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 املقدمة

تعد االنانية احدى نماذج العالقات الشخصية 
غير السليمة فالشخص االناني يكون متمركزًا 
حول ذاته ال يستطيع ان يتعاطف مع اآلخرين وال 
يستطيع ان يسد حاجاتهم كونه يفتقر الى الشعور 
بحب اآلخرين وال يمتلك القدرة على جعل اآلخرين 
ة يحبونه وقد ينجم هذا المعتقد عن طفولة خالي

من الحب األبوي ومراهقة خالية من الصداقة 
وروح التعاون بل انها مليئة بالعداء وروح التنافس 
, مما سبق تظهر اهمية البحث في بناء وتقنين 
مقياس االنانية الرياضية لالستفادة منه في دراسة 
العوامل المؤثرة على التماسك االجتماعي للفرق 

لبحث ان الرياضية الجماعية , وكانت مشكلة ا
الباحث سعى الى ايجاد اداة لقياس مستوى 

االنانية الرياضية لدى العبي األلعاب الجماعية 
)كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة( في 
اندية محافظة النجف لالستفادة منها في تحديدها 
بغية دراسة تأثيرها على نتائج الفرق الرياضية 

وكانت اهداف البحث وكيفية الحد من تأثيرها , 
بناء وتقنين مقياس االنانية الرياضية لدى العبي 
االلعاب الفرقية )كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد 
والكرة الطائرة( في اندية محافظة النجف االشرف 
وايجاد معايير ومستويات لمقياس االنانية 
الرياضية لدى العبي االلعاب الفرقية )كرة القدم 

ة اليد والكرة الطائرة( في اندية وكرة السلة وكر 
محافظة النجف االشرف والتعرف على مستوى 
االنانية الرياضية لدى العبي االلعاب الفرقية )كرة 



      5162 : التاسعةالسنة  - 61العدد:                             جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية    

 ........................بناء وتقنني مقياس األنانية الرياضية لدى العبي بعض األلعاب الفرقية 

 

      711 
 

القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة( في اندية 
محافظة النجف االشرف , واستخدم الباحث 
المنهج الوصفي باألسلوب المسحي , على العبي 

لعاب الجماعية المشتركين في الدوري في فرق اال
محافظة النجف االشرف وهم فريق نادي النجف 
االشرف بكرة القدم وفريق نادي الكوفة بكرة اليد 
والكرة الطائرة وفريق نادي التضامن بكرة السلة 
وقام الباحث بتحديد عينة البحث بالطريقة 
العشوائية الطبقية بأسلوب التوزيع المتساوي اذ تم 

( العبين من كل فريق بالطريقة 01سحب عدد )
( العبا 001العشوائية اذ بلغ عدد افراد العينة )

وشمل البحث خطوات إجراء البحث ومنها 
 إجراءات بناء وتقنين مقياس االنانية الرياضية

الخصائص السيكومترية للمقياس والذي تضمن و 
صدق المقياس وثبات المقياس كذلك اشتقاق 

اس االنانية الرياضية والمستويات المعايير لمقي
تطبيق و المعيارية لمقياس االنانية الرياضية 

المقياس بعد اكمال صورته النهائية وشل البحث 
على عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها والتقديرات 
االحصائية للمقياس وعرض وتحليل ومناقشة 
مستوى االنانية الرياضية واالستنتاجات 

المقياس الحالي ان ج الباحث والتوصيات اذ استنت
اداة للكشف عن مستوى االنانية الرياضية 

وتوزعت عينة البحث على خمسة مستويات 
لمقياس االنانية الرياضية , وظهرت ان عينة 
البحث قد حققت مستوى متوسط لمقياس االنانية 
الرياضية واوصى الباحث يضرورة اعتماد 

عن  المقياس الحالي الذي صممه الباحث للكشف
جراء دراسات مشابهة  مستوى االنانية الرياضية وا 
للتعرف على العالقة بين االنانية الرياضية ونتائج 
جراء دراسات مشابهة للتعرف  الفرق الرياضية وا 
على العالقة بين مستوى االنانية ومستوى 
التماسك االجتماعي للفرق الرياضية لاللعاب 

 الجماعية.
 المقدمة وأهمية البحث: 1-1

اتجهت الفلسفة األخالقية من قديم الزمان إلى 
وضع )مثل أعلى( يسير بمقتضاه السلوك 
اإلنساني , وعرفت البشرية منذ ماضيها السحيق 
هذا )المثل( في صور شتى تشترك في خصائص 
وتختلف في أخرى , يبدو أحدهما في إقامة المثل 
األخالقي على وأد الشهوات وقمع الميول الفطرية 

ما في إشباع األهواء والرغبات حتى ولو , وثانيه
كان اإلشباع على حساب المألوف من مبادئ 

 األخالق ومُثلها العليا.
أثارت هذه المشكلة بين الفالسفة جداًل كبيرا إذ 
اختلفوا فيما إذا كان الواجب األخالقي يقتضي 
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إقرار النفس وتوكيدها أم يستلزم إنكارها وقمع 
غفال مطالبها أ ي أن النزاع كان قائمًا رغباتها وا 

فمنهم من مكََّن للمثل واإليثار,بين اآلثرة )األنانية( 
األعلى على أساس )األنانية( وما تتضمن من 

ومنهم من أقرَّ هذا المثل على  ورغبات,مطالب 
أساس من الغيرية )اإليثار( وما تقتضيه من ألوان 
التضحية في سبيل مبدأ يسمو على كل اعتبار 

 شخصي, ذاتي أو هوى
وتعد االنانية احدى نماذج العالقات الشخصية 
غير السليمة فالشخص االناني يكون متمركزًا 
حول ذاته ال يستطيع ان يتعاطف مع اآلخرين وال 
يستطيع ان يسد حاجاتهم كونه يفتقر الى الشعور 
بحب اآلخرين وال يمتلك القدرة على جعل اآلخرين 

ولة خالية يحبونه وقد ينجم هذا المعتقد عن طف
من الحب األبوي ومراهقة خالية من الصداقة 
وروح التعاون بل انها مليئة بالعداء وروح 

 التنافس.
وال يستطيع الفرد ان يصبح انانيًا وال يفكر اال في 
نفسه عندما يدرك جيدًا معنى خدمة اآلخرين 
والتجاوب معهم وعندما يؤمن ايمانًا صادقًا 

ندما يتعاون بضرورة العمل على اسعادهم وع
ان هؤالء االفراد ال  لهم.معهم ويبدي الخدمات 

اال قلياًل وهم يشعرون  أنفسهميفكرون في 

بالرضى والسعادة عندما يهبون لخدمة اآلخرين 
 .واشاعة البهجة والسرور في قلوبهم

والتماسك االجتماعي للفريق هو شعور الالعبين 
 بانتمائهم إلى الجماعة الرياضية, وسيادة الود
والوالء بين الالعبين وان أفراد الجماعة الرياضية 
يعملون في سبيل هدف مشترك وهم دائما على 
استعداد لتحمل مسؤولية الجماعة والدفاع عن 
أنفسهم ضد النقد أو الهجوم من الخارج على 

هي  حب  الرغم مما يالقونه من إحباط , واالنانية
ت واحدة من المعرقالاالتكال على االخرين وهي 

 والمعوقات للتماسك االجتماعي ووحدة الفريق
 .كونها 

مما سبق تظهر اهمية البحث في بناء وتقنين 
مقياس االنانية الرياضية لالستفادة منه في دراسة 
العوامل المؤثرة على التماسك االجتماعي للفرق 

 .الرياضية الجماعية
 مشكلة البحث: 1-2

 السلليماالنانية مظهر من مظاهر السلوك غير 
اللللذي يتعلللدى مبلللدأ االهتملللام باللللذات اللللى حلللب 
الذات وعدم التعاطف مع االخلرين وهلذا عاملل 
معوق للتماسلك الجملاعي للفريلق الرياضلي فلي 
االلعللاب الرياضللية الجماعيللة , اذ ان التماسللك 
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تعلق أفراد الجماعة الرياضلية بعضلهم بلبعض هو 
, وقيللامهم بكللل مللا مللن شللأنه خدمللة الجماعللة التللي 

ون إليها وتمكينها من تحقيق أهلدافها فلي ظلل ينتم
أجللللللللواء مللللللللن المحبللللللللة والتعاونواأللفللللللللة واالحتللللللللرام 
والشعور العالي بالمسؤولية واالنانية ال تحقق ذللك 
بللللل تعمللللل علللللى عللللدم التعللللاون والمحبللللة وضللللعف 
الللروابط االجتماعيللة وعللدم اجتللذاب أعضللائها ممللا 
ينعكس سلبا عللى االداء الجملاعي وروح الفريلق , 

