الثبات والتجربة االستطالعية وعدد الالعبين والمستبعدين 

 جامعات كرة قدم الصاالت جامعات كرة الطائرة 

عدد  اسم الجامعة  ت
اسم   ت المستبعدين الالعبين 

 الجامعة
عدد 

عينة  المستبعدين الالعبين 
 الثبات 

عينة التجربة 
 االستطالعية

 3 14 كركوك 1 1 13 الحمدانية 1

30  

 - 15 الموصل 2 2 10 نينوى  2
 - 14 ديالى  3 1 11 النور 3
 1 14 النور 4 1 11 الحدباء  4
 2 13 الحدباء  5 1 12 تكريت 5
 2 13 تكريت 6 1 12 ديالى  6

المعارف   7 - 9 الفراهيدي  7
 - 14 الجامعة

 - 14 الكتاب  8 3 12 الكوفة 8
 2 14 القلم  9 2 12 بابل  9
 - 14 نينوى  10 - 12 بغداد 10
 2 12 المستنصرية  11

 1 12 القلم  12    
 6 12 األنبار  13
 2 12 كلية الكتاب  14
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التقنية  15
 1 9 الجنوبية 

 2 12 الفرات األوسط  16

التقنية  17
 1 14 الشمالية

 3 12 العين 18
 139 المجموع  209 المجموع 

 عينة التطبيق   2-2-2-2
( جامعات بلعبة الكرة الطائرة، اذ بلغ عدد الالعبين  4( جامعات، منها )7اشتملت عينة التطبيق النهائي على )

( العب ,حيث  بلغ المجموع الكلي   40( جامعات بلعبة كرة  قدم الصاالت , اذ بلغ عدد الالعبين )3( العب، و)45)
 ( يبين ذلك  5عبين لعدم اكتمال اجاباتهم والجدول )( ال7( العب  كعينة تطبيق ,اذ  تم استبعاد )85لالعبين )

 (5الجدول )  
 اسماء جامعات التطبيق وعدد الالعبين والمستبعدين  

 جامعات كرة قدم الصاالت جامعات كرة الطائرة 
 المستبعدين عدد الالعبين  اسم الجامعة  المستبعدين عدد الالعبين  اسم الجامعة 

 - 13 الحمدانية - 14 الموصل
 1 13 األنبار  1 10 البصرة 
 4 14 التقنية الشمالية - 11 العراقية 
    1 10 ذي قار 

 (85مجموع عدد الالعبين )
 ( 6والجدول )

 النسبة المئوية لمجتمع البعث وعينته   

مجتمع   ت
 عينة التطبيق  عينة البناء عينة البحث البحث 

التجربة    
 االستطالعية

عينة التحليل  
عينة  المستبعدين االحصائي

  الثبات 

 85 30 40 270 8 433 891 العدد 
النسبة 
 %19.630 %6.928 % 9.237 %62.355 %1.847 %48.760 %100 المئوية

 ادوات البحث   3-3
 استخدم الباحثان مقياس السلوك اإليجابي الرياضي الذي تم بناءه من قبل الباحثان كأداة لجمع البيانات . 

 بناء مقياس )السلوك اإليجابي الرياضي ( : إجراء  3-3-1
 : إلى "أن عملية بناء أي مقياس تمر بأربع مراحل رئيسة تتلخص بما يأتي(Allen and Yen , 1979ألن وين) يشير 

 التخطيط الجيد للمقياس .   -1
 صياغة فقرات المقياس .   -2
 تطبيق المقياس على عينة ممثلة للمجتمع .   -3
 ( Allen and Yen , 1979 , p.118-119إجراء تحليل الفقرات إحصائيًا ". )  -4
 تحديد محاور المقياس   3-3-2

، تمثيل    2004يشير)الحكيم  إمكانية  مدى  على  أساسية  بصورة  يعتمد  لالختبار  المحتوى  "صدق  أن  إلى   )
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االختبار لمحتويات عناصره ،وكذلك المواقف والجوانب التي يقيسها تمثياًل صادقا ومتجانسا، وذا معنوية عالية لتحقيق  
                                            (          23، 2004الهدف الذي وضع من أجله االختبار)الحكيم ،

وبعد اطالع الباحثان على األطر النظرية والدراسات السابقة، والمصادر العلمية الخاصة بالموضوع وتوظيفها لخدمة 
 البحث وهي: 

 (. 2015دراسة نضال اِلسواركه ) -
 (. 2008رين )ـــدراسة ابو العم  -
 (.  2018دراسة ناجية دايلي ) -

إذ تم التوصل إلى تحديد عدد من المحاور التي تخدم البحث، ثم قام الباحث بتوجيه استبيان مغلق إلى عدد   
من السادة من ذوي الخبرة و االختصاص في مجال العلوم التربوية والنفسية وعلوم الرياضة, وطلب منهم أبداء الرأي 

مالئمته لعنوان البحث  من خالل  حذف أو تعديل أو  حول صالحية محاور مقياس السلوك اإليجابي الرياضي  ومدى  
إضافة, أي محور آخر يرونه مناسبًا للموضوع قيد البحث، فضاًل عن اعطاء درجة اهمية المحور, إذ يشير )الغريب،  

 ( إلى أنه " يتم تحليل الكتب والمناهج حتى يتفق االختبار ومفرداته مع المادة العلمية مع استشارة المتخصصين 1985
صالحيتها".)   مدى  على  والحكم  موضوعات  من  وضع  فيما  الرأي  إلبداء  االختبار  يغطيها  التي  العلمية  المادة  في 

( يبين محاور المقياس 7(، وتمت الموافقة على المحاور كافة، دون استبعاد أي محور والجدول )601، 1985الغريب، 
 المحور.  ونسبة اتفاق السادة الخبراء وقيمة مربع كآي ودرجة اهمية

 ( 7الجدول )
 اراء السادة الخبراء في صالحية محاور مقياس السلوك اإليجابي الرياضي ونسب االتفاق وقيم مربع كاي ودرجة اهمية المحور

