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تهدف هذه الدراسة التعرف الى:

امللخص

 درجة القيم في المجال الرياضي لالعبات اندية القطر بالكرة الطائرة. -درجة المرغوبية االجتماعية لالعبات اندية القطر بالكرة الطائرة.

 العالقة بين ابعاد القيم في المجال الرياضي والمرغوبية االجتماعية لالعبات أندية القطر بالكرة الطائرة -نسب إسهام أبعاد القيم في المجال الرياضي بالمرغوبية االجتماعية لالعبات أندية القطر بالكرة الطائرة.

استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب اإلرتباطي لمالءمته لطبيعة البحث ،وتكونت عينة البحث من العبات أندية

القطر بالكرة الطائرة للموسم ( )2013 -2012والبالغ عددهم ( )115العبة ،وقد تم جمع البيانات باستخدام مقياس القيم في المجال
الرياضي ومقياس المرغوبية االجتماعية ،واستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية ( :النسبة المئوية والوسط الحسابي واالنحراف
المعياري ومعامل االرتباط البسيط (بيرسون) ومعادلة سبيرمان -واختبار (ت) لعينة واحدة ،ومعادلة االنحدار) ،وقد استنتج الباحث

مايأتي:

 -يمتلك افراد عينة البحث درجات جيدة من القيم في المجال الرياضي والمرغوبية االجتماعية.

 -هناك عالقة معنوية بين القيم في المجال الرياضي والمرغوبية االجتماعية لالعبات أندية القطر بالكرة الطائرة.

Values in the Athletic Field and its Relationship with the Social Desirability for the
Volleyball Female Players of Iraqi Clubs
Asst. LecturerAli Abdulelah Younis

This study aims at revealing the following :
-The degree of values in the athletic field for the Volleyball Female Players of Iraqi Clubs.
- The degree of social desirability for the Volleyball Female Players of Iraqi Clubs.
- The relationship between the values dimensions and the social desirability for the Volleyball
Female Players of Iraqi Clubs.
- The rate of contribution of the values dimensions in the athletic field to the social desirability
for the Volleyball Female Players of Iraqi Clubs.
The researcher has used the descriptive methodology with correlating style for its
convenience to the nature of the research .The research sample included the Volleyball Female
Players of Iraqi Clubs (term 2012-2013) as (15) female players .The data were collected by using
the scale of values in the athletic field and the social desirability scale . The researcher used the
following statistical means :(percentage, arithmetic mean, standard deviation, simple correlation
coefficient (Pearson) , t-Test for one sample, and the regressing equation).
The researcher has concluded the following :
360

القيم يف اجملال الرياضي وعالقتها باملرغوبية االجتماعية............
- The individuals of the research sample possess good degrees in the values of the athletic field
and the social desirability.
- There was a moral relationship between the values of the athletic field and the social
desirability for the Volleyball Female Players of Iraqi Clubs.

 -1التعريف بالبحث

1-1المقدمة وأهمية البحث

تعد القيم في المجال الرياضي من النواتج المهمة لثقافة المجتمعات الرياضية ،ألنها تعد جزءاً مهماً من الموروث

الديني والتربوي واالجتماعي الذي يمثل جزءا مهما من مبادئه وأفكاره العامة التي يحملها الفرد بشكل شمولي وتفصيلي ،إذ
حتلت "القيم مكانة بالغة األهمية في حياة الفرد والجماعة على حد سواء ،فالقيم التي نعتنقها أو نتمسك بها تتحكم في سلوكنا
وتنعكس في أشكال النشاط المختلفة التي نمارسها(ميخائيل ،)2002،64،كما ان القيم تمثل توجهات الرياضيين وأحكامهم
واتجاهاتهم من رفض وقبول ألشكال السلوك الممارس كما وترتبط القيم بالمجتمع الرياضي وخصائصه ونظمه االجتماعية

وعالقاته وبالتراكيب االجتماعية السائدة فيها جنبا الى جنب مع ال مرغوبية االجتماعية التي تسهم في الرياضة بشكل كبير
وواقعي في خلق الشعور بالوحدة الجماعية والشعور باالنتماء االجتماعي ،لذا فان " المرغوبية االجتماعية تتمثل بااللتزام

االجتماعي الذي يرتكز على المرغوب فيه الذي يتوقف بدوره على ماتحدده الثقافة من معايير أخالقية من الخير والشر،
والصواب والخطأ ،االعتدال والشذوذ ،ومايمكن وماال يمكن ،وماهو مقبول وماهو غير مقبول ،لذلك فان المرغوبية االجتماعية
تختلف من فرد إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر(العمر ،)18 ،2005 ،ويرى الباحث ان لعبة الكرة الطائرة ال تقل أهمية عن
بقية األلعاب األخرى ،ألنها تحتاج الى التركيز العالي وضبط النفس والتحكم باالنفعاالت والحماس والمثابرة وتحفيز النفس
والتصرف الحكيم وتقديم االستجابة المناسبة للحاالت النفسية واالجتماعية المختلفة والتعامل مع األزمات التي تواجههم في

أثناء المنافسة بثقة.

نتيجة لما تقدم فأن أهمية ال بحث الحالي تكمن في معرفة العالقة بين ابعاد القيم في المجال الرياضي والمرغوبية

االجتماعية وأهميتها على مستوى العبات كرة الطائرة ،إذ تساعد المدرب على تهيئة الالعبات نفسياً وحثهم على التفاعل
والتعاطف والقبول االجتماعي داخل النادي الذي يساعدهم للوصول الى المستوى األفضل في أثناء المنافسة.

ا 2-مشكلة البحث

ان لعبة كرة الطائرة من االلعاب التي القت اهتماما كبي ار وصدى واسع على المستوى المحلي والعالمي ،وان االهتمام
بهذه الرياضة ال يقتصر على الجانب البدني والمهاري والخططي بل تعداه إلى الجانب النفسي لما له من أثر لفعال في تهيئة
الالعبات ولما تتعرضن له الالعبات في أثناء التنافس  ،بينما هناك البعض من المدربين ال يهتمون بهذا الجانب الذي يعد من
وسائل تحقيق االنجازات ،ومن هنا فقد ارتائ الباحث الى قياس درجة القيم في المجال الرياضي ودرجة المرغوبية االجتماعية

لما لها من أهمية واسعة في مساعدة الالعبات على فهم أنفسهم والمجتمع الذي يعيشون فيه ،حيث القيم تؤدي دو اًر مهماً في

تحديد ما تتخذه الالعبة من سلوك شخصي في الملعب وخارج الملعب من خالل حالة المزج بين الخبرات الحركية واإلنسانية

لالعبة هذا من جانب ومن جانب آخر فان المرغوبية االجتماعية بوصفها ظاهرة اجتماعية نفسية فهي تعطي توازناً وثباتاً

للحياة االجتماعية بشكل جيد مع زمالئها الالعبات في النادي مما تعزز العالقات بينهما ،فقد اهتم الباحث بدراسة القيم في
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المجال الرياضي وعالقتها بالمرغوبية االجتماعية على ان القيم هي عامالً مؤث اًر في السلوك ومحددا له ويجب أن تتوافق
سلوكيات الالعبة واستجاباتها مع معايير البيئة التي تنتمي إليها وهي البيئة الرياضية.

 3– 1أهداف البحث

 التعرف على درجة أبعاد القيم في المجال الرياضي لالعبات اندية القطر بالكرة الطائرة . -التعرف على درجة المرغوبية االجتماعية لالعبات اندية القطر بالكرة الطائرة .