ذا سلللعى الباحلللث اللللى ايجلللاد اداة لقيلللاس مسلللتوى لللل
االنانيللة الرياضللية لللدى العبللي األلعللاب الجماعيللة 
)كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطلائرة( فلي 
اندية محافظة النجف لالسلتفادة منهلا فلي تحديلدها 
بغيلللة دراسلللة تأثيرهلللا عللللى نتلللائج الفلللرق الرياضلللية 

 وكيفية الحد من تأثيرها.  
 هدفا البحث 1-3

 يهدف البحث الى: 
االنانية بناء وتقنين مقياس  .0

لدى العبي االلعاب  الرياضية
)كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد الفرقية

في اندية محافظة النجف والكرة الطائرة( 
 .االشرف

ايجاد معايير ومستويات لمقياس  .2
االنانية الرياضية لدى العبي االلعاب 

)كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد الفرقية 
في اندية محافظة النجف والكرة الطائرة( 

 االشرف.  
لدى  االنانية الرياضية. التعرف على مستوى 3

)كرة القدم وكرة السلة وكرة العبي االلعاب الفرقية
في اندية محافظة النجف اليد والكرة الطائرة( 

 .  االشرف
 مجاالت البحث 1-4
)كرة القدم العبوااللعاب الفرقية البشري:المجال  -

في اندية وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة(
 .محافظة النجف االشرف

القاعات والمالعب ألندية المكاني:المجال  -
النجف والكوفة والتضامن الرياضي في محافظة 

 .النجف االشرف
 04/01/2104للفترة من  الزماني:المجال  -

 . 21/02/2104ولغاية 
 الدراساتالنظرية:-2
 االنانية:2-1

األنانية صفة أو حالة متأتية من حب الذات 
المفرط واالهتمام بمصلحة الفرد وفائدته الغير 
على حساب اآلخرين وسعي الفرد دائمًا وتركيزه 

,ويبدأ هذا االضطراب في (0)وفائدتهعلى سعادته 
الطفولة فيكون الطفل متمركزًا حول ذاتِه وتكون 
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استجاباته االجتماعية في اتجاه واحد أنه ال معظم 
يعطي شيئًا سوى لنفسه ومع حاجته للنمو 
االجتماعي متمثاًل في عالم يتفاعل مع غيره من 
الناس واألشياء فيزداد وعي الطفل بالبيئة 
االجتماعية وتزداد مشاركته االجتماعية. ويالحظ 
أن الطفل منذ عامه الثالث يتّلون سلوكه باألنانية 
إذ يكون متمركزًا حول ذاته وال يهتم باآلخرين 
كثيرًا وال يهتم بأقوالهم وأفعالهم إاّل بالقدر الذي 

 (.2يرتبط بذاته وهو يحب الثناء والمدح)
 (3)العوامل المؤثرة في األنانية: 2-1-1

هناك عوامل مؤثرة في االنانية ترجع الى 
اضطرابات في التنشئة االجتماعية اساسها 

لتربوية واضطرابات في التطبيع االخطاء ا
االجتماعي او القدرة على االندماج في المجتمع 
نتيجة تمركز كبير حول الذات والتشبث بالموقف 
الطفلي وتقدير االشياء من وجهة النظر الذاتية 
البحتة واالهتمام بالمصلحة الشخصية مقابل 
االستخفاف بمصلحة اآلخرين وغياب كامل 

رتبط االنانية بمظاهر للشعور بالمسؤولية وت
االنخفاض في حسن المعشر لدى الفرد واستغالل 
العالقات مع اآلخرين والشعور باألولوية واالفتقار 

 الى التعاطف والشعور بأهمية الذات المعظم.

أهم العوامل المؤثرة      Bennetوحدد بينيه 
في األنانية إذ أن هناك بعض السلوكيات التي 

ته تكون ثابتة في حين يكون يكتسبها الفرد من بيئ
البعض اآلخر منها متغيرًا عندما ينتقل الفرد إلى 
جماعات أكبر من المجتمع الخارجي . ويذكر 
بينيه أن األنانية هي من السلوكيات القابلة 
للتغيير . وأن تغييرها يتوقف على عوامل عدة 

 منها :
العالقات بين الوالدين )جيدة ,  .0

 غير جيدة( . 
د في العائلة ) األول , ترتيب الفر  .2

 الوسط , األخير( . 
عالقات الفرد االجتماعية مع  .3

اآلخرين )في االسرة, المدرسة 
 والعمل( .

المركز االجتماعي الذي يتمتع  .4
به الفرد ) واطئ , متدني , جيد , 

 جيد جدًا( . 
العالقات بين أفراد العائلة  .5

وأساليب المعاملة الوالدية تجاههم 
أم تفرقة ورفض )مساواة , تعاون 

 التعاون(
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جراءاته الميدانية : -3  منهجية البحث وا 
 -منهج البحث: 3-1

استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب 
المسحي , نظرا لمالمته وطبيعة الدراسة الحالية  
"إذ يهدف البحث الوصفي إلى تحديد الظروف 
والعالقات بين الواقع والظاهر ويهدف األسلوب 

ي إلى جمع البيانات من إفراد المسحي الوصف
المجتمع لتحديد الحالة الراهنة للمجتمع في 

 (   4)متغيرات عديدة "
 -مجتمع البحث وعيناته:  3-2

تم تحديد مجتمع البحث بالعبي فرق االلعاب 
الجماعية المشتركين في الدوري في محافظة 
النجف االشرف وهم فريق نادي النجف االشرف 
بكرة القدم وفريق نادي الكوفة بكرة القدم وكرة اليد 
والكرة الطائرة وكرة القدم للصاالت وفريق نادي 
ط التضامن بكرة السلة والكرة الطائرة ونادي نف

الوسط بكرة القدم وكرة اليد وكرة القدم للصاالت 
,وقام الباحث بتحديد عينة البحث بالطريقة 
العشوائية الطبقية بأسلوب التوزيع المتساوي اذ تم 

( العبين من كل فريق بالطريقة 01سحب عدد )
, ( العبا 001العشوائية اذ بلغ عدد افراد العينة )

 وشملت العينة على:
 :جربة االستطالعيةالتعينة  3-2-1
تم تحديد عينة االستطالع بالطريقة  

العشوائية من نادي الكوفة لفعالية كرة اليد وقد بلغ 
( العبينوكما موضح 01عدد افراد العينة )

 .(0بالجدول )
اشتملت على عينة البناء والتقنين: 3-2-2
( 01( العبا من مجتمع البحث بواقع )01)

ية كرة القدم وكرة العبين من اندية النجف )لفعال
اليد( ونادي الكوفة لفعاليات )كرة القدم والكرة 
الطائرة وكرة القدم للصاالت( نادي التضامن 
 .لفعالية كرة السلة ,تم اختيارهم بالطريقة العشوائية

( 41اشتملت على )عينة التطبيق: 3-2-3
العبامن اندية التضامن لفعالية الكرة الطائرة 

ية )كرة القدم وكرة القدم ونادي نفط الوسط لفعال
للصاالت وكرة اليد,تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 

 ( يبين ذلك0, والجدول )
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 ( يبين عينات البحث1الجدول )

 الفعالية الرياضية النادي ت
عينة 

 االستطالع
عينة البناء 
 والتقنين

 عينة التطبيق

 الرياضيالنجف  0
  01  كرة القدم
  01  كرة اليد

 الكوفة الرياضي 2

  01  كرة القدم
   01 كرة اليد

  01  الكرة الطائرة
  01  كرة القدم للصاالت

 التضامن الرياضي 3
  01  كرة السلة
 01   الكرة الطائرة

 نفط الوسط الرياضي 4
 01   كرة القدم

 01   كرة القدم للصاالت
 01   كرة اليد

 41 01 01 00 4 مج
 %30.30 %54.54 %1.0 النسبة المئوية

 

 
بعد ان حدد الباحث مجتمع بحثهبالعبي اندية 
محافظة النجف باأللعاب الجماعية اختارا عينة 

هي" جزء من كل أو بعض من البحث التي 
والعينة " هي مجموعة جزئية مميزة (5)جميع " 

ومنتقاة من مجتمع الدراسة فهي مميزة من حيث 
ان لها نفس خصائص المجتمع ومنتقاة من حيث 
أنه يتم انتقاءها من مجتمع الدراسة وفق اجراءات 

 وأساليب محددة.
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 واألجهزة المستخدمة في البحث.األدوات  3-3
اطلع الباحث على عدد كبير من المصادر 
والمراجع العلمية والبحوث والدراسات األجنبية 
والعربية في مجاالت علم النفس وبناء المقاييس 
واالختبارات والبحث العلمي النتقاء المعلومات 
واستكمال البحث الحالي , "ان نجاح البحث في 

ف على عوامل عديدة من تحقيق أهدافه يتوق
أهمها االختيار السليم والمناسب للوسائل في 
الحصول على البيانات ولهذا فأن اختيار األدوات 