عدد  محاور المقياس  ت
نسبة   الرافضون  الموافقون  الخبراء

درجة اهمية   الدالة قيمة كآي  االتفاق% 
 المحور

 االول دالة 17. 190 95. 2 1 20 21 الوعي بالذات  1
 الخامس دالة 13. 762 90. 4 2 19 21 الكفاءة الذاتية  2
 الثالث  دالة 17. 190 95. 2 1 20 21 المرونة النفسية 3
 الرابع  دالة 13. 762 90. 4 2 19 21 االستفادة من الخبرة  4
 الثاني  دالة 13. 762 90. 4 2 19 21 التواصل االجتماعي 5

 3.84( =0.05( ومستوى معنوية )1الجدولية عند درجة حرية )*قيمة كاي 
( الجدول  مقارنة  7ومن  عند  معنوي.  بشكل  الرافضين  من  أكثر  الموافقين  أن  يتضح  المحتسبة   (  كآي  قيمة 

لذا تم اعتماد جميع محاور المقياس نظرًا لحصولها على نسبة اتفاق )  3.84بقيمة كآي الجدولية البالغة )   )75 %  )
 فأكثر.

 تحديد أسلوب صياغة الفقرات و اإلجابة عنها :   3-3-3
متعدد،   االختيار من  بأسلوب  الفقرات وهو شبيه  المطور في صياغة  )ليكرت(  أسلوب  الباحثان على  يقدم  اعتمد  "إذ 
،  1990للمستجيب فقرات ويطلب منه تحديد إجابته باختيار بديل من عدة بدائل لها أوزان مختلفة")العجيلي وآخرون،

 ،و يجب مراعاة األسس العلمية عند صياغة فقرات المقياس والتي منها: ( 377
 تجنب االطالة في الفقرة بحيث ال تؤدي إلى الملل في اإلجابة. -
 صيغة المتكلم.          ن تكون العبارة ب أ -
 أن تعطي العبارة تفسيرًا واحدًا.        -
 وضوح الفقرة و أن تكون مفهومة المعنى والهدف.   -
 أن ال تكون الفقرات كاشفة عن نفسها.   -
 . ( 52، 2009عدم بدأ الفقرة ب ال النافية . )الطويل، -
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 صياغة فقرات المقياس :   3-3-4
بعد تحديد محاور المقياس تطلب إعداد الصيغة األولية للمقياس، على وفق محاور المقياس وبما يتالئم وطبيعة         

تم   إذ  المقاييس،  بناء  أساليب  العلمية حول  والدراسات  البحوث  في  الواردة  األسس  على  االعتماد  من خالل  البحث، 
الل االطالع على األدبيات والمصادر العلمية ذات العالقة  إعداد وصياغة عدد من الفقرات تم الحصول عليها من خ

( فقرة، تم توزيعها على المحاور الخمسة للمقياس بما يتناسب وكل محور وكما  47بمجال الدراسة، إذ تمت صياغة )
الخبرة  ( فقرة، االستفادة من  11( فقرات، والمرونة النفسية )7( فقرات، التواصل االجتماعي )9يأتي )الوعي بالذات )

الذاتية)10) والكفاءة  فقرات ،  المقترحة )10(  المقياس  بدائل  أن  علمًا  التوالي،  ,على  فقرات  )تنطبق  5(  بدائل هي   )
( كما في.علمًا ان اختيار البدائل   عليَّ دائمًا، تنطبق عليَّ غالبًا، تنطبق عليَّ احيانًا, تنطبق عليَّ نادرًا، ال تنطبق عليَّ

 (  %100بنسبة ) تم بموافقة الخبراء و 
 صدق الفقرات وصالحيتها   3-3-5

وآخرون،   )عباس  الصدق  هو  البيانات  جمع  أداة  في  توفرها  الواجب  المهمة  الشروط  من  يعد    (26،  2009ان  اذ 
وهو   أجلها  من  التي وضع  الوظيفة  يحقق  الذي  والمقياس  المقاييس,  بناء  في  السايكومترية  الخصائص  أحد  الصدق 

لذا يعتبر صدق المقياس من الخصائص األكثر اهمية من    (350،  2006الصدق )رضوان،  المقياس الذي يتصف ب
)عمرواخرون,  , الجيد  المقياس  خصائص  تم  (    189,  2010بين  للفقرات  الظاهري  الصدق  إلى  التعرف  ولغرض 

والتربوية, الرياضية  العلوم  الخبرة واالختصاص في مجال  السادة ذوي  األولي على  بشكله  المقياس  والنفسية,    عرض 
والقياس والتقويم ,  لمعرفة آرائهم في كل محور، ومدى مالئمة فقراته لقياس السلوك اإليجابي الرياضي لعينة البحث ,  

( أمام كل فقرة وتحت البديل المناسب )تصلح ،ال تصلح ,،تصلح بعد التعديل( فضال عن  من خالل وضع عالمة )
مناسب, يرونه  الذي  التعديل  )الحيالي,(  Eble ,1972)ويشير    اعطاء  عن  في  (  2012نقاًل  طريقة  أفضل  أن  إلى 

استخراج الصدق الظاهري تتم من خالل عرض الفقرات على مجموعة من المحكمين للحكم على مدى صالحيتها في  
 ( 49, 2012الحيالي,قياس الخاصية المراد قياسها)

النسبة   قانون  من خالل  للمقياس  الظاهري  الصدق  استخراج  تم  الخبراء   السادة  ،من  االستمارات  وبعد جمع 
بعد   المحتسبة  كآي  قيمة  على  االعتماد  تم  إذ  المقياس،  فقرات  حول  الخبراء  التفاق   ) كآي  مربع   ( وقيمة  المئوية 

بلوم إلى انه "يمكن االعتماد على موافقة أراء الخبراء  مقارنتها بالقيمة الجدولية, لغرض إبقائها في المقياس، إذ يشير  
،  %75بنسبة   وآخرون  )بلوم  الصدق,  من  النوع  هذا  مثل  في  اإلجراء    126،  1983فأكثر  هذا  خالل  ومن   ،)

( ليصبح المقياس    % 75( فقرات من فقرات المقياس لحصولها على نسبة اتفاق اقل من)  5اإلحصائي تم استبعاد )
 ( يبين تفاصيل ذلك .       8ول )( فقرة والجد42)

 ( 8الجدول )
 اراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس السلوك اإليجابي الرياضي ونسبها المئوية وقيمة مربع كآي