 التعرف على العالقة بين ابعاد القيم في المجال الرياضي والمرغوبية االجتماعية لالعبات أندية القطر بالكرة الطائرة . -نسب اسهام أبعاد القيم في المجال الرياضي بالمرغوبية االجتماعية لالعبات أندية القطر بالكرة الطائرة .

 4– 1فرضية البحث

 -تمتلك العبات أندية القطر بالكرة الطائرة مستويات ايجابية من ابعاد القيم في المجال الرياضي والمرغوبية االجتماعية.

 وجووود عالقووة ذات داللووة معنويووة بووين ابعوواد القوويم فووي المجووال الرياضووي والمرغوبيووة االجتماعيووة لالعبووات أنديووة القطوور بووالكرةالطائرة .
 وجود نسب إسهام ألبعاد القيم في المجال الرياضي بالمرغوبية االجتماعية لالعبات أندية القطربالكرة الطائرة .

 5 – 1مجاالت البحث
 المجال البشري :العبات أندية القطر بالكرة الطائرة في الدوري العراقي للموسم() 2013-2012 المجال الزماني :للمدة من  2012 / 10/4ولغاية . 2012/10/10 -المجال المكاني :القاعات المغلقة في محافظة السليمانية .

 6–1تحديد المصطلحات

 1-6-1القيم في المجال الرياضي :ويعرفها (التكريتي وحسين )2002 ،بأنها " ظواهر ايجابية سادت التعامل الرياضي في
الحارة والمدرسة والملعب وتتسم بالفضائل العليا للتعامل اإلنساني واالجتماعي في مجاالت التربية الرياضية نجدها مجسدة في
الروح الرياضية العالية والتسامح والتعاون والمحبة واالحترام وعمل الفريق الواحد والمساعدة للغير وهي مؤشرات للتقويم السوي
للسلوك الرياضي"(التكريتي وحسين. ) 70 ، 2002 ،
 2-6-1المرغوبيةةة االجتماعيةةة :ويعرفهووا ( " ) Braceإن الفوورد الووذي يووؤمن أو يعتقوود بأنووه مرغوووب فيووه اجتماعي واً يحووس بأنووه
شخص نموذجي ولديه المقدرة على إعطاء الصورة المثلى لتقبول اخخورين لوه ويمتلوك مسوحة فرديوة لالنفوراد بوالمركز االجتمواعي

المطلوب " (. )Brace , 2000, 1475
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 -2الدراسات النظرية والدراسات المشابهة
 1-2اإلطار النظري :
 1-1-2القيم في المجال الرياضي :

تعد القيم في المجال الرياضي بوصفها مجموعة من الضوابط السلوكية واألسس االجتماعية المحدودة لتصرفات

وعالقات األفراد في الجماعة الرياضية بحيث تصب هذه في قوالب وأطر معينة وثابتة لها أهميتها في جمع األفراد وتحقيق

الوحدة الذهنية والفكرية والسلوكية فيما بينهم (  ) Davis ، 1967 ، 226كما تعد القيم في المجال الرياضي من المفاهيم
النسبية ألنها تتأثر بظروف الزمان والمكان وتخضع لعمليات(االختيار والتفضيل والترجيح) ،وتتصل بأكثر من عنصر
كاإل اردة والشعور والعاطفة (إسماعيل ) 1976،376،وتتوقف شخصية الرياضي وقيمه ومكانته االجتماعية عن حسن سلوكه
الذي يكتسبه في أثناء حياته الرياضية ،والمشاركة العملية في أي لون من ألوان الرياضة تكسب الفرد كثي اًر من القيم التي

تدعم حياته ،وتنمي في نفسه خدمة الصالح العام واحترام اخخر ،واعت اززه باالنتماء إلى الجماعة واإلخالص لها ،واعتزاز

الجماعة بأنتمائه إليها ،مما يؤثر تأثي اًر فعاالً وحسناً في تدعيم شخصية الرياضي وفي تماسك المجتمع وانسجام أفراده،

والرياضة كنشاط إنساني جماعي ال يتأسس على الدوافع الفسيولوجية وحدها كما يتبادر إلى ذهن الكثيرين ،ولكنها تتأسس

على دوافع اجتماعية أيضاً ،الن الفرد حينما يمارس النشاط الرياضي مع غيره من األفراد فإنه يكتسب كثي اًر من القيم الخبرات
االجتماعية ،ويخطو خطوات حثيثة نحو التقدم االجتماعي ،وتكوين اتجاهات سليمة في الحياة أساسها رضاؤه عن نفسه وعن

انتماءاته وعن دوره الذي يقوم به نحو اخخرين ،ومن ذلك يتبين أن القيم هي عامل أساس مصاحب للنمو البدني في كثير
من المجاالت الرياضية األمر الذي يتعين ضرورة الموازنة بين االهتمام بالمهارة الحركية والخبرة االجتماعية على قدم المساواة
في أثناء الممارسة للنشاط ال رياضي ،وضرورة االهتمام باأللعاب الجماعية كوسيلة لتنمية العالقات االجتماعية بين

األفراد( محمد  .)75 – 74 ، 2008 ،وكذلك يعد مفهوم القيم محو اًر أساسياً في فهم أو تفسير السلوك اإلنساني فهي تعبر

عن النماذج المعيارية للسلوك اإلنساني وعن تاريخه وعاداته وتقاليده وقيمه الدينية واألخالقية واالجتماعية وهي بذلك اختزال
لضمير المجتمع وتاريخه وشخصيته ،فالقيم عبارة عن تنظيمات لمفاهيم وأحكام انفعالية عامة نحو األفراد واألشياء المختلفة

ألوجه النشاط والقيم وهي نتاج اجتماعي يتعلمه الفرد ويكتسبه بالتدرج ويضيف إليه "(عويس والهاللي )179 ،1997 ،ويرى
الباحث ان القيم في المجال الرياضي من الوسائل المهمة في التمييز بين أنماط حياة األفراد والجماعات الرياضية وخالصة

القول إن القيم تتغلغل في حياتهم إذ ترتبط عندهم بمعنى الحياة ذاتها .
 2-1-2المرغوبية االجتماعية:

تعد المرغوبية االجتماعية عنصر مهم في تكوون العالقوات غيور المباشورة بوين األفوراد  ،ففوي بعوض األحيوان قود يرغوب

فرد في ان يكون قريباً من فرد آخر دون االحتكاك به وهذا الفرد يكون ذا مكانة مرموقة اجتماعياً ،فانه ينظر إلوى سولوكه علوى

انووه مثووال” للسوولوك المرغوووب فيووه اجتماعي واً ،وعنوود إج وراء مقابلووة مووع شووخص غيوور معووروف والس وؤال عوون عمله(فقوود يكووون هووذا
الشخص يعمل في مجال غير مرغوب فيوه اجتماعيواً) فانوه سووف يجيوب عون عمول مرغووب فيوه اجتماعيوا ولوه مكانتوه المقبولوة
اجتماعيوا ويحواول الظهووور بطريقوة محببوة ،فهنووا اجابوة الشووخص هوي لغورض التقبوول االجتمواعي وكطريقوة لتقلوويص الفووارق فووي

المرغوبية االجتماعية( (Hunt , 2000,1468ولذلك فإن المرغوبية االجتماعية يمكن أن تتعزز في سلوك األفوراد مون خوالل
363