 (0)المناسبة يعد عامال اساسيا في البحوث "
من اجل تحقيق هدفا البحث استعمل الباحث 

 :األدوات واألجهزة اآلتية 
 واألجنبية.المصادر والمراجع العلمية العربية -
 المقابالت الشخصية . -
 استمارة تفريغ وجمع البيانات -
 حاسبة الكترونية . -
 حاسبة شخصية صغيره  . –
 ساعة توقيت الكترونية . -
 اقالم (. -ادوات مكتبية )اوراق  -

 

 خطوات إجراء البحث: 3-4
إجراءات بناء وتقنين مقياس االنانية  3-4-1

 الرياضية:

األول من البحث وهو بناء وتقنين لتحقيق الهدف 
مقياس االنانية الرياضية حيث قام الباحث بأتباع 

 -الخطوات العلمية اآلتية :
االنانية تحديد الهدف من مقياس 3-4-1-1

 الرياضية:
ان الخطوة األولى لبناء المقياس هو تحديد الهدف 
من المقياس تحديدا واضحا وما هو االستعمال 

س وان الباحث في هذه المنشود لهذا المقيا
المرحلة يهدف الى بناء مقياس االنانية 
الرياضيةلدى العبي األلعاب الجماعية في اندية 

 محافظة النجف االشرف. 
تحديد اإلطار النظري  3-4-1-2

 االنانية الرياضية:لمقياس
ينبغي تحديد الظاهرة او الصفة المطلوب قياسها 

ا وان وان يكون مفهومها وحدودها واضحين تمام
الظاهرة التي يهدف الباحث لقياسها هي االنانية 

 الرياضية وقد تناول ذلك في الدراسات النظرية.
االنانية تحديد مجاالت مقياس  3-4-1-3

 -الرياضية:
بعد االطالع على المراجع والمصادر والنظريات 
والدراسات المرتبطة والمقابالت الشخصية ومع 

ل علم النفس اراء الخبراء والمختصين في مجا
التربوي والرياضي واالختبارات والقياس تم تحديد 
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ستة مجاالت لمقياس االنانية الرياضية هي 
)المبالغة في االهتمام بالذات , والحاجة المفرطة 
لألعجاب , وافتقار الشعور بحب اآلخرين او 
االعجاب باآلخرين , والنفعية , والتمركز حول 

اجل التعرف الذات, والشعور بالنقص( , ومن 
على مدى صالحية تلك المجاالت لجأ الباحث 
إلى عرضها على مجموعة من ذوي الخبرة 
واالختصاص في علم النفس التربوي, وعلم النفس 
الرياضي , ضمن االستبانة , إذ االستبيان "هو 
مجموعة من األسئلة المكتوبة التي تعد بقصد 

الحصول على معلومات او أراء المبحوثين حول 
وقد أخذ الباحث 7رة او موقف معين "ظاه

بالمالحظات المهمة التي أبداها السادة الخبراء 
والمختصين في صالحية او عدم صالحية تلك 
المجاالت ولتحليل أراء السادة الخبراء والمختصين 

( حسن  2إحصائيا استعمل الباحث اختيار ) كا
المطابقة لبيان اتفاقهم حول مجاالت المقياس 

 ( .2ين في الجدول )وكما هو مب
 

 
 (2الجدول )

 (المحسوبة التفاق السادة الخبراء حول مجاالت مقياس االنانية الرياضية 2يبين قيم ) كا
 

 2قيمة كا ال تصلح تصلح المجاالت ت
 المحسوبة

 الداللة

 مقبولة 00.2 0 01 المبالغة في االهتمام بالذات. 0
 مقبولة 00.2 0 01 الحاجة المفرطة لألعجاب 2
 مقبولة 5 5 05 افتقار الشعور بحب اآلخرين او االعجاب باآلخرين 3
 مقبولة 5 5 05 النفعية 4
 مقبولة 21 1 21 التمركز حول الذات 5
 مقبولة 00.2 0 01 الشعور بالنقص 0

 4..3تساوي  (1.15( ومستوى داللة )0( الجدولية عند درجة حرية )2قيمة )كا
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(ظهرت ان قيم 3من خالل الجدول )

(المحسوبة لمجاالت مقياس االنانية الرياضية 2)كا
( 4..3جاءت اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )

( 1.15(وعند مستوى داللة )0عند درجة الحرية )
تبين ان مجاالت مقياس االنانية الرياضية ذات 

 معنوية. داللة
  -إعداد الصيغة األولية للمقياس: 3-4-1-4

لوضع الصيغة األولية لهذا المقياس قام الباحث 
بإجراء خطوات علمية عدة والتي تلخصت بما 

 -يأتي: 
عداد فقرات المقياس:  3-4-1-4-1 جمع وا 
- 

بعد ان تم تحديد الهدف من المقياس وتحديد 
فقرات المجاالت كانت الخطوة األخرى هي جمع ال

عدادها إذ قام الباحث بمراجعة المصادر  وا 
والمراجع والمقابالت الشخصية مع ذوي 
االختصاص حيث تم إعداد الفقراتبعد االطالع 
على المقاييس السابقة في هذا المجال واالفادة 
من بعض فقراتها المناسبة لطبيعة مجتمع البحث 

 وهي:
اإليثاااااااااااااااار:  –أ.  مقيااااااااااااااااس األنانياااااااااااااااة 

 (.)كإليلوناجيرابي

 –( فقرة تقيس سلوك األنانية 23تكون من )
اإليثار ويتبع كل فقرة تدرج خماسي لإلجابة وهي 
)تنطبق عليَّ دائمًا, تنطبق عليَّ غالبًا , تنطبق 
أحيانًا , ال تنطبق عليَّ غالبًا , ال تنطبق عليَّ 

 ( 005-23أبدًا( , وتراوح معدل االستجابة بين )
مقارنااااة بااااين ب. مقياااااس االنانيااااة )دراسااااة 

أليسللر محسللن جاسللم  المكفااوفين والمبصاارين(
اذ استفاد الباحلث ملن هلذه الدراسلتين (1)المعمار

فللي صللياغة الفقللرات , وقللد روعللي فللي صللياغة 
الفقلللرات أن تكلللون واضلللحة ومحلللددة وأن تكلللون 
مفهومللللة وتتماشللللى مللللع ثقافللللة المجيللللب وأن ال 
تحتلللللوي عللللللى معنيلللللين أو أكثلللللر وأن ال تكلللللون 

وحي أو تسلاعد أو تشلجع عللى صياغة الفقرة تل
اختيلللار إجابلللة معينلللة تلللؤدي إللللى نتلللائج مظلللللة 

( فقلرة موزعلة عللى 30وغير دقيقة , تم جملع )
 المجاالت الست.

تحديد أسلوب وأسس صياغة  3-4-1-4-2
 -فقرات مقياس االنانية الرياضية: 

من خالل استعمال عدة طرائق لجمع وصياغة 
حصول على فقرات المقياس تمكن الباحث من ال

( فقرة وبعد دراسة الفقرات وتحليلها تم 30)
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استبعاد الفقرات المتشابهة مع الفقرات االخرى 
فضال عن الفقرات غير الواضحة والضعيفة في 

)المبالغة صياغتها موزعة على ستة مجاالت هي 
, والحاجة المفرطة  ( فقرات0)في االهتمام بالذات

بحب , وافتقار الشعور ( فقرات0)لألعجاب
, ( فقرات0)اآلخرين او االعجاب باآلخرين

( 0), والتمركز حول الذات( فقرات0)والنفعية
 ( فقرات(.0), والشعور بالنقصفقرات

 

تحديد صالحية فقرات مقياس  3-4-0-4-3
 -االنانية الرياضية: 

عداد الفقرات بعرض هذه  قام الباحث بعد جمع وا 
حديد الفقرات على السادة الخبراء والمختصين  لت

مدى صالحية الفقرات وتحديد االيجابية والسلبية 
منها وتأثير إمكانية تعديلها او نقل بعض الفقرات 
من مجال الى مجال اخر إذ بلغ عدد الفقرات 

( 30التي توزعت على مجاالت المقياس )
فقرةوبعد عرض الفقرات على السادة الخبراء 
والمختصين واستنادًا إلى أرائهم تم تعديل بعض 
الفقرات لتصبح أكثر مالئمة وتم استعمال 

لقبول فقرات المقياس ,علما أن قيمة  2اختبار)كا(
( ,لينتج عن ذلك 4.,3الجدولية هي ) 2)كا(

قبول جميع الفقرات , وتم تعديل الفقرات االتية , 

( أعيدت صياغتها من مجال الحاجة 5الفقرة )
المفرطة لإلعجاب من )اتوقع استقبالي بحفاوة 

ة عندما اذهب الى مكان( الى )اتوقع كبير 
استقبالي بحفاوة كبيرة عندما اذهب الى مكان ما( 
وحذف صيغة النفي في الفقرات التالية في مجال 
افتقار الشعور بحب اآلخرين او االعجاب 

( تغيرت من )ال اعير 0باآلخرين , الفقرة )
اهتمامًا لما يراه اآلخرين عني من نجاح او فشل( 