نسبة االتفاق   المعارضون  الموافقون  عدد الخبراء رقم الفقرة  المحاور 
% 

قيمة مربع  
 كأي 

,    5,    2,    1 األول
6 

 
 
19 

 
 
19 

 
 
- 

 
 

100 

 
 
 2,  1 الثاني  19

 2,  1 الثالث 
 10,  8,  4 الرابع 

 10,  9 الخامس
  9,  8,  3 األول 

19 
 
18 

 
1 

 
72 .94 

 
 5,  4,  3 الثاني  15. 211

  6,    4,    3 الثالث 
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,10  ,11 
 3,  1 الرابع 

   5,  2 الخامس
  6 الثاني 

19 
 
17 

 
2 

 
47 .89 

 
 9,  7 الثالث  11. 842

   6,  5 الرابع 
 4 الخامس

  7 األول
19 

 
16 

 
3 

 
21 .84 

 
 7 الثاني  8. 895

 8,  5 الثالث 
 9 الرابع 

 6,  3 الخامس
 7.784 78. 94 4 15 19   7    الخامس
 1. 316 63. 15 7 12 19 8,  1 الخامس

 0. 474 57. 89 8 11 19 7 الرابع 
 0. 053 52. 63 9 10 19 4 األول
 0. 053 47. 36 10 9 19 2 الرابع 

 3،84( = 0،05( ونسبة خطأ )1*قيمة كآي الجدولية عند درجة حرية )                  
 التجربة االستطالعية  3-3-4

( قوامها  عينة  على  االستطالعية  التجربة  اجراء  باأللعاب  8تم  العراقية  الجامعات  منتخبات  يمثلون  العبين   )
لتجنب تأثر المجيب  ( فقرة, و  42, لإلجابة على المقياس المتكون من )2019/  2/  24الجماعية, وكان ذلك في تاريخ  

المقياس   فقرات  توزيع  تم  المقياس,  مجاالت  من  مجال  كل  ،بنمط  واألزهري  )باهي  منتظما.  عشوائيا    2006توزيعا 
 ما يأتي:   الغرض من إجراء التجربة االستطالعية وكان(  108،
 مدى وضوح الفقرات، ودرجة استجابة الالعبين لها.   -
 التأكد من مدى وضوح تعليمات المقياس.   -
 اإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات إن وجدت.   -
 ي قد تصادف الباحث.  تشخيص المعوقات والسلبيات الت -
 الوقت الذي يستغرقه المختبر في اإلجابة عن المقياس.   -
 ( 2،  2007معرفة كفاءة الكادر المساعد. )منصور،-
 ( دقيقة،  12 - 8وقد كانت طريقة اإلجابة واضحة ومفهومة وتم تحديد الوقت المستغرق لإلجابة حيث بلغ )  

 : صدق البناء 3-3-5
و يقصد به مدى قياس المقياس النفسي لتكوين فرضي أو    المفهوم أو الصدق التكوينيويسمى أيضا بصدق  

المدى الذي يمكن أن نقرر بموجبه أن المقياس يقيس  ( وصدق البناء هو  98،  2009مفهوم نفسي معين ".   ) ربيع،  
المفردة )القوة التميزية و تم الكشف عن صدق البناء    ، (   Anastasi,1976,151بناء نظريا محددا, أو خاصية معينة)

)القمش   البناء  لصدق  إحصائية  مؤشرات   , الطرائق  هذه  وتعد  للمقياس،  الداخلي   االتساق  معامل  وكذلك   ،) للفقرات 
ان إجراء عملية التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس الغرض منها  لمعرفة قدرة الفقرات للتمييز (  135،  2000وآخرون ،

على درجات عالية واألفراد الذين يحصلون على درجات منخفضة في المقياس نفسه، أي    بين األفراد الذين يحصلون 
( كما أن  272،  1973استخراج القوة التميزية للفقرات, وهذه العملية تعد من مواصفات المقياس الجيد. )جابر وكاظم ،

لفقراته  القياسية)السيكومترية(  تعتمد إلى حد كبير على الخصائص  المقياس  ،فكلما كانت هذه الخصائص   "خصائص 
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للفقرات عالية في درجتها أو  قوتها التمييزية، أعطت مؤشرًا على دقة المقياس وقدرته على قياس ما وضع من أجل  
(. وللتحقق من صدق بناء مقياس السلوك اإليجابي الرياضي لالعبي منتخبات الجامعات  Ellis,1976,184قياسه" )

 : األساليب االحصائية األتية انستخدم الباحثعية االعراقية في بعض االلعاب الجما
 : اسلوب المجموعتين المتطرفتين   3-3-6

ذوي   األفراد  بين  التمييز  على  الفقرة  قدرة  في  يكمن  األسلوب  هذا  خالل  من  البناء  صدق  على  الدليل  ان 
(,  لذا إن الهدف    55,    2011الفقرة ) حنا,  المستويات العليا واألفراد ذوي المستويات الدنيا بالنسبة للسمة التي تقيسها  

القوة   فيتم حساب  المقياس،  عليه  يقوم  الذي  الفردية  الفروق  مبدأ  تحقيق  في  قدرتها  من  التأكد  هو  الفقرات  تحليل  من 
إلى  التميزية للفقرات لإلبقاء على الفقرات المميزة, وحذف الفقرات غير المميزة ، و تم ترتيب درجات  الالعبين  تنازليا  

( اختيار نسبة  إذ تم  المتطرفتين,  المجموعتين  العليا و )  % 27أسلوب  الدرجات  بواقع %27( من  الدنيا  الدرجات  ( من 
( العبًا لكل مجموعة لتمثال المجموعتين المتطرفتين ، إذ يتوقف حجم كل مجموعة من المجموعتين )العليا, والدنيا( 73)

التحلي لعملية  بالنسبة  المالئم  العدد  علماء  على  ارتضى  وقد  لإلجابات،  الكلي  العدد  على  يتوقف  ،كما  اإلحصائي  ل 
(    200-100( بالنسبة لكل مجموعة، وربما "يكون الرقم المطلوب )  %33_%25القياس أن تقترب هذه النسبة من )