القيم يف اجملال الرياضي وعالقتها باملرغوبية االجتماعية............
الرضووا واالستحسووان والقبووول والتأييوود الووذي يقدمووه المجتمووع (الجماعووة) بووإزاء كوول موقووف يقوووم بووه الفوورد ويضوومن الت ازمواً اجتماعيواً
معيناً ،واذا لم يلتزم اجتماعيا فإنه يعاقب من خالل الرفض واالنعزال عن المجتمع (. (Knowles. 1997 ,296

 1 -2-1-2اهمية المرغوبية االجتماعية:

ان المرغوبية االجتماعية مهمة في الجانب االجتماعي فهي تسوهل االتصوال وتنميوة العالقوات االجتماعيوة الجيودة بوين

االفراد انفسهم ،اذ تسهم في تحقيق مجتمع ذي سلوك حضواري فوي تعاملوه موع اخخورين وفوي التمسوك بانظموة وقووانين المجتموع
 ،كما انها تعمل على التعاون بين افراد المجتمع لتحقيق هدف بعينه ،وعدم وجودها يؤدي إلى تشتت الجهود وخسارتها.

 انها تعلم االفراد منذ مرحلة مبكرة في حياتهم على اهميوة احتورام حقووق اخخورين ،واحتورام آرائهم(وحيود ،)88 ،2001 ،ويورىكل من(عويس والهاللي )1997 ،ان مفهوم المرغوبية االجتماعية يصول إلوى ابعود مون ذلوك مون خوالل اعتبواره نوزول الفورد إلوى
اختيار الوضع المرغوب فيوه وسوبل بلوغوه يهودف فوي اساسوه إلوى ادراك الفورد لمكانتوه فوي البيئوة االجتمواعي (عوويس والهاللوي،
. )298 ، 1997
 2 -2-1-2المرغوبية االجتماعية في المجال الرياضي:

انه ا تتمثل بقيام الالعبة بواجباتها في الفريق واحترامها لها ،والشعور بالمسؤولية في التدريب والمنافسة ،وانهوا طوعيوة تنبوع

من ارادة الالعبة وباختيارها ،كما ان الالعبات يلتزمون بالمعايير والضوابط االجتماعية ويكون تأثيرها اكبر عندما تكوون نابعوة
م وون قن وواعتهم الذاتي ووة إذ يع وود الس وولوك م ووتعلم مكتس ووب م وون البيئ ووة ف ووي اثن وواء الت وودريب الرياض ووي بينم ووا يوج ووود فووروق فردي ووة ف ووي
المرغوبي ووة االجتماعي ووة داخ وول افو وراد الفري ووق الواح وود تبع ووا للنض ووج العقل ووي ومرحل ووة النم ووو الحس ووي ،ومس ووتوى احس وواس الالعب ووة
بالمس ووؤولية وش وودة الت ازم ووه ب ووالقيم االخالقي ووة ،وثقاف ووة الالعب ووة ومق وودار ماتحص وول عليه ووا الالعب ووة م وون ثو وواب وعق وواب ازاء بلوغه ووا
االجتماعي(العمر. )5 ،2005 ،

 - 2الدراسات المشابهة

 1-2-2دراسة(الصميدعي  ")2011 ،القيم في المجال الرياضي وعالقتها بالسلوك االجتماعي لدى العبي كرة اليد "
هدفت الدراسة إلى  :بناء مقياس للقيم في المجال الرياضي ،والتعرف على الفروق بين القيم في المجال الرياضي
لدى العبي كرة اليد وفقا لجامعاتهم ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته وطبيعة البحث ،وقد تكون مجتمع البحث من
العبي المنتخبات الجامعية في المنطقة الشمالية بالعراق للعام الدراسي( )2010 – 2009وبواقع()651العباً يمثلون عشر
جامعات عراقية ،وقد تم

تنفيذ إجراءات البحث عليهم

بوصفهم عينة للبناء وجزءاً منهم للتطبيق ،وقد بلغت عينة

البناء()455العباً يمثلون نسبة(  ) % 69من مجتمع البحث ،أما فيما يخص عينة التطبيق فقد تم اختيارها بالطريقة
العمدية ،وتمثلت في العبي المنتخبات الجامعية بالمنطقة الشمالية في العراق بلعبة كرة اليد والبالغ عددهم()89العباً موزعين
على سبعة منتخبات جامعية بنسبة( )% 13من مجتمع البحث ،واستنتج الباحث  :توجد فروق ذات داللة معنوية في القيم
بالمجال الرياضي بين العبي كرة اليد في جامعات المنطقة الشمالية بالعراق
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 2-2-2دراسةةة(العمر  ")2005 ،تةةأرير المرغوبيةةة االجتماعيةةة علةةى الهويةةة الرياضةةية ومسةةتوى اإلنجةةاز لةةدى العبةةي كةةرة
السلة"

هدفت الدراسة إلى  :بناء مقيواس للمرغوبيوة االجتماعيوة لالعبوي كورة السولة فوي العوراق والتعورف علوى توأثير المرغوبيوة

االجتماعيووة فووي الهويووة الرياضووية ومسووتوى اإلنجوواز لوودى العبووي ك ورة السوولة ،وقوود اسووتخدم الموونهج الوصووفي لمالءمتووه لطبيعووة
البحوث ،واشوتمل مجتموع البحوث علوى(  ) 260العبوا يمثلوون( )15ناديووا رياضويا مون أنديوة الدرجوة الممتوازة بكورة السولة بضوومنها
منتخوب الناشوئين الوذي اشوترك فووي الودوري الممتواز للموسوم الرياضوي ( ،)2005 -2004وقوود اعتمودت عمليوة البنواء علوى عوودد
من اإلجراءات العلمية من بينها صودق الخبوراء والتحليول اإلحصوائي للفقورات بطريقتوي االتسواق الوداخلي والمجموعوات المتطرفوة
فضووال عوون التحليوول ألعوواملي لفق ورات المقياسووين ،واسووتخدم الصوودق الم ورتبط بالمحووك واسووتخراج معاموول فقوود تووم تطبيووق المقيوواس
علووى( )82العبووا يمثلووون األنديووة التووي حصوولت علووى الم اركووز السووتة األولووى للتأهوول إلووى المربووع الووذهبي لوودوري ك ورة السوولة فووي
العوراق ،واسووتنتج الباحوث :فاعليووة مقيوواس المرغوبيوة االجتماعيووة الووذي قوام الباحووث ببنواءه موون خووالل االجوراءات العلميووة المتبعووة
في البحث العلمي ،التي تدل على قدرة المقياس على قياس المرغوبية االجتماعية لدى العبي كرة السلة.