اهتمامًا لما يراه اآلخرين عني من الى )اعير 
( تغيرت من )الاشعر 2نجاح او فشل( , الفقرة )

بالحرج عندما اشعر ان اآلخرين ال يرغبون 
بوجودي معهم في الفريق( الى )اشعر بالحرج 
عندما اشعر ان اآلخرين ال يرغبون بوجودي 

( تغيرت من )ال 5معهم في الفريق( , الفقرة )
فع المحبة( الى )اميل نحو اميل نحو اآلخرين بدا

( تغيرت من 0اآلخرين بدافع المحبة( , الفقرة )
)ال اهتم كثيرًا لما قد يحدث لآلخرين( الى )اهتم 
كثيرًا لما قد يحدث لآلخرين( , أعيدت صياغة 

( من مجال النفعية من )اعترض طريق 2الفقرة )
بعض الالعبين احيانًا ومنعتهم من القيام بأعمال 

ى ألنها تتعارض مع مصالحي ال لشيء سو 
الشخصية( الى )اعترض طريق بعض الالعبين 
احيانًا ومنعتهم من القيام بأعمالألنها تتعارض مع 
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( 5مصالحي الشخصية( , أعيدت صياغة الفقرة )
من مجال النفعية من )ال تهمني سوى الصداقات 
التي ترفع من شأني( الى )تهمني سوى 

, أعيدت صياغة الصداقات التي ترفع من شأني( 
( في مجال التمركز حول الذات من 4الفقرة )

)غالبًا ما افضل  العزلة على االختالط بمن 
حولي( الى )افضل العزلة على االختالط بمن 

 حولي( . 
  - اس:يإعداد تعليمات المق 3-4-1-4-4

بعد أْن تمت الموافقة على صالحية الفقرات من 
عداد تم ا قبل السادة الخبراء والمختصين

التعليمات الخاصة بالمقياس التي توضح للمختبر 
, وقد روعي في اعداد هذه هفقراتنكيفية اإلجابة ع

التعليمات ان تكون واضحة وسهلة الفهم ولزيادة 
الوضوح فقد تضمنت التعليمات أنموذجا خاصا 

وأشير في  س,ايفقرات المق نعن كيفية اإلجابة ع
صحيحة التعليمات الى انه ليس هناك إجابة 

جابة خاطئة بل المهم هو اختيار اإلجابة التي  وا 
تنطبق على الالعب. كما طلب من المختبرات 

جميع فقرات المقياس بكل  نضرورة اإلجابة ع
صراحة ودقة وان إجابتهم ستحظى بسرية تامة 
وهي ألغراض البحث العلمي فقط, والتأكيد على 
عدم كتابة االسم. وقد وضعت تعليمات اإلجابة 

ى المقياس من دون اإلشارة الى اسم المقياس عل
اخ الى "ان التسمية نبصراحة, اذ يشير كرو 

الصريحة لمثل هذه المقاييس قد تدفع المستجيب 
الى تزييف اإلجابة او االمتناع عن اإلجابة 

 01الدقيقة." 
اختيار بدائل اإلجابة  3-4-1-4-5

 -للمقياس:
قام الباحث باختيار بدائل اإلجابة للمقياس والتي  .0

تضللللمنت االختيللللار الخماسللللي وذلللللك لمالئمللللة البحللللث 

عطلللاء أكثلللر حريلللة للتعبيلللر علللن اإلجابلللة  )موافلللق وا 
دائملللًا, موافلللق غالبلللًا, موافلللق احيانلللًا, غيلللر 

 موافق غالبًا, غير موافق أبدًا( 
 وحسب رأي الخبراء

 -التجربة االستطالعية: 3-4-1-5
جل التأكد من وضوح تعليمات المقياس من ا

ووضوح فقراته للمختبرين والتعرف على الوقت 
المستغرق لإلجابة, وكذلك التعرف على ظروف 
تطبيق المقياس وما يرافق ذلك من صعوبات او 
معوقات, قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة 

( العبين تم اختيارهم 01استطالعية مؤلفة من )
ينتمون لفريق نادي الكوفة بكرة  عشوائيا وكانوا

.وقد اتضح من 2104/ 04/00اليد وذلك بتاريخ 
هذه التجربة ان تعليمات المقياس وفقراته واضحة 
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فقرات  نوان الوقت الذي استغرقته اإلجابة ع
( دقيقة, بمتوسط 21 – 05وح بين )االمقياس تر 
( دقيقة. وبذلك أصبح المقياس 07مقداره )

جاهزا للتطبيق على عينة البناء بتعليماته وفقراته 
 والتقنين.

 -التجربةالرئيسة:  6– 1 – 4 – 3 
التجربة الرئيسة من خالل تطبيق المقياس  تتم

على عينة البناء والتقنين بهدف إجراء عملية 
تحليل إحصائي لفقراته وذلك الختيار الفقرات 
الصالحة واستبعاد الفقرات غير الصالحة استنادا 

التمييزية واتساقها الداخلي, وكذلك الى قوتها 
والثبات للمقياس, وقد  قدصالستخراج مؤشرات ال

البالغ طبق المقياس على عينة البناء والتقنين 
/  00/  .0( العبا وذلك بتاريخ )01عددها )
م(اذ تم توزيع استمارات المقياس على 2104

الالعبين كل في مكان تدريبه الساعة الثالثة ظهرا 
 ربة على عينة البناء والتقنين,تمت التج

 -تصحيح المقياس:    7– 1 – 4 – 3
صححت إجابات المختبرين على مقياس االنانية  

الرياضية باستعمال مفتاح التصحيح المعد لهذا 
حسبت الدرجة الكلية على أساس  فقدالغرض. 

مجموع أوزان اإلجابات على فقرات المقياسالبالغة 
( 5-0زان من )( فقرة , وقد حددت األو 30)

درجات لكل فقرة وحسب البدائل التي يختارها 
االعب , بحيث كانت اقل درجة ممكن ان 

( واعلى درجة 30يحصل عليها الالعب هي )
 ( درجة.0.1هي )

 

التحليل اإلحصائي لفقرات  8– 1 – 4 – 3 
 -مقياس االنانية الرياضية:

يهدف التحليل اإلحصائي الى حساب القدرة 
 اذيزية واالتساق الداخلي لفقرات المقياس. يالتم

تشير القدرة التمييزية الى القدرة على التفريق او 
التمييز بين االفراد الذين يحصلون على درجات 

ين يحصلون على درجات ذعالية واإلفراد ال
منخفضة في المقياس نفسه, في حين يشير 
االتساق الداخلي الى مدى تجانس الفقرات في 

صفة, أي ان تحليل الفقرات يعني اإلبقاء قياسها لل
وقد اتبع  (00)على الفقرات الجيدة في االختبار"

الباحث أسلوبين في تحليل فقرات المقياس 
 -إحصائيا هما: 
 -الطرفيتان)القوة التمييزية(:  اناوال: المجموعت

"ويقصد بالقدرة التمييزية هي قدرة صفات المقياس 
تحصل على على التمييز بين الصفات التي 

درجات عالية والتي تحصل على درجات 
 .02منخفضة في االختبار"
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للكشف عن القدرة التمييزية لفقرات مقياس  
االنانية الرياضية تم استعمال أسلوب المجموعتان 
الطرفيتان, اذ يعد هذا األسلوب من األساليب 

رتبت الدرجات الكلية  فقدالمناسبة لتمييز الفقرات. 
الالعبون بعد تصحيح  التي حصلت عليها

( العبا للمجموعة 21المقياس تنازليا, ثم اختير )
( للمجموعة الدنيا تمثلت بنسبة 21العليا و)

%( العليا والدنيا من الدرجات لتمثال 33)
%( 44المجموعتين الطرفيتين واستبعاد نسبة )

( 0131اذ أكدت أبحاث كيلي ),"الوسطى

د نسبة ( على ان اعتما0173وميهرنز وليهمان )
وعلى هذا 03"%(تعطي اكبر حجم وتمايز.33)

األساس ضمت كل مجموعة طرفية 
%(,ولغرض حساب معامل تمييز كل فقرة 33)

( فقرة استعمال 30من فقرات المقياس البالغة )
( لعينتين مستقلتين t-testاالختبار التائي )

بواسطة الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
(spssوعدت القيمة ا ) لتائية الدالة إحصائيا

مؤشرا لتمييز الفقرات. وكما هو مبين في الجدول 
(3.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3الجدول )
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وداللتها في حساب  التائية المحسوبة ةالقيمبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجموعتين العليا والدنياو ي
 القوة التمييزية لمقياس االنانية الرياضية.