ة شخص، إذ تساعد في الحصول على مؤشرات أولية عن خصائص الفقرات من حيث معامالت الشدة والشيوع والصعوب
التحليل اإلحصائي على )  85،  2004والتمييز" )النبهان ، يتم  لذا عندما  الثقة في  100(،  ( مفحوص أو أكثر تزداد 

عن) العدد  يقل  عندما  وتنخفض  ،100الفقرة،  )رضوان  مفحوص.  بإجراء  316-317،  2006(  الباحثان  قام  وقد   ،)
بين الفرق  لمعرفة  المتطرفتين  المجموعتين  على  التائي  إحصائيا  االختبار  الدالة  )ت(  قيمة  على  ذلك  في  واعتمد  هما، 

 ( يبين ذلك . 9(على الحاسوب اآللي، والجدول )SPSSمؤشرا لتمييز الفقرات، باستخدام نظام )
 ( 8الجدول )

 القوة التميزية بأسلوب المجموعتين المتطرفتين لفقرات مقياس السلوك اإليجابي الرياضي
قيمة )ت(   المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم الفقرة  

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة  

القوة التميزية 
 ع س ع س للفقرة 

1 931،3  917،0  054،3  مميزة 0،000 0،050 1،165 
 مميزة 0،000 8،786 0،909 3،246 0،810 4،493 2
 مميزة 0،000 5،664 0،971 3،205 1،154 4،205 3
 مميزة 0،000 6،553 0،898 3،452 0،790 4،369 4
 مميزة 0،000 3،843 0،731 3،274 0،896 3،794 5
 مميزة 0،000 5،192 0،976 3،178 0،999 4،027 6
 مميزة 0،000 7،131 0،995 3،150 1،000 4،328 7
 مميزة 0،000 9،229 0،871 3،137 0،757 4،383 8
 مميزة 0،000 6،293 0،845 3،397 0،837 4،274 9
 مميزة 0،000 7،804 1،006 3،041 0،733 4،187 10
 مميزة 0،000 5،522 1،136 3،287 0،920 4،232 11
 مميزة 0،000 7،770 0،836 3،095 0،737 4،109 12
 مميزة 0،000 6،554 1،053 3،123 0،737 4،109 13
 مميزة 0،000 5،489 1،052 3،123 0،798 3،972 14
 مميزة 0،000 6،076 1،136 2،630 1،124 3،763 15



   2020  –( 72العدد )   –(  23اجمللد )   –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 

 الجامعات العراقية في بعض األلعاب الجماعيةدراسة السلوك اإليجابي الرياضي لدى العبي منتخبات 
 

103 

 مميزة 0،000 6،196 1،046 3،041 0،982 4،082 16
 مميزة 0،000 9،831 0،862 3،164 0،817 4،547 17
 مميزة 0،000 8،056 1،175 2،602 1،166 4،164 18
 مميزة 0،000 3،573 1،103 3،315 0،976 3،913 19
 مميزة 0،000 9،112 0،971 2،794 0،954 4،246 20
 مميزة 0،000 11،263 1،129 2،575 0،849 4،432 21
 مميزة 0،000 10،795 0،882 2،465 0،833 4،000 22
 مميزة 0،000 12،821 0،913 2،739 0،728 4،493 23
 مميزة 0،000 8،655 0،871 3،178 0،749 4،342 24
 مميزة 0،000 7،685 0،816 3،000 0،798 4،026 25
 مميزة 0،000 7،616 0،871 3،068 1،014 4،260 26
 مميزة 0،000 7،309 0،888 2،958 0،988 4،095 27
 مميزة 0،000 6،008 0،999 2،972 0،955 3،945 28
 مميزة 0،000 8،384 1،084 2،836 0،739 4،150 29
 مميزة 0،000 9،232 0،828 3،301 0،709 4،479 30
 مميزة 0،000 9،369 0،937 3،191 0،747 4،506 31
 مميزة 0،000 7،690 0،949 3،041 0،901 4،219 32
 مميزة 0،000 4،751 0،927 3،123 1،012 3،890 33
 مميزة 0،000 7،357 1،020 3،013 0،887 4،178 34
 مميزة 0،000 7،256 1،018 2،913 0،893 4،082 35
 مميزة 0،000 6،004 0،942 3،000 1،013 3،927 36
 مميزة 0،000 3،629 0،862 3،822 1،207 3،712 37
 مميزة 0،000 8،266 0،881 3،123 0،711 4،219 38
 مميزة 0،000 9،282 0،930 2،940 0،713 4،178 39
 مميزة 0،000 11،345 0،973 2،534 0،846 4،246 40
 مميزة 0،000 7،334 0،967 2،849 0،881 3،972 41
 مميزة 0،000 7،402 0،966 2،383 1،108 3،657 42

( ، وعند مقارنتها    12,821   -0.816( أن القيم التالية لفقرات المقياس, أقتربت بين,)  9ويتضح من الجدول)
(, يتبين لنا أن جميع الفقرات  1.980(, والبالغة )0.05( ومستوى معنوية )144بقيمة )ت( الجدولية أمام درجة حرية )

 (. 0.05) ومستوى الداللة لها اصغر منة, مميزة، الن قيم )ت( المحسوبة اكبر من قيمة )ت( الجدولي
 : معامل االتساق الداخلي   3-3-7

البعد   فقرة  كل  تقيس  بحيث  فقراته,   في  متجانسًا  مقياسًا  على  نحصل  ان  يمكن  األسلوب  هذا  خالل  من 
،  1990السلوكي, نفسه الذي يقيسه المقياس ككل ،فضال عن كفاءته في إبراز الترابط بين فقرات المقياس, )كاظم ،

(،ويتم قياس هذا االسلوب من خالل حساب معامل االرتباط بين الفقرة, والدرجة الكلية للمقياس, ويسمى بصدق  101
، الداخلي,)فرحات  إلى    ( 68،    2001االتساق  تجانسه  معامل  أو  لالختبار  الداخلي  االتساق  فحص  "يؤدي  كما 
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إيجاد معامل االتساق عن طريق إيجاد العالقة    ويمكن  (   35،  1999الحصول على تقدير لصدقه التكويني ")باهي ،
كذلك من  (.43،  1981بين فقرات االختبار, والدرجة الكلية للفرد, التي تعد معيارًا لصدق االختبار )الزوبعي وآخرون،  