 -3إجراءات البحث
 1-3منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمة وطبيعة مشكلة البحث.
 2-3مجتمع البحث وعينته:
اشووتمل مجتمووع البحووث علووى العب وات أنديووة القطوور بووالكرة الطووائرة فووي الع وراق وهووم (بغووداد ،وفتوواة النجووف ،وق وره قووو ،
وشووقالوة ،وبيشوومركة ،وفتوواة اربيوول ،والكوواد ،وودوز ،وس ووالف ،والووزعيم ،وسوونحاريب ،وبرايتووي ،وفتوواة نينوووى) للموسووم (- 2012
عددهن ( )138العبوة ،وقود توم اسوتبعاد ( )11العبوة لعودم إكموالهم االسوتبيانات الخاصوة بالبحوث ،فضوال عون
 ) 2013والبالغ
َ

واركتهن ضوومن التجربووة االسووتطالعية والثبووات وهو َون العبووات نووادي فتوواة نينوووى ،أمووا عينووة البحووث فقوود
اسووتبعاد( )12العبووة لمشو
َ
ويمثلن نسبة ( )%83،33من مجتمع البحوث األصولي ،والجودول ( )1يبوين بعوض المعلوموات عون
تكونت من ( )115العبة ,
َ

أفراد عينة البحث .
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الجدول ()1
ونسبتهن المئوية
بعض المعلومات عن عينة البحث
َ

ت

أسماء األندية المحافظة

العدد

النسبة المئوية

الالعبات

الكلي

للنادي من المجتمع

المستبعدات

الالعبات المشاركات

النسبة المئوية لالعبات
المشاركات من العينة

1

بغداد

بغداد

11

%7،97

2

9

% 7،82

2

فتاة النجف

النجف

10

%7،24

-

10

% 8،69

3

قره قوش

موصل

10

%7،24

1

9

% 7،82

4

شقالوة

اربيل

10

%7،24

-

10

% 8،69

5

بيشمركة

سليمانية

12

%8،69

-

12

% 10،43

6

فتاة اربيل

اربيل

11

%7،97

2

9

% 7،82

7

الكاد

اربيل

10

%7،24

-

10

% 8،69

8

دروزه

سليمانية

11

%7،97

-

11

% 9،56

9

سوالف

كركوك

10

%7،24

2

8

% 6،95

10

الزعيم

واسط

9

%6،52

-

9

% 7،82

11

سنحاريب

دهوك

11

%7،97

2

9

% 7،82

12

برابتي

اربيل

11

%7،97

2

9

% 7،82

13

فتاة نينوى

نينوى

12

%8،69

12

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

138

%100

23

115

% 100

المجموع

 3-3وسائل جمع البيانات
نظ ار لشمولية الدراسة على قياس القيم في المجال الرياضي ،والمرغوبية االجتماعية فقد تطلب من الباحث استخدام
اداة المقياس كوسيلة لجمع البيانات .
 1-3-3مقياس القيم في المجال الرياضي (وصف المقياس وتصحيحه) :

استخدم الباحث مقياس القيم في المجال الرياضي الذي اعده (الصميدعي )2011،وقد احتوى المقياس على ()62

فقرة والمتضمن على ( )7أبعاد هي (القيم االجتماعية ،والقيم الجمالية ،والقيم الدينية ،والقيم االقتصادية ،والقيم األخالقية،
والقيم المعرفية ،وقيمة االنجاز) واشتملت على( )9، 8 ، 9 ، 9 ، 7 ، 10، 10فقرات لكل بعد على التوالي وتكون اإلجابة
عن فقرات المقياس على وفق خمسة بدائل مقياس ليكرت الخماسي هي (موافق بشدة ،موافق ،الرأي ،غير موافق ،غير

موافق بشدة) ،ليختار المجيب أحدها ،وهي تحمل األوزان (  ) 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5على التوالي وان جميع الفقرات إيجابية ،إذ
تقترب الدرجة الدنيا للمقياس( )62درجة ،والدرجة العليا للمقياس (  ) 310درجة ،و(الملحق )1يبين المقياس بشكله النهائي
.
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الجدول ()2
الفقرات موزعة على أبعاد مقياس القيم في المجال الرياضي
ت

ابعاد المقياس

الفقرات

المجموع

1

القيم االجتماعية

61،56،50،43،36،29،22،15،8،1

10

2

القيم الجمالية

62،57،51،44،37،30،23،16،9،2

10

3

القيم الدينية

45،38،31،24،17،10،3

7

4

القيم االقتصادية

58،52،46،39،32،25،18،11،4

9

5

القيم األخالقية

59،53،47،40،33،26،19،12،5

9

6

القيم المعرفية

54،48،41،34،27،20،13،6

8

7

قيمة االنجاز

60،55،49،42،35،28،21،14،7

9

 2-3-3مقياس المرغوبية االجتماعية (وصف المقياس وتصحيحه) :
تم استخدام مقيواس المرغوبيوة االجتماعيوة (الملحوق  )2الوذي أعوده (العمور )2005،الوذي يتكوون مون( )24فقورة وتكوون

اإلجابة عنوه مون خوالل بوديلين هموا ( نعوم ) أو( ال ) ،اذ تعطوى درجتوان لججابوة ب و ( نعوم ) ودرجوة واحودة لججابوة ب و ( ال ) إذ
تقترب الدرجة الدنيا للمقياس ( )24درجة ،والدرجة العليا للمقياس( )48درجة.
 4-3المعامالت العلمية لمقياسي القيم في المجال الرياضي والمرغوبية االجتماعية :
على الرغم من أن المقاييس المستخدمة في البحث الحالي تتمتع بمعامالت صدق وثبات عاليين وتم تطبيقهم على

البيئة العراقية في دراسات علمية سابقة ،بعد إجراء المعامالت العلمية للمقياس ،لذا عمد الباحث إلى التحقق من مدى صدق
وثبات المقياسين ألجل التأكد من صالحيتهما وعلى النحو اختي.
 1-4-3الصدق:

" يعوود الصوودق الظوواهري للفق ورات ضوورورياً ،ألنووه يؤشوور موودى تمثيوول الفق ورة ظاهري واً للسوومة التووي أعوودت لقياسووها فووالفقرة

الجيدة في صوياغتها والتوي تورتبط بالسومة لموضوول البحوث ،تسوهم فوي رفوع قوتهوا التميزيوة ومعامول صدقها"(الكبيسوي، 2001 ،
 ،)171وللحصول على صدق مقياسي القيم في المجال الرياضي والمرغوبية االجتماعية توم عرضوهما علوى مجموعوة مون ذوي
الخبرة واالختصاص(*) في مجال العلووم الرياضوية والنفسوية ،وبعود جموع اسوتمارات االسوتبيان وتفريغهوا تبوين وجوود نسوبة اتفواق

( )%100وبهذا اإلجراء تم التأكد من صدق المقياسين المستخدمين في البحث الحالي.
( )السادة اخلرباء الذين مت عرض املقاييس عليهم.


أ.د ناظم شاكر الوتار /علم النفس الرياضي /جامعة املوصل _ كلية الرتبية الرياضية.



ا .م .د زهري حيىي حممد علي /علم النفس الرياضي /جامعة املوصل _ كلية الرتبية الرياضية.



أ .م .د نغم محمود العبيدي  /علم النفس الرياضي /جامعة الموصل _ كلية التربية الرياضية..



أ .م .د رافع ادريس عبدالغفور  /علم النفس الرياضي /جامعة الموصل _ قسم الرياضة الجامعية .