رقم 
 الفقرة

( tقيمة) %33المجموعة الدنيا  %33المجموعة العليا 
 المحسوبة

 قوة الفقرة التمييزية
 ع َس  ع َس 

 مميزة                          0
 مميزة                          2
 مميزة                          3
 مميزة                          4
 مميزة                          5
 مميزة                          0
 مميزة                          7
 مميزة                          .
 مميزة                          1
 مميزة                          01
 مميزة                          00
 مميزة                          02
 مميزة                          03
 مميزة                          04
 مميزة                          05
 مميزة                          00
 مميزة                          07
 مميزة                          .0
 مميزة                          01
 مميزة                          21
 مميزة                          20
 مميزة                          22
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 مميزة                          23
 مميزة                          24
 مميزة                          25
 مميزة                          20
 مميزة                          27
 مميزة                          .2
 مميزة                          21
 مميزة                          31
 مميزة                          30
 مميزة                          32
 مميزة                          33
 مميزة                          34
 مميزة                          35
 مميزة                          30

 
 1.15مستوى الداللة=   .3= درجة الحرية2.103الجدولية = t)) قيمة

( وعند مقارنتها 0001- 4.14المحسوبة تراوحت بين )ية تائلنا ان القيم ال تبين( ي0من مالحظة الجدول )
(تم اإلبقاء على جميع الفقرات 1.15( ومستوى داللة ).3( عند درجةحرية )2.103( الجدولية )tمع قيمة)

 .الن لها داللة تمييزية ( فقرة30والبالغ عددها )
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 -ثانيا: معامل االتساق الداخلي: 
يعد معامل االتساق الداخلي لتحديد مدى تجانس "

 (04)الفقرات في قياسها للظاهرة السلوكية المقاسة"
وقد استخدم الباحث هذه الطريقة لتميزها 

 .05باالتي"
تقدم لنا مقياسا متجانسا في فقراته بحيث تقيس -

كل فقره البعد السلوكي نفسه الذي يقيس المقياس 
 ككل.

للفقرة تكون مشابهة لقوة المقياس القوة التمييزية  -
 التمييزية.

 القدرة على إبراز الترابط بين فقرات المقياس. -
ر باستخدام شوقد تم استخراج قيمة هذا المؤ   

معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة 
الكلية للمقياس لجميع افرد العينة البالغ عددهم 

ة للعلوم ( العبا بواسطة الحقيبة اإلحصائي01)
(. وكما هو مبين في الجدول spssاالجتماعية )

(4. ) 
 (4جدول )

 يبين معامل االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس االنانية الرياضية )االتساق الداخلي(
رقم 
 الفقرة

معامل  رقم الفقرة معامل االرتباط
 االرتباط

معامل  الفقرةرقم 
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

0 1.300 01 1.405 01 1.307 2. 1.25. 
2 1.400 00 1.351 21 1.335 21 1.410 
3 1.535 02 1.407 20 1.341 31 1.417 
4 1.431 03 1.340 22 1.405 30 1.330 
5 1.412 04 1.531 23 1.351 32 1.302 
0 1.35. 05 1.353 24 1.024 33 1.473 
7 1.205 00 1.42. 25 1.311 34 1.451 
. 1.531 07 1.471 20 1.320 35 1.334 
1 1.51. 0. 1.51. 27 1.410 30 1.534 

  1.15مستوى الداللة   =         .5درجة الحرية =         1.21القيمة الجدولية   = 
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لنا ان  تبين( ي4من خالل مالحظة الجدول )
( 1050–1.001معامل االرتباط تراوحت بين )

القيمة العشوائية العظمى  وعند مقارنتها مع
تم اإلبقاء على جميع الفقرات  لمعامل االرتباط
 لداللتهما اإلحصائية.( فقرة 30البالغ عددها )

 
 الخصائص السيكومترية للمقياس: 3-4-1-9
- 

ومهمة يتطلب بناء المقياس توفر شروط اساسية 
ية بناء المقياس. ومن أهم ملضمان سالمة وعل

تلك الشروط امتيازه بالصدق والثبات. وهذا ما 
تؤكده )دافيدوف(, اذ تشير الى " انه يجب ان 
يقيم مصممو االختبارات الدليل على ثبات 

 .(00)أدواتهم"وصدق 
 

  -صدق المقياس:  3-4-1-9-1
يعد الصدق من المؤشرات والمفاهيم األساسية 
المهمة في تقويم ادوات القياس. ويعرف الصدق 
على انه" الدقة التي يقيس فيها االختبار الغرض 

,وقد اعتمد الباحث  07الذي وضع من اجله"
نوعان من الصدق للتأكد من صدق مقياسه 

 -وهما:
 

  -صدق المحتوى: -3-4-1-9-1-1
لصدق الى معرفة مدى يهدف هذا النوع من ا

تمثيل االختبار اوالمقياس لجوانب السمة او 
الصفة المطلوب قياسها, وعما إذا كان االختبار 
او المقياس يقيس جانبا محدودا من هذه الظاهرة 
ام يقيسها كلها. اي مدى مطابقة محتواه لما يريد 
قياسه. ويستخدم في تحديده أراء الخبراء 

يحاول االختبار المختصين في المجال الذي 
 ..0قياسه"

وقد تحقق هذا الصدق عندما عرض مقياس 
االنانية الرياضية على مجموعة من الخبراء 

المختصين في مجال علم النفس وعلم النفس و 
الرياضي إلقرار صالحية مكوناته األساسية 
وكذلك صالحية فقراته ومدى تمثيل هذه الفقرات 

ودمج  للمكونات التي تقيسها. وبذلك تم تعديل
 ونقل بعض الفقرات.

 -صدق التكوين الفرضي: 3-4-1-9-1-2
يسمى أيضا صدق البناء, "وهو أكثر انواع 
الصدق تعقيدا كونه يعتمد على افتراضات نظرية 

.ويعرف بانة " المدى الذي 01يتحقق منها تجريبيا"
يمكن به تفسير االداء على االختبار في ضوء 

,ولتحقيق  21بعض التكوينات الفرضية المعينة"
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صدق التكوين الفرضي استخدم الباحث الطرق 
 االتية:

 -:اوال: المجموعتان الطرفيتان
ان قدرة الفقرات على التمييز بين الالعبين الذين 
يمتلكون السمة والذين ال يمتلكونها تعد من 
المؤشرات الدالة على صدق البناء. وفي المقياس 
رة الحالي تم التحقق من ذلك عندما حسبت القد

التمييزية للفقرات بأسلوب المجموعتان الطرفيتان 
 .(t-test)وباستعمال االختبار التائي 
 -ثانيا: االتساق الداخلي: 

يتحقق االتساق الداخلي عندما تكون السمة او 
الصفة المقاسة تشتمل على اختبارات فرعية 

وحاصل جمع هذه االختبارات الفرعية  ,متعددة
تعطي صورة عن درجة االختبار ككل. وكلما كان 
معامل ارتباط درجات االختبار الفرعية بالدرجة 
الكلية لالختبار عاليا دل ذلك على التناسق 
الداخلي لالختبار وبالتالي على صدق التكوين 

وقد استعمل الباحث هذا المؤشر 20الفرضي"
كل فقرة  درجة مالت ارتباطعندما استخرج معا

 بالدرجة الكلية للمقياس. 
 -ثبات المقياس:  3-4-1-9-2
يعد مفهوم الثبات من المفاهيم األساسية في  

المقياس ويتعين توفره في المقياس لكي يكون 

صالحًا لالستعمال وعند مقارنته بمفهوم الصدق 
يكون الصدق اشمل منه لذلك يمكن القول ان أي 

س( صادق يكون اختبارًا ثابتًا ولكن اختبار )مقيا
ال يمكن القول بعكس ذلك ان االختبار الثابت هو 

 ان يكون صادقًا دائمًا.
 -وتم حساب الثبات كما يأتي:

 -التجزئة النصفية:  3-4-1-9-2-1
 التي من الطرائق التجزئة النصفية طريقة تع

 تتطلبتا كونه والوقت, بالجهد باالقتصاد تمتاز
 أكثر وهيمن فقط , واحد مرة االختبار طبيق

الدراسات التربوية والنفسية  في المستعملة الطرائق
إليجاد معامل الثبات , ولغرض التحقق من هذه 
الطريقة تم تجزئة فقرات المقياس إلى فقرات فردية 

( فقرة فردية .0وأخرى زوجية , وتم تقسيم الى )
ومثلها زوجية , تم حساب معامل االرتباط 

رسون بين نصفي المقياس وكانت قيمتها بي
( وهي اكبر من القيمة الجدولية 2..1المحسوبة )

( ودرجة حرية 1.15( عند مستوى داللة )1.27)
( . تم استخراج معامل االرتباط لثبات نصف .5)

( وألجل الحصول على 4..1االختبار اذ بلغ )
ثبات كامل االختبار قام الباحث بتطبيق معادلة 

راون ظهر بأن مقدار سبيرمان براون قد سبيرمان ب
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( وهي قيمة عالية تدل على ثبات 1.1بلغ )
 المقياس.