اليه   تنتمي  الذي  بالبعد  الفقرة  ارتباط  ايجاد  النور،  خالل  معامل لذا    (150  -149،  2004)برهوم وعبد  كان  "كلما 
تباط درجات االختبارات الفرعية بالدرجة الكلية لالختبار عاليا، دل ذلك على توافر التناسق الداخلي لالختبار ككل"  ار 

( و تم استخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون لقياس درجة ارتباط كل فقرة, مع   371،  2008)عالوي ورضوان ،
, وذلك الستخراج معامل االتساق  ع درجة البعد الذي تنتمي إليهدرجة الفقرات الكلية للمقياس ، ودرجة كل فقرة  , م

 . ( 10( على الحاسوب اآللي، كما مبين في الجدول ) SPSSنظام )باستخدام 
 ( 10الجدول )

 يبين قيم معامالت االرتباط لفقرات المقياس بالدرجة الكلية للمقياس
ت 
 الفقرة 

 معامل
 االرتباط

 قيمة 
sig 

ت 
 الفقرة 

 معامل
 االرتباط

 قيمة 
sig 

ت 
 الفقرة 

 معامل
 االرتباط

 قيمة 
sig 

ت 
 الفقرة 

 معامل
 االرتباط

 قيمة 
sig 

1 0،308 0،000 11 0،346 0،000 21 0،554 0،000 31 0،484 0،000 
2 0،504 0،000 12 0،446 0،000 22 0،546 0،000 32 0،437 0،000 
3 0،386 0،000 13 0،414 0،000 23 0،600 0،000 33 0،351 0،000 
4 0،386 0،000 14 0،316 0،000 24 0،449 0،000 34 0،475 0،000 
5 0،200 0،000 15 0،359 0،000 25 0،383 0،000 35 0،493 0،000 
6 0،402 0،000 16 0،434 0،000 26 0،418 0،000 36 0،364 0،000 
7 0،457 0،000 17 0،502 0،000 27 0،461 0،000 37 0،247 0،000 
8 0،544 0،000 18 0،538 0،000 28 0،380 0،000 38 0،476 0،000 
9 0،442 0،000 19 0،254 0،000 29 0،450 0،000 39 0509 0،000 
10 0،493 0،000 20 0،513 0،000 30 0،496 0،000 40 0،593 0،000 
         41 0،417 0،000 
         42 9،399 0،000 
 (0.113(= ) 0.05( ومستوى داللة )268الجدولية لمعامل االرتباط بدرجة حرية )القيمة        

( أن قيم معامل االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس قد أقتربت بين          10ويتضح من الجدول )
( وأمام مستوى معنوية  268( وعند الرجوع إلى جداول داللة معامل االرتباط ,عند درجة حرية ) 0.593  -0.200)  
مقارنتها بقيمة )ر( المحتسبة لمعامالت االرتباط للفقرات  ( وعند  0.113( نجد أن قيمة )ر( الجدولية تساوي )0.05)

 . نجد أن جميع فقرات المقياس جميعها كانت  مميزة 
 ( 11الجدول )

 معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والبعد الذي ينتمي اليه
 ت

 الفقرة 
معامل  
 االرتباط

المحور الذي      
 تمثله

ت 
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط

المحور الذي 
 تمثله

ت 
 الفقرة 

معامل  
 االرتباط

المحور الذي 
 تمثله

 المحور األول 0،440 1
 

 الوعي بالذات 

المحور  0،402 3
 الثالث 
 

المرونة  

 المحور الرابع  0،465 4
 

االستفادة من 
 الخبرة 

6 0،471 8 0،512 9 0،537 
11 0،450 3 0،436 14 0،483 
16 0،533 18 0،541 19 0،394 
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 0،527 24 النفسية 0،600 23 0،657 21
26 0،522 28 0،404 29 0،505 
31 0،504 33 0،465 34 0،575 
36 0،411 37 0،342 38 0،465 
 المحور الثاني 0،579 2

 
التواصل 
 االجتماعي

المحور  0،294 5 0،689 40
 الخامس

 
 الكفاءة 
 الذاتية

7 0،629 41 0،557 10 0،566 
12 0،515 42 0،568 15 0،549 
17 0،628   20 0،548 
22 0،601 25 0،495 
27 0،525 30 0،531 
32 0،479 35 0،553 
  39 0،562 

 (0.113(= ) 0,05(ومستوى داللة )268القيمة الجدولية لمعامل االرتباط بدرجة حرية )
معامل االرتباط بين فقرات المقياس, والدرجة الكلية للمقياس قد أقتربت بين  ( أن قيم  11يتضح من الجدول )

(  0.05( وأمام مستوى معنوية )268( وبالرجوع إلى جداول داللة معامل االرتباط عند درجة حرية )0.342-0.657)
رتباط للفقرات, نجد أن  ( وعند مقارنتها بقيمة )ر( المحتسبة لمعامالت اال0,138, نجد أن قيمة )ر( الجدولية تساوي )

 كافة فقرات المقياس كانت مميزة . 
 ثبات مقياس السلوك اإليجابي الرياضي   3-3-8

لكي يكون المقياس صالح لالستخدام البد من توفر شرط الثبات فية الن الثبات, من الشروط األساسية في القياس ,  
على دقة المقياس, وكذلك اتساق فقراته في قياس ما  (  وهو من المؤشرات التي تدل  143،  1990)اإلمام وآخرون ،

ويعد "الثبات من الخصائص الواجب توفرها لصالحية استخدام أي    (  Cracker&Algiam,1986,12يجب قياسه ) 
مقياس ألن صحة المقياس تعتمد على مدى ثبات وصدق نتائجه، وبدونهما ال يكون هناك أي ثقة في تلك النتائج"  

ألفا  و   1،  2001.)فرحات، الباحثان طريقة  اختار  الرياضي،  اإليجابي   السلوك  لمقياس  الثبات  معامل  إيجاد  لغرض 
 :   (، الستخراج معامل الثبات Alpha Gronbachكرونباخ )