م.د وليد ذنون يونس /علم النفس الرياضي /جامعة الموصل _ قسم الرياضة الجامعية .
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 2-4-3الربات:

قام الباحث بتطبيق المقاييس على عينة البحث باستخدام طريقة(التجزئة النصفية) إذ قسمت عدد فقرات كل مقياس

إلى فقرات فردية وأخرى زوجية وتم إيجاد معامل االرتباط بين درجات النصفين بطريقة بيرسون فكانت قيمة معامل االرتباط
لمقياس القيم في المجال الرياضي( ،)0،87والمرغوبية االجتماعية( ،)0،85وبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباط باستخدام
معادلة سبيرمان-براون ) (Sperman- Brownإذ يشير (النبهان ) 2004 ،بأنه "عند تقدير الثبات بطريقة التجزئة النصفية،
يتم الحصول على درجة فرعية لكل من النصفين ،ثم يتم حساب معامل االرتباط بين هذين النصفين ،ويكون معامل االرتباط
هذا تقدي اًر لثبات اختبار طوله نصف طول االختبار األصلي ولتقدير ما سيكون عليه مستوى ثبات االختبار كله ،نحتاج إلى
تطبيق معادلة سبيرمان – براون" (النبهان ) 244 ،2004 ،وعند تطبيق هذه المعادلة بلغت قيمة معامل الثبات ()0،93
لمقياس القيم ،و( )0،91لمقياس المرغوبية االجتماعية وهو ثبات عالي يمكن اعتماده في تطبيق األداة .
 5-3التجربة االستطالعية :
للوقوف على السلبيات التي ستواجه الباحث ومن اجل تفاديها في التجربة الرئيسة ،تم تنفيذ التجربة االستطالعية
يدخلن ضمن التطبيق النهائي
بتاريخ  2012 /9/5على عينة مكونة من ( )12العبة من مجتمع البحث األصلي ،ولم
َ
للمقياسين وكان الهدف منها.

 مدى تفهم ووضوح واستيعاب الالعبات لمفردات فقرات المقياسين. معوقات العمل التي تواجه الباحث. اإلجابة عن االستفسارات والتساؤالت إن وجدت واحتساب زمن اإلجابة عن المقياسين.وقد أظهرت نتيجة التجربة أنه ال يوجد أي غموض في الفقرات أو استفسار حول فقرات المقياسين.

 6-3التطبيق النهائي للمقياسين :
بعد التحقق من المواصفات العلمية المطلوبة من(الصدق والثبات) ألداتي البحث مقياس القيم في المجال الرياضي
والمرغوبية االجتماعية ،تم تطبيقهم على عينة البحث بتاريخ  2012/10/4/ولغاية . 2012/10/12

 7-3الوسائل اإلحصائية:
تم استخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  Spssفي استخراج الوسائل اإلحصائية اختية (الوسط الحسابي،
االنحراف المعياري ،قانون النسبة المئوية ،قانون المتوسط الفرضي ،معامل االرتباط البسيط(بيرسون) ،معادلة سبيرمان –
براون ،واختبار (ت) لعينة واحدة ،معادلة االنحدار ).
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 -4عرض النتائج ومناقشتها :
 1 -4التعرف الى القيم في المجال الرياضي لالعبات اندية القطر بالكرة الطائرة.
الجدول ()3
بعض المعالم اإلحصائية إلبعاد القيم في المجال الرياضي لدى أفراد عينة البحث
ت

()2
()3
()4
()5
()6

القيم في المجال الرياضي

()1

ابعاد القيم في المجال الرياضي

()7

الوسط

االنحراف المعياري

الحسابي

المتوسط

الفرضي

قيمة ()t

المعرفة

31.80

4.989

24

16،76

الجمالية

37.83

5.543

30

15،15

األخالقية

35.94

5.526

27

17،36

الدينية

27.46

4.111

21

16،87

االقتصادية

33.33

4.723

27

14،39

االجتماعية

40.31

5.393

30

20،50

االنجاز

35.66

4.593

27

20،21

معنوي عند نسبة خطأ  0،05وأمام درجة حرية ( )114قيمة ( )tالجدولية =( . )1،98

من خالل الجدول ( )3نالحظ :
إن الوسط الحسابي البعاد القيم في المجال الرياضي(المعرفة ،الجمالية ،األخالقية ،الدينية ،االقتصادية ،االجتماعية،
االنجاز) لدى أفراد عينة البحث فقد بلغ ( )35.66 ،40.31 ،33.33 ،27.46 ،35.94 ،37.83 ،31.80على التوالي،
وبانحراف معياري قد بلغ ( ،)5.393،4.593 ،4.723 ،4.111 ،5.526 ،5.543 ،4.989وعند مقارنة الوسط الحسابي
مع المتوسط الفرضي ظهرت قيمة ( )tالمحتسبة لجميع ابعاد القيم اكبر من قيمة ( )tالجدولية البالغة ( )1،98وعند درجة

حرية ( )114مما يدل على معنوية الفروق لصالح الوسط الحسابي ،ويعزو الباحث النتيجة الحالية بان عينة البحث تمتلك
درجات متفاوتة من إبعاد القيم في المجال الرياضي الن القيم تختلف حسب معايير الجماعة وثقافاتهم وخبراتهم وتفاعلهم مع

األشياء والمواقف التي تواجههم اثناء المنافسة والبطولة النها تمثل المبادئ األساسية للمشاركة في البطولة لتحقيق افضل
االنجازات التي تكون بموجب ذلك نظاما متكامال للقيم وتلبية الحاجات الفطرية واإلنسانية وتعزيز القدرات الجسمية والعقلية
بين المجموعة الرياضية الواحدة التي تتفاعل معها الالعبة هذا بحد ذاته يقود إلى تماسك القيم ومن خاللها يؤدي الى التفاعل

والتماسك والقبول االجتماعي ،وبهذا تتفق النتائج الحالية مع دراسة(جابر )2004 ،على إن القيم تتبادل الدرجات والمراتب في
السلم الواحدة  ،فتعلو وتهبط تبعا لظروف الفرد وأحواله ورغباته واهتماماته من حيث قوتها والحاحها وسهولة أو صعوبة

تحقيقها بمعنى أن القيم تتغير مكاناً وزماناً" (جابر ،) 290 - 289 ،2004 ،كما يعزو الباحث أيضا هذه النتيجة إلى
مجموعة القوانين واألعراف والتقاليد االجتماعية والدينية والرياضية الن القيم تمثل ركناً أساسياً من أركان الثقافة االجتماعية

في المجال الرياضي.
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 2-4التعرف الى المرغوبية االجتماعية لالعبات اندية القطر بالكرة الطائرة.
الجدول ()4
بعض المعالم اإلحصائية لمقياس المرغوبية االجتماعية لدى أفراد عينة البحث
المتغير

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسط الفرضي

قيمة ()t

المرغوبية االجتماعية

43.52

2.82

36

28،602

معنوي عند نسبة خطأ  0،05وأمام درجة حرية ( )114قيمة ( )tالجدولية =( . )1،98

يتبووين موون الجوودول( )4إن الوسووط الحسووابي للمرغوبيووة االجتماعيووة قوود بلووغ ( )43.42وبووانحراف معيوواري () 2.82
وعند مقارنوة الوسوط الحسوابي موع المتوسوط الفرضوي البوالغ ( )36ظهورت قيموة ( )tالمحتسوبة ( )28،602وهوي اكبور مون قيموة