   -معامل الفا كرونباخ : 3-4-1-9-2-2
" تعد من أكثر مقاييس الثبات شيوعًا وأكثرها 
مالئمة للمقاييس ذات الميزان المتدرج , اذ تعتمد 
هذه الطريقة على مدى ارتباط الفقرات مع بعضها 

عض داخل المقياس وكذلك ارتباط كل فقرة مع الب
المقياس ككل . اذ ان معدل االرتباط الداخلي بين 

 .22الفقرات هو الذي يحدد معامل الفا " 
طبق ولحساب ثبات المقياس بمعامل الفا كرونباخ
( 01على أفراد عينة بناء المقياس البالغة )

العباباستعمال الحقيبة اإلحصائية للعلوم 
( وظهر بان قيمة معامل spss) االجتماعية

( وهو مؤشرعال ...1الثبات للمقياس تساوي )
لثبات المقياس وبهذا أصبح مقياس االنانية 
الرياضية بصورته النهائية جاهزا للتطبيق على 

 عينة التطبيق .
بعد االنتهاء من بناء مقياس االنانية الرياضية 
أصبح المقياس جاهز للتطبيق على عينة التطبيق 

االنانية النهائية حيث قام الباحث بتطبيق مقياس 
( 41الرياضية على عينة التطبيق المتكونة من )

العبا من العبي األلعاب الجماعية في محافظة 
 م (2104/  02/  00-05النجف وذلك في  ) 

الساعة الثالثةظهرا. وهنا تحقق الهدف من بناء 
 مقياس االنانية الرياضية. 

اشتقاق المعايير لمقياس االنانية  3-4-1-11
 الرياضية:

إن البحث العلمي في مجال التربية الرياضية ال 
يهدف فقط إلى محاولة تطبيق االختبارات 
والمقاييس بل يسعى إلى بناء العديد من المقاييس 

التي تتوافر فيها المعايير لتطبيقها في  الجديدة
 (23(المجال الرياضي الذي يتميز بنواحيه المتعددة

ولذلك فإنَّه يجب تحويل الدرجات الخام إلى 
ومن  .درجات معيارية بغية الوصول إلى المعايير

المعروف َأن المعايير هي أحدى األهداف 
األساسية التي ترمي إليها عملية تقنين االختبارات 

يث تشتق المعايير من عينة التقنين التي تمثل ح
مجتمع البحث المدروس, والدرجة الخام هي 
النتيجة األصلية المشتقة من تطبيق االختبارات 

 (24)قبل ان تعالج إحصائًيا وهي مصدر المعايير 
وقد قام الباحث باستخراج الدرجات المعيارية 
التائية لدرجات عينة التقنين إذ أنها تصلح إلى 
حد كبير في تحديد مستويات ومعايير األفراد في 
أي مقياس وتبدو أهميتها في فهمنا للدرجة الخام 
التي يحصل عليها األفراد وذلك بأن هذه الدرجات 
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تكتسب معنى واضًحا عندما تنسب إلى  
 (25)مستويات الجماعة التي ُأجري عليها المقياس 

اما عن الدرجة التائية فهي عبارة عن درجة 
( وانحرافها 51معيارية متوسطها يساوي )

( وتستخدم عادة في تحويل 01المعياري يساوي )
الدرجات الخام إلى درجات يمكن جمعها, لغرض 
مقارنتها وتسهيل تفسيرها, وتمتاز هذه الدرجة 

 .ال تتضمن قيمة سالبةبأنَّها 

وهكذا فان استعمال الدرجة التائية ما هو إال 
وسيلة تساعدنا في مقارنة أداء الفرد على بعض 
المهمات مع أداء مجموعة معيارية معينة وتدل 
على المنزلة المئوية التي يمثلها الفرد بالنسبة إلى 
مجموعة من األشخاص وهي تماثل حالته بالنسبة 

دروسة, ولغرض وضع الدرجات إلى الظاهرة الم
 ( يبين ذلك.5والمستويات المعيارية, والجدول )

 (5جدول )
 يبين الدرجات الخام والدرجات المعيارية إلفراد عينة )التطبيق( لمقياس االنانية الرياضية

 الدرجة الخام ت
الدرجة 
 المعيارية

 الدرجة الخام ت 
الدرجة 
 المعيارية

0        02        
2        03        
3        04        
4        05        
5        00        
0        07        
7        0.        
.        01        
1        21        
01        20        
00            
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( هو ان اقل درجة خام 5مما جاء به الجدول )
( وأعلى قيمة 77تحققت ألفراد العينة كانت )

( وكان الوسط الحسابي للدرجات 025كانت )
( .04.1( واالنحراف المعياري )11.72الخام )

علما ان الدرجة القصوة للمقياس التي من الممكن 
( واقل قيمة 0.1ان يحصل عليها المختبر هي )

( كون المقياس خماسي 30المقياس هي )على 
 التدرج.

المستويات المعيارية لمقياس 3-4-1-11
 االنانية الرياضية:

إن تحديد المستويات المعيارية لمقياس االنانية 
الرياضية يتم من خالل الدرجات المعيارية 
للمقياس والمستويات التي هي "عبارة عن معايير 

وب تحقيقه قياسية تمثل الهدف أو الغرض المطل
بالنسبة ألي صفة أو خاصية ألنها تتضمن 
درجات تبين المستويات الضرورية لهذا يتم إعداد 
المستويات على أفراد مدربين من ذوي المستويات 

 . (20)العالية"
ولغرض تحديد هذه المستويات فقد اختار الباحث 
أن تكون هناك خمس مستويات لمقياس االنانية 

 الرياضية.
 

 (0جدول )
 االنانية الرياضيةيبين الدرجات والمستويات المعيارية والدرجات الخام المتحققة لعينة البحث على مقياس 

 ت المستويات الفئات للدرجات الخام الفئات للدرجات المعيارية التكرارات

 0 ضعيف 0. – 77 35-40 00
 2 مقبول 10 – 7. .42-4 03
 3 متوسط 010 – 17 41-55 04
 4 مقبول 000 – 017 50-01 05
 5 جيد جدا 020 – 007 00-07 7

 

وبعد ان تم تحديد المعايير والمستويات للمقياس تحقق الهدف الثاني والذي كان )ايجاد معايير ومستويات 
 لمقياس االنانية الرياضية(.
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 تطبيق مقياس االنانية الرياضية: 3-5
بعد ان تم استكمال بناء وتقنين مقياس األنانية 
الرياضية على العبي الفعاليات الجماعية في 
اندية محافظة النجف االشرف تم تطبيق المقياس 
بصورته النهائية على افارد عينة التطبيق البالغ 

( العبا يمثلون اندية )التضامن( 41عددها )
كرة الطائرة و)نفط الوسط( لفعاليات كرة لفعالية ال

 القدم وكرة القدم للصاالت وكرة اليد.
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:-4

التقديرات االحصائية لمقياساالنانية  4-1
 الرياضية.

ول عليها صمن اجل عرض النتائج التي تم الح
بعد قياس مستوى االنانية الرياضية لدى أفراد 

( العبا , فقد تم 41البالغة )عينة التطبيق 
عرضها على شكل جداول لسهوله تحليلها 

اإلحصائي  التحليل عمليات وإلتمام ومناقشتها.
 البحث إذ أهداف إلى تحقيق التي تهدف الالحقة

 في أفرادالعينة لنتائج اإلحصائي عرض التقدير تم
 .االنانية الرياضية

 
 ( يبين الوصف االحصائي لنتائج افراد عينة البحث في االنانية الرياضية7)جدول 

 المتغيرات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفرطح

اقل 
 قيمة

 اعلى قيمة

 024 71 -1.050 -1.353 02.24 17.1 االنانية الرياضية
 

( ان الوسط الحسابي لمقياس 0يبين الجدول )
( واالنحراف 17.1االنانية الرياضية كان )

( وكان معامل االلتواء 02.24المعياري )

( مما يدل على ان افراد عينة البحث -1.353)
كانت متوزعة توزيعا طبيعيا بمعنى ان البناء 
 الداخلي لمقياس االنانية الرياضية كان صحيحا.
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عرض وتحليل ومناقشة مستوى االنانية  4-2
 الرياضية.

بعد استكمال تطبيق مقياس االنانية الرياضية 
( فقرة بصيغته النهائية على 30والذي تضمن )

( 41افراد عينة التجربة الرئيسة البالغ عددها )
العبايمثلون اندية )التضامن( لفعالية الكرة الطائرة 
و)نفط الوسط( لفعاليات كرة القدم وكرة القدم 

ات وتفريغ للصاالت وكرة اليد,وبعد جمع االستمار 
البيانات سعا الباحث الى استخراج قيم الوسط 
الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات الالعبين 
على المقياس ومن ثم قام بحساب الوسط النظري 
للمقياس . وبعد االستدالل عن معنوية الفروق 

(لعينة واحدة tبين الوسطين قام بحساب قيمة )

تعرف كوسيلة احصائية لتحقيق هذا الغرض وال
على واقع مستوى االنانية الرياضية لدى افراد 
عينة البحث الرئيسة , وقد أوضحت النتائج 
المتعلقة بتحليل البيانات ان المتوسط الحسابي 

( درجة وبانحراف 17.1لدرجات الالعبين بلغ )
( درجة وعند اجراء 02.24معياري قدرة )

المقارنات بين المتوسط الحسابي المتحقق 
( تبين ان .01لنظري للمقياس البالغ )والمتوسط ا

هنالك فرقا داال احصائيا بين الوسطين اذ بلغت 
( وهي قيمة اكبر 03.11( المحسوبة )tقيمت )

( عند مستوى 2.43من قيمتها الجدولية البالغة )
( 7( والجدول ).3( ودرجة حرية )1.15داللة )

 يبين ذلك.
 