 معامل ثبات ألفا كرونباخ :    3-3-9
ب االرتباطات  قوة  إلى  يشير  وهذا  أخرى،  ,إلى  فقرة  من  الفرد  أداء  اتساق  على  الطريقة  هذه  في  تعتمد  الفقرات  ين 

(، ولحساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ  تم حساب التباين لكل فقرة من  Nunnally,1978,320االختبار, ) 
(  0.87فقرات مقياس السلوك اإليجابي الرياضي, والتباين الكلي للمقياس، فكانت قيمة معامل الثبات بهذه الطريقة )

 . لى اتساق الفقرات وتجانسها وهو معامل ثبات عال نسبيا, ومؤشر جيد ع
 وصف مقياس السلوك اإليجابي الرياضي  بصيغته النهائية وتصحيحه    3-3-10

بعد اإلجراءات التي قام بها الباحثان في الخطوات المذكورة أنفًا, أصبح مقياس السلوك اإليجابي  الرياضي في  
 ( من,  مكونا  النهائية  )  42صيغته  على  موزعة  فقرة   )5( من  ويتكون  بالذات  الوعي  وهي  محاور،  فقرات،  8(   )

( فقرة ، واالستفادة من الخبرة ويتكون  11تكون من )( فقرات، والمرونة النفسية وي 7والتواصل االجتماعي ويتكون من )
( فقرات، وقد حددت أمام كل فقرة البدائل التالية,) تنطبق عليَّ دائمًا،  8( فقرات، والكفاءة الذاتية  ويتكون من )8من)

( وقد شملت فقرات المق ياس عبارات ايجابية , تنطبق عليَّ غالبًا، تنطبق عليَّ احيانًا, تنطبق عليَّ نادرًا، ال تنطبق عليَّ
( الدرجات  )1-2-3-4-5وأعطيت  بين  ما  للمقياس  الكلية  الدرجة  واقتربت  التوالي.  على  درجة  210   -42(   )



   2020  –( 72العدد )   –(  23اجمللد )   –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 

 الجامعات العراقية في بعض األلعاب الجماعيةدراسة السلوك اإليجابي الرياضي لدى العبي منتخبات 
 

106 

فرضي) سلوك  126بمتوسط  امتالكه  على  ذلك  دل  المقياس,  المجيب عن  درجة  ارتفعت  كلما  انه  إلى  هذا  ويدل   ،)
 السلوك اإليجابي الرياضي وارقام فقراته واعدادها.   ( يبين محاور مقياس10ايجابي رياضي, والجدول رقم )

 ( 12الجدول رقم )
 يبين محاور السلوك اإليجابي الرياضي وارقام فقراته واعدادها 

 عدد الفقرات  تسلسل الفقرات اإليجابية المحاور  ت
 8 36,  31,  26,  21,  16,  11,  6,  1 الوعي بالذات  1
 7 32,  27,  22,  17,  12,  7,  2 التواصل االجتماعي 2
  40,  37,  33,  28,  23,  18,  13,  8,  3 المرونة النفسية 3

 ,41  ,42 
11 

 8 38,  34,  29,  24,  19,  14,  9,  4 االستفادة من الخبرة  4
 8 39,  35,  30,  25,  20,  15,  10, 5 الكفاءة الذاتية  5

 42   المجموع
 التطبيق النهائي لمقياس السلوك اإليجابي الرياضي    3-3-11

( العبًا، يمثلون جامعة الموصل, وجامعة البصرة, وجامعة ذي  85تم تطبيق المقياس على عينة التطبيق البالغة )     
ية بكرة قدم الصاالت,  قار, والجامعة العراقية  بكرة الطائرة, وجامعة الحمدانية, وجامعة األنبار والجامعة التقنية الشمال

(  √إذ قام الباحثان بتوزيع االستمارات على الالعبين, بعد شرح  كيفية  اإلجابة على  المقياس, وذلك بوضع عالمة ) 
أمام كل فقرة، وتحت البديل الذي يراه مناسبًا، اذ تم التأكيد على الالعبين باإلجابة عن فقرات المقياس بدقة, وعدم ترك  

بة، علمًا أن اإلجابة تكون على استمارة المقياس نفسه، ثم جمعت االستمارات من الالعبين، وبهذا  أي فقرة بدون إجا 
 .تكون درجة المفحوص )الالعب( عن المقياس هي, مجموع درجاته عن, فقرات المقياس جميعاً 

 الوسائل االحصائية  3-3-6 
النسبة المئوية, قيمة مربع  النتائج االحصائية الستخراج)( في معالجة   Spssاستخدم الباحثان الحقيبة االحصائية ال)

  ( ارتبط سبيرمان    tكآي,  معامل  بيرسون  ارتباط  المعياري, ومعامل  واالنحراف  الحسابي,  والوسط  واحدة,  لعينة   )–  
 . (براون, ومعامل ارتباط الفاكرونباخ

 
 عرض النتائج ومناقشتها  -4

يانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها من عينة البحث على  سيتم عرض البيانات ومناقشتها  في ضوء الب 
 وفق اهداف البحث وفرضياته على النحو األتي:  

 الهدف األول :   4-1
بناء مقياس السلوك اإليجابي الرياضي لدى العبي منتخبات الجامعات العراقية في بعض األلعاب الجماعية )كرة   -

 طائرة ، كرة قدم صاالت(.  
وقد تم تحقيق الهدف األول بوصفِه هدفًا اجرائيًا من خالل الخطوات التي تم توضيحها في الفصل الثالث,  

 خطوات بناء المقياس. 
 ي : الهدف الثان  4-2
األلعاب   - بعض  في  العراقية  الجامعات  منتخبات  العبي  لدى  الرياضي  اإليجابي  السلوك  درجة  على  التعرف 

 الجماعية )كرة طائرة ، كرة قدم صاالت(. 
من اجل تحقيق الهدف الثاني, تم قياس السلوك اإليجابي الرياضي لدى العبي منتخبات الجامعات العراقية باأللعاب  

خالل تطبيق مقياس السلوك اإليجابي الرياضي على افراد عينة البحث, وقد جرى اعتماد الدرجة الكلية  الجماعية من  
 . ( يبين تفاصيل ذلك13لكل للمقياس اساسًا في التعرف إلى درجة السلوك اإليجابي الرياضي, والجدول ) 
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 ( 13الجدول )
 يبين المعالم االحصائية ألفراد عينة البحث