( )tالجدولية البالغة ( )1،98وعند درجوة حريوة( )114مموا يودل علوى معنويوة الفوروق لصوالح الوسوط الحسوابي ،ويعوزو الباحوث
وتعن
لديهن رغبة اجتماعية
هذه النتائج على ان الالعبات
ونهن العبوات منتخوب وطنوي فه َون يتم َ
النهن العبات اندية والبعض م َ
َ
َ
واهتهن نحووو تكوووين العالقووات والتفوواعالت االجتماعيووة
ولهن الووى تنميووة اتجو
َ
بثقافووة اجتماعيووة ذات خصووائص مشووتركة نسووبيا توصو َ
ونهن موون خووالل مجموعووة االسووتجابات للمثيورات السوولوكية التووي ترتكووز عليهووا عمليووة االنجوواز موون اجوول تحديوود الكيفيووة التووي يووتم
بيو َ
بمقتضاها تحويل االدراك االجتماعي الوى ادراك آدائوي يعبور عنوه مون خوالل انجواز الالعبوة ،إذ تتفوق هوذه النتيجوة موع (العمور،
 )2005فووإن المرغوبيووة االجتماعيووة يمكوون أن تتعووزز فووي سوولوك األف وراد موون خووالل الرضووا واالستحسووان والقبووول والتأييوود الووذي
يقدمه المجتمع (الجماعة) بإزاء كل موقف يقوم به الفرد ويضمن التزاماً اجتماعياً معيناً ،واذا لم يلتزم اجتماعيا فإنه يعاقوب مون
خالل الرفض واالنعزال عن المجتمع (العمر.)20 ،2005 ،

 3-4التعرف الى العالقة بين ابعاد القيم في المجال الرياضي والمرغوبية االجتماعية لالعبات أندية القطر بالكرة الطائرة.
الجدول ()5
مصفوفة االرتباطات البينية بين ابعاد القيم في المجال الرياضي والمرغوبية االجتماعية
المتغيرات
االجتماعية
الجمالية
الدينية
االقتصادية
االخالقية
المعرفة
االنجاز
المرغوبية
عند
* معنوي
االجتماعية

االجتماعية

الجمالية

1
1
*0.7228
*0.7794 *0.6247
*0.6037 *0.4812
*0.6050 *0.6818
*0.6454 *0.6379
*0.7042 *0.7439
*0.3663 *0.5174
نسبة خطأ >  0.05وامام درجة

الدينية

1
*0.5342
*0.5733
*0.6670
*0.6305
*0.3214
حرجة (ن(2-

االقتصادية

االخالقية

المعرفة

االنجاز

1
1
*0.5114
1
*0.7904 *0.4741
1
*0.7551 *0.7505 *0.6408
*0.4478 *0.2568 0.3693 *0.3007
=  113وقيمة (ر) الجدولية = ()0،195
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موون خووالل مالحظتنووا لمصووفوفة االرتبوواط المبينووة فووي الجوودول ( ،)5نجوود ان كوول قيمووة موون القوويم فووي المجووال الرياضووي

المذكورة اعاله لها عالقة ارتباط معنوية مع المرغوبية االجتماعية ،مما يدل على معنوية العالقة بين هذين المتغيرين ،ويعوزو
الباحووث تلووك العالقووة الووى ان تماسووك القوويم الرياضووية والمرغوبيووة االجتماعيووة لوودى الالعبووات تووأتي موون خووالل طبيعووة العالقووات
االجتماعية المنظمة داخل الفريق الرياضي ودرجة ادراك اعضاء الفريق الهدافهم ومشاعرهم واالعبواء المكلفوين بهوا فضوال عون
قوودرتهم عل ووى تحم وول المس ووؤولية ف ووي الفري ووق مص ووحوبة بدرجووة عالي ووة م وون التنظ وويم ،ويش ووير(الزعبي )1994 ،إلووى ان المرغوبي ووة
االجتماعي ووة تتمث وول بالضو ووابط الت ووي تح وودد س وولوك االفو وراد ف ووي المجتم ووع ويوض ووح م وودى الت ازم ووه بالمع ووايير االجتماعي ووة وتحم وول

المس ووؤولية واد اء الواجب ووات االجتماعيو ووة المش ووتملة علو ووى التع وواليم الديني ووة ،والمعو ووايير االخالقي ووة ،واالحكو ووام القانوني ووة ،واللو ووائح،
والعادات ،والتقاليد ،واالعراف ،التي تحدد ماهو جائز وغير جائز ،وكذلك المبواح وغيور المبواح ،يعنوي ذلوك باختصوار مايجوب
ان يكون او ما ال يكون في سلوك االفراد (الزعبي.)150 ،1994 ،فان توفر القيم مع المرغوبيوة تعطوي انطبوال قووي لالعبوات

ونهن وان هووذه العالقووة بحوود ذاتهووا توودفع الالعبووة نحووو المنافسووة الرياضووية بإصورار وحموواس موون خووالل
موون ناحيووة التفاعوول فيمووا بيو َ
مجموعووة القوويم الخلقيووة والدينيووة واالجتماعيووة والرياضووية وان القوويم سوووف تكووون معبورة عوون المرغوبيووة االجتماعيووة وتكووون مظه و ار
موون مظاهرهووا موون خووالل صووور العالقووات اإلنسووانية المختلفووة التووي تظهوور فووي أثنوواء المنافسووة الرياضووية ،وبهووذا الصوودد يؤكوود

(عويدات ) 1991 ،إلى " أن السلوك يتوأثر بنوعيوة القويم التوي يحملهوا الفورد وبوذلك تمثول جوزءا مهموا مون مبادئوه وأفكواره العاموة
التي يحملها بشكل شمولي وتفصيلي  ،فالفرد الذي يؤمن بالقيم االيجابية التي يثمنها مجتمعه فوأن سولوكه اليوومي ،يوأتي مون

هذه القيم وتؤثر فيه تأثي اًر مباش اًر وهذا التصرف ينطبق على القيم السلبية بشكل أخر"(عويدات . )209 ، 1991 ،

 4-4نسب اسهام ابعاد القيم في المجال الرياضي في المرغوبية االجتماعية لالعبات أندية القطر
بالكرة الطائرة.
الجدول ()6
نسب إسهام القيم في المجال الرياضي بالمرغوبية االجتماعية
المتغيرات

نسبة اإلسهام((R2

الخطأ القياسي

قيمة (ف)المحسوبة

النتيجة

االنجاز

20.1

2.532

28.34

معنوي

المعرفة

6.6

2.737

7.98

معنوي

االخالقية

13.6

2.632

17.84

معنوي

االقتصادية

9

2.701

11.23

معنوي

الدينية

10.3

2.682

13.02

معنوي

الجمالية

13.4

2.635

17.51

معنوي

االجتماعية

26.8

2.424

41.31

معنوي

*معنوي عند نسبة خطا  0.05 وبدرجة حرية ( )113قيمة (ف) الجدولية = ()3.920

من خالل الجدول ( ) 6يتبين لنا ان نسب إسهام القيم في المجال الرياضي بالمرغوبية االجتماعية كانت معنوية من

خالل مقارنة قيم (ف) المحتسبة مع قيمتها الجدولية البالغة ( )3.920ويرى الباحث إن األسباب التي كانت و ارء هذه النتائج
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الخاصة تعود إلى أسباب عديدة ومتداخلة وذلك الن كل النتائج الخاصة بنسب إسهام ابعاد القيم في المرغوبية االجتماعية

لالعبات كرة الطائرة كانت معنوية ،إذ أصبحت هذه القيم بمثابة أهداف رئيسة تساعد في تطوير بعض الجوانب النفسية التي

انفعاالتهن في أثناء التدريب والمنافسة ويتم ذلك من خالل استخدام أفضل الطرائق
تساعد الالعبات على التحكم في
ً
واألساليب التي توصل الالعبة إلى تحقيق أفضل أداء وعدم التأثر باالنفعاالت الجانبية ،إذ إن القيم تؤثر في سلوك الالعبة

وعالقتها مع زمالئها واخخرين مثل الذين يتعامل معهم في الملعب أو في أثناء التدريب ولذلك يمكن أن تشير النتائج الحالية

إلى أن القيم تؤدي دو اًر مهماً في تحديد المرغوب االجتماعي التي تتخذه الالعبة في الملعب وخارج الملعب من خالل حالة
المزج بين الخبرات الحركية واإلنسانية لالعبة وتكتسب في ضوء ذلك مجموعة من المعايير التي تثبت سلوكها وتضبطها

وهذه النتيجة تتفق مع رأي ( ماكس فيبر ) في " إن السلوك الذي تفرضه القيم هو سلوك يصدر لتحقيق قيمة اجتماعية معينة
وهي عناصر منظمة لسلوك الفرد في موقف ما والقيمة معطاة في تجربة وانها وليدة الفعل واالختيار" ( إسماعيل ، 1984 ،

. ) 93 – 91

 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات :

 يمتلك افراد عينة البحث درجات جيدة من القيم في المجال الرياضي . -يمتلك افراد عينة البحث درجات جيدة من المرغوبية االجتماعية .