 (.)جدول 

 يبين داللة الفروق بين الوسط الحسابي المتحقق والوسط الفرضي لمقياس االنانية الرياضية

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 النظري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 معنوي 2.43 03.11 .01 02.24 17.1 مقياساالنانية الرياضية
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( يتبين الفرق لصالح الوسط 7من خالل الجدول )
الحسابي المتحقق لالعبين في متغير االنانية 
الرياضية وهذا يعني "ان مستوى االنانية لدى 
افراد عينة البحث هو مستوى متوسط معتدل الن 

قيمة الوسط الحسابي المتحقق اقل من قيمة 
 .(27)قياس" الوسط النظري للم

 

 (1جدول )
 يبين مستوى االنانية الرياضية ومدياتها وتكرارات افراد العينة وقيمة االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية

 

 التكرار الفئات المستويات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2 0. – 77 جيد جدا

17.1 02.24 

 0 10 – 7. جيد

 05 010 – 17 متوسط

 04 000 – 017 مقبول

 3 020 – 007 ضعيف
 
 

اذ سعا الباحث الى التعرف على مستويات 
االنانية الرياضية ومدياتها وتكرارات افراد العينة 
ضمن المستوى والمدى الذي تقع فيه بغية التعرف 

( بان الوسط .على واقعها اذ يبين الجدول )
( وانحرافه المعياري 17.1الحسابي كان )

( وتبين ان المستوى الضعيف كان تكراره 02.24)
( العبا من 04نما شغل المستوى المقبول )( بي3)

( العبا 05العينة بينما شغل المستوى المتوسط )

( العبا وشغل 0من العينة وشغل المستوى الجيد )
( العبا من افراد عينة 2المستوى جيد جدا )

 البحث.
ربما تشير هذه النتيجة الى ان افراد عينة البحث 

الرياضية الحالي يمتلكون مستوى جيد من االنانية 
يظهر من خالل سلوكهم وتصرفاتهم ورغباتهم 
التي انعكست على المقياس بالمستوى الذي 
ظهرت فيه نتائج البحث الحالي ويعزو الباحث 
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السبب الى الخبرة التي يمتلكونها نتيجة االشتراك 
المستمر بالسباقات الرياضي كون الرياضيين 
,  يتمتعون بسمات شخصية ايجابية منها المقبولية

والشخصية هنا تتصف باإليثار والعطاء الفكري , 
والتواضع , والسعي من اجل االلفة والتضامن مع 
الجماعة التي ينتمي إليها , وتكون له عالقة 
مترابطة بالصداقة والتعاون والحميمة ويكون 
شخص منجز لعمله ومثابر ومنظم , ويحترمون 

,إضافة الى أهمية  (.2)مشاعر وعادات اآلخرون
المعتقدات الدينية في حياة الفرد ودورها الفاعل 
في نمو الشخصية , فالدينيعتبررافدًا مهمًا من 
روافد السلوك وقوة دافعة له , ويزخر التراث 
العربي االسالمي بالكثير من مواقف الكرم 
وااليثار والتضحية مما يشكل نموذجا يحذوه 

عربي بشكل عام الشباب , كذلك ان مجتمعنا ال
والمجتمع العراقي بصورة خاصة يعتمد على 
التنشئة االجتماعية القائمة على العاطفة في 
جانب كبير منها , ومما عزز هذا االتجاه بحيث 
اصبح كل واحد منا بحاجة الى االخر وهذا 
الوضع من شأنه ان يعزز قيم االيثار والتعاون 

هم جزء والعطاء لدى ابناء المجتمع , الرياضيين 

من المجتمع ويتفاعلون معه ويؤثرون ويتأثرون به 
ويرى الباحث ان شيوع النمط االيثار عند , 

الالعبين يعكس االتجاه الصحيح الذي يسير عليه 
المدربون واالدارات في االندية والذي هو جزء من 
المجتمع الرياضي العراقي المتوجه نحو االسلوب 

ته والذي يهتم الديمقراطي في ادارة جميع مؤسسا
بالعالقات االنسانية ويؤمن بمبدأ المشاركة في 

 اتخاذ القرارات والسعي لمساعدة االخرين .
وجاءت هذه النتيجة متفقة مع ما يشير اليه 
االدب المتصل بموضوع اهمية وجود العالقات 
االنسانية بين أعضاءالفريق , اذ يشير إلى "ان 

ي المجموعة مثل هذا االتجاه االنساني وتعزيزه ف
ال يرفع من معنويات إفرادها ويعمل على اطالق 
طاقاتهم المبدعة فحسب بل يوفر ال فرادها  
االمن النفسي الذي يعتبر القاعدة األساسية 

 .(21)للتفاعل وروح االنتماء والرضا الوظيفي " 
 (31)(0115واتفقت هذه النتيجة مع دراسة منخي )

اد بشكل التي اشارت الى تمتع طلبة جامعة بغد
عام بقلة السلوك االناني وتمتعهم بالسلوك 

 االيثاري .
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 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات: 5-1
يعد المقياس الحالي اداة للكشف عن مستوى  -0

 .االنانية الرياضية
توزعت عينة البحث على خمسة مستويات  -2

, حيث تبين إن أعلى  االنانية الرياضيةلمقياس 
مستوى )جيد جدا( ويليها في المستوى )جيد( ثم 
المستوى )متوسط( ثم المستوى )مقبول( واخيرا 

 المستوى )ضعيف(.
ظهرت ان عينة البحث قد حققت مستوى  -3

 .االنانية الرياضيةمتوسط لمقياس 
 توصيات.  ال 5-2
 الباحثاعتماد المقياس الحالي الذي صممه  -0

 .االنانية الرياضيةللكشف عن مستوى 
إجراء دراسات مشابهة للتعرف على العالقة  -2

 ونتائج الفرق الرياضية. االنانية الرياضيةبين 
العالقة  إجراء دراسات مشابهة للتعرف على -3

عي مستوى التماسك االجتمابين مستوى االنانية و 
 للفرق الرياضية لاللعاب الجماعية

 
 
 
 

 املصادر
 بناء وتقنين مقياس .  اميرة حنا مرقس

, اطروحة لالحتراق النفسي لدى العبي كرة اليد
كلية التربية الرياضية ,  ،دكتوراه غير منشورة

 .2110جامعة بغداد , 
  ايسر محسن جاسم المعمار , مصدر

 2114سبق ذكره , 
  المعمار, بناء ايسر محسن جاسم

مقياس لألنانية)دراسة مقارنة بين المكفوفين 
والمبصرين( رسالة ماجستير كلية اآلداب , قسم 

 2114علم النفس , 
  :) جورج غارادو يمونا ) واخرون

, ترجمة  2, ج تظريات التعلم )دراسة مقارنة( 
علي حسين حجاج , مراجعة عطيه محمود هنا 

, الكويت ,  .01, عالم المعرفة , العدد , 
01.0. 