 المعالم االحصائية
 المتغيرات 

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
الوسط  العينة المعياري 

 الفرضي
 الدالة قيمة )ت( 

  المحتسبة الجدولية 
 معنوي  11.455 2.000 126 78 18.178 149.576 السلوك اإليجابي

 2.000( = 77)  1-( ودرجة حرية ن 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية ) 
( يتبين لنا ان الوسط الحسابي للمقياس قد بلغ الوسط الحسابي ألفراد عينة  13مالحظتنا للجدول )  من خالل  

(, وعند اجراء المقارنة  18,178(, وبانحراف معياري قدرة  )149,576البحث في مقياس السلوك اإليجابي الرياضي )
(, تبين ان مستوى السلوك  126والبالغ )  بين الوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس السلوك اإليجابي الرياضي

يدل على وجود مستوى جيد من   , مما  للمقياس  الفرضي  المتوسط  البحث اعلى من  الرياضي ألفراد عينة  اإليجابي 
 السلوك اإليجابي الرياضي ألفراد عينة البحث . 

مستوى السلوك اإليجابي الرياضي الذي وصلت اليه عينة البحث ,ربما قد يعود الى المستوى    ويعزو الباحثان :       
اغلب   اذ  الجماعية,  باأللعاب  العراقية  الجامعات  منتخبات  بالعبي  متمثلة  البحث  عينة  اليه  تنتمي  الذي  االجتماعي 

وال الحقوق  في  متساوين  وهم  واالنسانية  العلمية  الكليات  طلبة  من  الالعبين الالعبين  اغلب  ان  عن  فضاًل  واجبات, 
يمثلون   اغلبهم  ان  اذ  والجامعات,  االندية  مستوى  على  البطوالت  في  المشاركات  عدد  خالل  من  خبرات  يمتلكون 
منتخبات االندية في المحافظات, فضاًل عن منتخبات جامعاتهم, فهم معتادون على اجواء المنافسات الرياضية التي  

عالقات اقامة  على  المقبولة    تساعد  اإليجابي  السلوك  مظاهر  من  كمظهر  االجتماعي  التكيف  تحقق  اجتماعية 
التنظيم   البطولة رغم  او ظواهر سلبية خالل سير  معوقات  لم تظهر اي  ,اذ  البطولة  نتائج  اثبتته  ما  اجتماعيًا, وهذا 

ا يدل على مستوى السلوك  الغير منضبط  والهفوات التحكيمية لبعض الحكام في البطولة, وهذا ان دل على شيء انم
 اإليجابي الرياضي الجيد لالعبين المشاركين الذين يمثلون منتخبات الجامعات العراقية في عموم القطر. 

تحكمها         واحدة  بيئة  من  ,فهم  البحث  عينة  ألفراد  السليمة  االجتماعية  التنشئة  ايضًا  ذلك  الباحثان  يعزو  كما 
)الب  االجتماعية  والتقاليد  )األعراف  يشير  إذ   ,) الجامعية  والعادات  Polandيئة  االساليب  اكتساب  ان   " الى   )

االجتماعية السليمة يعد دلياًل على التوافق مع البيئة بنجاح , وهذه االساليب ال يكتسبها الفرد اال من خالل التنشئة  
 (  248, 2002االجتماعية ".)العزاوي, ابراهيم , 

 االستنتاجات والتوصيات:    -5
 االستنتاجات:   5-1

 في ضوء نتائج البحث يمكن استخالص االستنتاجات األتية: 
الجامعات   - منتخبات  العبي  على  للتطبيق  ببنائه،  الباحثان  قام  الذي  الرياضي  اإليجابي  السلوك  مقياس  فاعلية 

التمييز   المقياس على  الجماعية، وقدرة  األلعاب  التي  العراقية في بعض  المحاور  بين الالعبين وذلك من خالل 
 اعتمدها الباحثان على البحث الحالي.  

حصول العبي منتخبات الجامعات العراقية في بعض األلعاب الجماعية على درجة جيدة من السلوك اإليجابي   -
 الرياضي.  

 التوصيات:   5-2
 انسجامًا مع استنتاجات البحث يوصي الباحث بما يأتي: 

 مقياس السلوك اإليجابي الرياضي من اجل اجراء مقارنات بين األلعاب الجماعية األخرى.  االستفادة من -
 اجرا دراسات مشابهة على فعاليات رياضية مختلفة   -
 استخدام مبدأ التوجيه واالرشاد الذي يؤدي دورًا مهمًا في ترسيخ السلوك اإليجابي لدى األفراد.  -
 من غرس القيم األخالقية والسلوكيات اإليجابية لدى طلبتها.    مطالبة مؤسسات المجتمع ومن ضمنها الجامعة -
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 : المصادر العربية واألجنبية -6
العمرين .1 )،    ابو  احمد  المستشفيات  2008ابتسام  في  التمريض  بمهنة  للعاملين  النفسية  الصحة  مستوى   :  )

كلية التربية , قسم علم النفس ,  الحكومية  بمحافظة غزة وعالقته بمستوى ادائهم , رسالة ماجستير منشورة ,  
 الجامعة االسالمية , غزة . 

 ( : التقويم والقياس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد 1990اإلمام، مصطفى محمود وآخرون ) .2
  1البناء (، ط-(:أدوات التقويم في البحث العلمي )التصميم 2006باهي ،مصطفى حسين واألزهري ،منى احمد ) .3

 تبة االنجلو المصرية ،القاهرة،مك
( : تصميم المقياس المعياري , مجلة جامعة الشارقة للعلوم  2004اسكندر )،  محمد عيسى وعبد النور،  برهوم .4

 الشرعية االنسانية , المجلد االول , جامعة الشارقة االمارات العربية المتحدة. 
والتكويني، ترجمة، محمد أمين المفتي وآخرون،    ( : تقييم تعلم الطالب التجميعي1983بلوم، بنيامين وآخرون ) .5

 دار مكاروهيل، القاهرة، مصر 
( : مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار النهضة    1973جابر، جابر عبد الحميد وكاظم، احمد خيري ) .6

 العربية ،القاهرة
الرياضي مبادئه وتطبيقه في مجال  1990حسين، كاظم  حسن ) .7 النفس  العالي  (: علم  التعليم  التدريب ، وزارة 

 والبحث العلمي ،جامعة بغداد 
( : االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي، الطيف للطباعة   2004الحكيم ،علي سلوم جواد)  .8

 ،جامعة القادسية 
معرفي   ( : استخدام تكنلوجيا المعلومات واالتصال في تطبيقات تدفق المعرفة نموذج2011حنا , رشا دريد ) .9

لعدد من مجالت الموصل , رسالة ماجستير في نظم المعلومات االدارية , غير منشورة , كلية االدارة واالقتصاد  
 , جامعة الموصل . 