 هناك عالقة معنوية بين القيم في المجال الرياضي والمرغوبية االجتماعية لالعبات أندية القطر بالكرة الطائرة . -أسهمت جميع ابعاد القيم في المجال الرياضي بالمرغوبية االجتماعية لالعبات أندية القطر بالكرة الطائرة وبنسب معنوية

.

 2-5التوصيات :
 تعزيز ابعاد القيم في المجال الرياضي بصورة مستمرة من قبل ادارة النادي والكادر التدريبي من خالل االعداد النفسي فيالوحدات التدريبية .
 العمل على تعزيز العالقات االجتماعية وتنميتها من اجل تنمية المرغوبية االجتماعية وتطويرها بين الالعبات .الجنسين وعلى العاب مختلفة.
 اجراء دراسات اخرى عن متغيرات البحث الحالي نفسها وعلى فئات عمرية مختلفة ولكالَ

المصادر

 اسماعيل ،قباري محمد(  :)1976قضايا علم االجتمال المعاصر ،منشأة المعارف ،مصر. اسماعيل  ،قباري محمد (  : ) 1984علم االجتمال الجماهيري  ،منشأة المعارف ،مصر . التكريتي ،وديع وحسين  ،أالء عبدا هلل( :)2002قيم التربية الرياضية لدى تدريسيات جامعة الموصل ،مجلوة ال ارفودين للعلوومالرياضية ،المجلد (  ،) 8العدد (  ،) 31الموصل ،العراق.
 جابر ،جودة(  : ) 2004علم النفس االجتماعي ،ط  ،1مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن.372
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 الزعب ووي ،احم وود محم وود (  : ) 1994اس ووس عل ووم ال وونفس االجتم وواعي  ،دار الحكم ووة اليمني ووة للنش وور والتوزي ووع ،ص وونعاء،اليمن.
 الصووميدعي ،طيووف طووالل ( :)2011القوويم فووي المجووال الرياضووي وعالقتهووا بالسوولوك االجتموواعي لوودى العبووي ك ورة اليوود،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ،العراق.
 العموور ،عووبد الووودود( :)2005تووأثير المرغوبيووة االجتماعيووة علووى الهويووة الرياضووية ومسووتوى اإلنجوواز لوودى العبووي كورة السوولة،اطروحة دكتوراه(غير منشورة) ،كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ،العراق.
 -عويوودات ،عبوود

( " : )1991توجهووات القوويم لودى طلبووة الجامعووة األردنيووة " ،مجلووة الد ارسووات

العليووا ،الجامعووة األردنيووة،

مجلد ( ،)18عدد ( ،)3عمان ،االردن.
 عويس ،خير الدين علي والهاللي ،عصام( :)1997االجتمال الرياضي ،دار الفكر العربي ،القاهرة. الكبيسي ،كامل ثامر( :)2001العالقة بوين التحليول المنطقوي والتحليول اإلحصوائي لفقورات المقواييس النفسوية ،مجلوة األسوتاذ،العدد  ،25كلية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد ،العراق.
 محم وود ،مص ووطفى الس ووايح (  : ) 2007عل ووم االجتم ووال الرياض ووي ف ووي التربي ووة البدني ووة  ،ط  ، 1دار الوف وواء ل وودنيا الطباع ووةوالنشر ،اإلسكندرية ،مصر.
 ميخائي و و و و و و و و و و و وول ،افط و و و و و و و و و و و ووانيوس ( : )2002الخص و و و و و و و و و و و ووائص القياس و و و و و و و و و و و ووية للص و و و و و و و و و و و ووورة العربي و و و و و و و و و و و ووة لقائموو و و و و و و و و و و ووة ادوارالحياة  ،مقياس القيم ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ،كلية التربية ،جامعة دمشق ،سورية.
 النبه ووان  ،موس ووى (  : ) 2004أساس وويات القي وواس ف ووي العل وووم الس وولوكية  ،دار الش ووروق للنش وور والتوزي ووع  ،جامع ووة مؤت ووة ،األردن.
 وحيد ،احمد عبد اللطيف( :) 2001علم النفس االجتماعي ،ط  ،1دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان.-Brace Ian(2000) : Saying the "right think": Coping with Social Desirability Bias in marketing
Research , Bristol Business School, Teaching and Resarch Review Issue 3, Summer.
- Davis ، K ( 1967 ) : Human Society ، New York .
Desirability of Need

- Hunt J. M. (2000) : Deliberative Disingenuous Subject on the Social

for Cognition , Perceptual and Motor Skills
- Knowles E. S. (1997 ) : Acquiescent Responding in self – Reports : cognitive style or
social concern ? Journal of Research in Personality Vol.
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المالحق
الملحق ()1
(مقياس القيم في المجال الرياضي)
ت

موافق

الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات

بشدة

1

أعتمد مبدأ التعاون في الفريق لتحقيق النتيجة األفضل .

2

أشعر بالمتعة عندما أجد إن أداء الفريق متناسقا وينم عن جودة األداء

3

إن رقتي باهلل في تحقيق الفوز ليس لها حدود .

4

إن االحت ةراف الرياضةةي ه ةوا لقيمةةة األسةةمى فةةي حيةةاتي للحصةةول علةةى

5

أقول الحق حتى ولو على نفسي .

6

إن اكتسةاب المعرفةةة عةةن اللعبةة التةةي أمارسةةها هةو أمةةر ضةةروري ينبغةةي

7

أسعى إلى الفوز عن طريق المنافسة الرياضية .

8

أؤمةةن بةةأن روم المسةةاعدة بةةين الةةزمالء هةةي الطريةةق األفضةةل لتماسةةك

9

إن حضةةور المباريةةات الرياضةةية والسةةيما الدوليةةة منهةةا سيضةةفي طابعةةا

المكانة االجتماعية .

التمسك به .

الفريق .

فنيا في األداء

 10أدعو هللا أن يوفقني في اجتياز المواقف الرياضية الصعبة .
 11إن مزاولة عمل أخر لن يؤرر على ممارستي للرياضة .
 12إن الوفاء صفة مهمة يجب أن يتحلى بها الرياضي .

 13اجمع المعلومات الخاصة بقانون اللعبة التي أمارسها .

14

إعالء شأن الوطن هو هدفي من تحقيق االنجاز الرياضي .

16

اهتم بتأرير وسائل اإلعالم ومظاهر الزينة في جذب المتفرجين .

15

اعتقد إن التحلي بروم الجماعة يساعد في تحقيق األهداف .

 17أؤرر اآلخرين على نفسي في سبيل تحقيق الفوز لفريقي .

 18أشةجع كةةل مةن يفكةةر باسةةترمار الرياضةة لتحقيةةق منةافع اقتصةةادية تخةةدم
الفريق أو النادي .

 19عزيمتةةةي علةةةى تحقيةةةق الفةةةوز هةةةي حصةةةيلة رقتةةةي بنفسةةةي دون إيةةةذاء
اآلخرين
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القيم يف اجملال الرياضي وعالقتها باملرغوبية االجتماعية............
ت

موافق

الفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات

بشدة

 20أطلب من المدرب أن يزودنةي بالمهةارات المعرفيةة الخاصةة باللعبةة التةي
أمارسها .
 21أحقق ذاتي من خالل فوزي في المباراة .
 22إن الصداقة التي تربطني بأعضاء الفريق هي صداقة حميمة .
 23يجةةةب اعتبةةةار األداء المميةةةز ذو قيمةةةة جماليةةةة مةةةن الضةةةروري تعزيزهةةةا
واالهتمام بها .

 24إن صبري لتحقيق طموحي الرياضي هو نابع من إيماني باهلل
 25أسةةةعى لالنتقةةةال إلةةةى النةةةادي الةةةذي يةةةدفع أكرةةةر مةةةن غيةةةره فةةةي العقةةةود
الرياضية

 26إن مبدأ اإلخالص في التدريب هو مبدئي في الرياضة .
 27أحةةةاول االسةةةتفادة مةةةن خبراتةةةي السةةةابقة فةةةي تطةةةوير قابليةةةاتي ومعةةةارفي
العلمية والرياضية .

 28أسعى إلى حسم نتائج المباراة رغبة مني بالتفوق على اآلخرين .
 29يجب أن تسود روم التسامح داخل المجتمع الرياضي .
30

أهةةةتم عنةةةد زيةةةارتي للمالعةةةب الرياضةةةية بتصةةةميمها المعمةةةاري والرمةةةوز

31

أؤمن بأن العمل الصالح يجعلني أكرر إحتراما وقربا من زمالئي

32

أعتقةةد إن االدخةةار هةةو مسةةألة هامةةة يجةةب أن ال تغيةةب عةةن الرياضةةي

الرياضية الموجودة فيها .

لضمان مستقبله
33
34
35
36
37
38
39
40
41

أؤمن بأن اللعب النظيف هو الطريق األفضل لتحقيق الفوز .
أعتمد على التفسير المنطقي لظروف المنافسة ونتائجها .
أعتقد بأن الفوز في المنافسة الرياضية هو مكسب للجميع .
أؤمن بأهمية التفاعل االجتماعي لتحقيق تماسك الفريق .
أفضل قراءة اإلعالنات الرياضية على األخبار الرياضية .
أؤمن بوجود وقدرة هللا في أي مكان أتواجد فيه.
أرغب في استخدام وسائل اإلعالم للدعاية من اجل منافع مادية
إن الكرم قيمة مهمة في حياتي الرياضية .
التعلم هو الطريق الصحيح إلشباع حاجتي إلى المعرفة .

 42أشعر بأنني لم أحقق ذاتي عندما نخسر البطولة.
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القيم يف اجملال الرياضي وعالقتها باملرغوبية االجتماعية............
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بشدة

 43إن التشجيع والمؤازرة للفرق الرياضية يدعم جهد الفريق للحصول علةى
نتائج أفضل .
 44يسعدني أن اقتني المالبس الرياضية المميزة والظهور بها أمام اآلخرين
 45أؤمن بأن الدعاء مهم لتحقيق األهداف .
46

أتابع ما يحصل من تطور فةي السةوق التجاريةة الرياضةية ألننةي أحةاول

47

أشجع زمالئي على األمانة في التعامل مع المدرب واإلداريين .

48

إن قوانين األلعاب الرياضية يجب أن تحترم في كل الظروف .

استرمارها لمصلحتي .

 49ينبغةةي أن ال تكةةون المنافسةةة بحةةد ذاتهةةا وسةةيلة للمشةةاركة وانمةةا طريةةق
لتحقيق الفوز
 50أشعر بالرهبة االجتماعية من الجماهير الغفيرة في المباريات المهمة
 51أهتم بجمالية الحركة أمام جمهوري .
 52أؤمن بأن التسويق الرياضي هو فرصة مفيدة لتحقيق مكاسب أفضل
 53أعتقد إن التواضع في الرياضة يقود إلى الحصول على احترام اآلخرين
 54يعجبني المدرب الذي يوجه العبيه عند ارتكابهم أخطاء قانونية .
 55إن التقدم الرياضي المنشود ال يمكن أن يتحقةق إال مةن خةالل المنجةزات
الرياضية

 56أؤمن بأن التواضع هو العنصر األكرر فاعلية لخدمة المجتمع الرياضي
 57أمارس النشاط الرياضي من اجل أن يكون جسمي متناسقا .
 58أهتم بشراء المعدات الرياضية التي تخصني على الرغم من غالء رمنها
 59أؤمن بأن الصدق هو طريق الوصول إلى النجام الرياضي .
 60أعطي األولوية لتحقيق أفضل االنجازات الرياضية .
 61شعوري باالنتماء للفريق يسهل أدائي الرياضي.
62

أعتني بنظافة جسمي قبل المباراة وبعدها .
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القيم يف اجملال الرياضي وعالقتها باملرغوبية االجتماعية............
الملحق ()2
مقياس المرغوبية االجتماعية
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

نعم

الفقرات
عاداتي وتصرفاتي كلها حسنة وطيبة ومرغوب فيها دائما
أعامل جميع زمالئي باحترام

ارغب في إقامة عالقات اجتماعية مع أعضاء الفريق

أكون صداقات مع األعضاء الجدد في الفريق

غالبا ما أعطى الفرصة لنفسي لمواجهة أخطائي وأتقبل نتائجها السلبية
أتعامل مع أصدقائي بطريقة مختلفة عما أتعامل به مع أعدائي

أتحمل المسؤولية كاملة في اللعب

أساعد زمالئي على تجنب الملل وتركيز االنتباه والحماس أرناء المباراة

غالبا ما أتقبل أفكار اآلخرين بالرغم من عدم تقبلهم أفكاري

لم يحدث أن تملكني االنفعال أو الغضب في أي موقف من المواقف
زمالئي راضين عن سلوكي األخالقي

أحاول أن اعتني بمظهري أمام الجميع

اشعر بقلة التقبل والمساعدة من اآلخرين

اعتقد إنني مرفوض من زمالئي

غالبا ما أدافع عن أهدافي بكل دقة وموضوعية أرناء المناقشات

أصدقائي يفتخرون بي دائما

أنا اجتماعي كما أود أن أكون

اشعر بالغضب عندما يتجاهلني زمالئي

ألبي حاجات زمالئي بصورة دقيقة

افضل التدريب أن يكون جميع أعضاء الفريق حاضرون
ال أتقبل العيش من خالل قيام اآلخرين باألنفاق علي

لم اشعر بالغيرة مطلقا من أي شخص طوال حياتي
أتعاون مع المدرب في دعم العالقات االجتماعية

المشاركة في األلعاب الرياضية تجعلني اكرر جاذبية من قبل الجنس اآلخر
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