10. ( ذنون  وليد   , من 2012الحيالي  الرياضية  المخاوف  خفض  في  واالنفعالي  العقالني  التفكير  اسلوب  اثر   :  )
 الرياضية, اطروحة دكتوراه غير منشورة , جامعة الموصل.  الدروس العملية  لدى طالب كلية التربية

,    27, العدد    15( : معايير السواء ومؤشرات  الصحة النفسية  دراسة تحليلية ,مجلة  2018دايلي , ناجية )   .11
 .   2, جامعة محمد لمين دباغين, سطيف 192-174ص

 ، عمان، األردن.  2وزيع والطباعة، ط ( : قياس الشخصية، دار المسيرة للنشر والت2009ربيع، محمد شحاتة ) .12
, مركز الكتاب    1( : المدخل الى القياس في التربية البدنية والرياضة ,ط2006رضوان, محمد نصر الدين )   .13

 للنشر, القاهرة  
( : االختبارات والمقاييس النفسية , دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة 1981الزوبعي , عبد الجليل وآخرون ) .14

 العراق . الموصل ,  
15. ( جمعة  نضال   , لدى  2015السواركه  اإليجابي  بالسلوك  وعالقتهما  الذاتية  والكفاءة  االجتماعي  الذكاء   :  )

 غزة –المرشدين النفسيين, رسالة ماجستير في علم النفس  , كلية التربية , جامعة االزهر 
نتج لدى طلبة الكليات التقنية في  ( : السلوك اإليجابي وعالقته بالتفكير الم2014الشقورة , ضياء حسن احمد )  .16

 غزة –محافظات غزة, رسالة ماجستير في علم النفس  , كلية التربية , جامعة االزهر 
 ( : اساسيات المعاينة االحصائية , دار الشرق للنشر , عمان 2001طشطوش, سليمان محمد ) .17
18. ( شريف  الغني  عبد  ياسر  مد 2009الطويل،  مسابح  في  الخدمات  جودة  تقييم  نظر  (:  وجهة  من  الموصل  ينة 

 المرتادين، رسالة ماجستير غير منشورة، مجلة كلية التربية الرياضية،  جامعة الموصل، العراق. 
 ( : أليات اكتساب السلوك االيجابي , دار المعرفة للتنمية البشرية  2004العباد, سعاد عبدهللا ) .19
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الفاعلية الذاتية للطالب الجامعي , بحث منشور    ( : اثر برنامج تدريبي لرفع2009عباس , نوال قاسم واخرون )  .20
 , كلية التربية جامعة بغداد  21في مجلة البحوث التربوية والنفسية , العدد 

 (: التقويم والقياس ،مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ،بغداد. 1990العجيلي ،صباح حسين وآخرون) .21
22. ( المجيد  عبد  ,مروان  وابراهيم  الكريم  عبد  اياد   , ,ط2002العزاوي  الرياضي  التربوي  االجتماع  :علم  ,الدار    1( 

 العلمية الدولية ودار الثقافة  للنشر والتوزيع ,عمان  
( : البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي ,  1999راتب اسامة كامل )و عالوي , محمد حسن,   .23

 لفكر العربي للطباعة والنشر , القاهرة  دار ا
24. ( الدين  نصر  ،محمد  ورضوان  حسن  ،محمد  ،ط  2008عالوي  الرياضية  التربية  في  واالختبار  القياس   :  )1  

  <،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة 
, دار المسيرة للنشر والتقويم , عمان و   1( : القياس النفسي والتربوي ,ط  2010عمر , محمود احمد , واخرون ) .25
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 (4الملحق )
 مقياس السلوك اإليجابي الرياضي بصيغة النهائية

 
, ليتسنى للباحث من خالل أجابتكم عنها  بين يديك مجموعة من الفقرات نرجو منك  قراءتها بدقة واالجابة عنها

﴾ امام واحد من البدائل الخمسة الموضوعة  بوضع عالمة    ﴿ , وذلك التعرف على مواقفكم الحقيقية الصادقة إزاءها
 أمام كل فقرة ,مما ترى انه يعبر عن رأيك أو موقفك,  

 
 

 علما بانه ال توجد إجابة صحيحة أو خاطه .. 
 

 تعاونكم مع التقدير شاكرين 
  
 
 
 
 

 نموذج لإلجابة
 
 
 

  
 

 
                                                                                  

 
 

 انالباحث                                                                                          
    
 

تنطبق   الفقرات ت
عليَّ 
 دائماً 

تنطبق  
 عليَّ 
 غالباً 

تنطبق  
عليَّ 
 احياناً 

تنطبق  
عليَّ 
  نادراً 
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تنطبق  
 عليَّ 

      اشعر بأن ادائي مؤثر في الفريق 1
      اكون عالقات جيدة مع المدرب 2
احتـرم قـرارات المــدرب حتـى لــو اخرجنـي مــن المبـاراة وانــا فـي افضــل  3

 عطاء
     

      أوظف خبرتي  للفوز بالمباراة 4
      احداث المباراةادائي للمهارة يتناسب مع  5
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      اشارك العبي الفريق في افراحهم واحزانهم 7

 البدائل  الفقرة 
 
 

تنطبق عليَّ  
 دائماً 

تنطبق عليَّ  
 غالباً 

تنطبق عليَّ  
 احياناً 

تنطبق عليَّ  
 نادراً 

ال  
تنطبق  

 عليَّ 
1      
2      
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