  ,علم النفس حامد عبد السالم زهران
 .0177, القاهرة , عالم الكتاب ,  4, ط النمو

  :أساسيات القياس دورات رودفي
, ترجمة, محمد سعيد والتقويم في تدريس العلوم

 .01.5األمل / األردن,  واخرون, دار
 مبادئ القياس :( اخرون)زكريا محمد و

, مكتبة دار الثقافة للنشر, والتقويم في التربية
 .  0111عمان ,

  زكية حميد منخي : قياس السلوك االيثاري لدى
طلبة جامعة بغداد , بناء وتطبيق , رسالة ماجستير ) 
عة غير منشورة ( كلية التربية األولى / ابن رشد , جام

 .0115بغداد , 
  سلمان عكاب سرحان وحيدر ناجي

 مبادئ اإلحصاء في التربية الرياضيةحبش: 
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 2100,دار الضياء للطباعة والنشر, النجف , 
. 
 0ط ,النفسي: القياس صفوت فرج ,

 .01.1القاهرة,  دار الفكر العربي,
  ,سين وجيم علم النفس طلعت همام

 .01.4, عمان , دار عمار,  التطوري
 علم النفس  :السيد البهي فؤاد

دار ,,3ط, االحصائي وقياس العقل البشري
 .0171القاهرة,, الفكر العربي

  كمال عبد الحميد ومحمد نصر الدين
, ط التقويم في التربية الرياضية رضوان: مقدمة

 .0114, دار الفكر العربي, القاهرة, 0
 : مدخل علم النفسليندال دافيدوف 

,دار 3ط)ترجمة(سيد طواب واخرون ,
 . ..01ماكروجيل ,القاهرة 

  محمد حسن عالوي وأسامة كامل
البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم راتب :

, القاهرة ,دار الفكر العربي  النفس الرياضي
,0111. 
 محمد نصر و  محمد حسن عالوي

القياس في التربية الرياضية وعلم النفس الدين:
 .2111, , دار الفكر العربي ,القاهرة الرياضي

 محمد نصر و  محمد حسن عالوي
 ..20,ص 2111, مصدر سبق ذكرة الدين:

 القياس : محمد صبحي حسانين
,دار الفكر 4,ط0, جوالتقويم في التربية البدنية

 .2110العربية,القاهرة
 : منهجية محمد عبيدات واخرون

,  البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات
 .0111دار وائل , عمان  , 

 , طرق مروان عبد المجيد ابراهيم
ومناهج البحث العلمي في التربية البدنية 

 .2112, دار العلمية للنشر والتوزيع, والرياضية
 : المعامالت العلمية  مصطفى باهي

,مركز الكتاب 0,طوالعملية بين النظرية والتطبيق
 .0111للنشر ,القاهرة , 

 والتقويم  : القياسمطانيوس ميخائيل
, منشورات جامعة دمشق, الحديثة في التربية
 .0117دمشق ,

 : مصدر سبق  ..01هناء محمود القيسي
 ..05ذكره, ص

  هيام سعدون عبود , بعض السمات الشخصية
لدى الممارسات وغير الممارسات لألنشطة الرياضية , 

 .2101جامعة ديالى و مركز ابحاث الطفولة واالمومة , 
 : مناهج البحث يوسف العنيزيواخرون

, مكتبه  0, ط الفيديوي بين النظرية والتطبيق
 .011الفالح للنشر والتوزيع , الكويت , 

 Cranach , L.J. Essential of 
Psychological testing, New York, 
Harper and Paw,     . P.  . 

 Jerabek, Ilona, (    ) Egosim – Al 
trusim test.  

 http:// WWW. 
queeendom.com/ tests/ personality/ 

egosim. Html 
 Lindquist ,E , F ,Educational 
measurement , Washington 
American, councilman Education, 
    , 



      5162 : التاسعةالسنة  - 61العدد:                             جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية    

 ........................بناء وتقنني مقياس األنانية الرياضية لدى العبي بعض األلعاب الفرقية 

 

      711 
 

 ( مقياس األنانية الرياضية1ملحق )
 

 عزيزي الالعب
 

فيمللللا يللللأتي بعللللض المواقللللف التللللي صلللليغت بشللللكل 
عبلللللارات علللللن الطريقلللللة التلللللي تسللللللك بهلللللا وتشلللللعر 
وتعمللل والمرجللو منللك قراءتهللا بأمعللان , ثللم اختيللار 

البللللديل الللللذي يناسللللبك مللللن بللللدائلها وذلللللك بوضللللع 
عالمللة )/( فللي الحقللل المقابللل للفقللرة والللذي يمثللل 

  -مبين في المثال اآلتي :البديل المناسب وكما 
 

 

 الفقرات ت
موافق 
 دائما  

موافق 
 غالبا  

موافق 
 احيانا  

غير موافق 
 غالبا  

غير موافق 
 ابدا  

لاادي قاادرة عاليااة فاااي  . 0
 التأثير على اآلخرين

     

 

 
حلللاول االجابلللة بلللأول ملللا يلللرد فلللي ذهنلللك فلللنحن 
نريللد اسللتجابتك االولللى . وال نريللد االجابللة بعللد 
عمليللة تفكيللر طويلللة , وحللاول ان ال تتللرك أيللة 
فقلرة ملن دون اجابلة كملا انله لليس هنلاك اجابللة 

صللحيحة واخللرى خاطئللة , وان االجابللة سللوف 
تسللللتعمل ألغللللراض البحللللث العلمللللي فقللللط ولللللن 

 ال داعي لذكر االسم . يطلع عليها احد ولذلك 

 
 العمر          

 التخصص
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 الفقرات ت
موافق 
 دائماً 

موافق 
 غالباً 

موافق 
 احياناً 

غير 
موافق 
 غالباً 

غير 
موافق 
 ابداً 

0.  
اشعر ان انجازاتي الرياضية أكثر اهمية من 

 انجازات االخرين 
     

2.  
يقرون بتميزي الرياضي اعتقد بأن اآلخرين 

 عنهم
     

      لدي رغبة قوية بالتباهي امام اآلخرين  .3
      أستطيع ان اقرأ اآلخرين مثل كتاب مفتوح  .4
      أميل الى استعراض جوانب تميزي الرياضي  .5
      لدي قدرة عالية في التأثير على اآلخرين  .0
      أحب ان أكون مركز اهتمام اآلخرين  .7
      أحب مديح اآلخرين لي   ..

1.  
يزعجني كثيرًا عدم اعجاب اآلخرين 

 بإمكانياتي الرياضية
     

      أستمر في اداء أي حركة من اجل المديح  .01

00.  
اتوقع استقبال بحفاوة كبيرة عندما اذهب الى 

 مكان ما
     

      يهمني كثيرًا استحسان اآلخرين لي  .02

03.  
اعير اهتمام لما يراه اآلخرين عني من 

 نجاح او فشل 
     

04.  
أشعر بالحرج عندما اشعر ان اآلخرين ال 

 يرغبون بوجودي معهم بالفريق
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      ليس من السهل ان اعجببالعب ما   .05

00.  
اجد صعوبة في تكوين الصداقات مع رفاقي 

 بالفريق
     

      أميل نحو اآلخرين بدافع المحبة   .07
      اهتم كثيرًا لما قد يحدث لآلخرين   ..0

01.  
كثيرًا ما استغل الظروف لتحقيق أهدافي 

 ومنفعتي الشخصية  
     

21.  
كثيللرًا مللا اظهللر االحتللرام ألشللخاص تربطنللي 
بهلللم مصلللالح حتلللى وان كلللانوا غيلللر جلللديرين 

 باالحترام

     

20.  
أخشللى وضللع مصللالحي بللين ايللدي اآلخللرين 

 او عقد االتفاقات معهم
     

22.  
ابتعللللد عللللن االعمللللال التللللي تتطلللللب التمللللاس 

 كبير مع اآلخرين
     

      تهمني الصداقات التي ترفع من شأني   .23

24.  
أفرط في اسناد المهام لآلخرين اذا كان ذللك 

 له مقابل 
     

25.  
مللللن اجللللل منفعتللللي الشخصللللية فللللأني اسللللاير 

 االشخاص االخرين
     

      عالقاتي االجتماعية تكاد تكون معدومة   .20

27.  
اعتلللللرض طريلللللق بعلللللض الرياضللللليين أحيانلللللًا 
وامللنعهم مللن القيللام بأعمالألنهللا تتعللارض مللع 

 مصلحتي الشخصية

     

2..  
غالبللًا مللا أفضللل العزلللة علللى االخللتالط بمللن 

 بزمالئي بالفريق
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      أقرب الناس لي نفسي   .21

31.  
انشلللللللللللغل كثيلللللللللللرًا بالنجاحلللللللللللات واالنجلللللللللللازات 

 الرياضية التي قمت بها 
     

      أشعر انني اقل كفاءة وعطاء من اآلخرين   .30
      اتوقع الفشل في ابسط االمور   .32
      اشعر باإلهانةاذا سخر مني احد   .33
      اشعر بالحرج بسبب مظهري الخارجي   .34
      اشعر ان اآلخرين يتهامسون علي بالملعب  .35
      ارتبك عندما يوجه لي نقد حول ادائي  .30
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 اهلوامش: 

                                                 

, عمان ,  سين وجيم علم النفس التطوريطلعت همام,0
 0.2ص 01.4دار عمار, 

,  4, ط علم النفس النموحامد عبد السالم زهران,  2
 227-225, ص0177القاهرة , عالم الكتاب ,

ايسر محسن جاسم المعمار,بناء مقياس لألنانية)دراسة 3
مقارنة بين المكفوفين والمبصرين( رسالة ماجستير كلية 

 2114اآلداب , قسم علم النفس , 
البحث العلمي محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب :4

, القاهرة ,دار  في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي
 .031,  ص0111الفكر العربي ,

العلمي طرق ومناهج البحث مروان عبد المجيد ابراهيم ,5
, دار العلمية للنشر والتوزيع, في التربية البدنية والرياضية

 .05,ص 2112
مناهج البحث الفيديوي بين يوسف العنيزيواخرون :0

, مكتبه الفالح للنشر والتوزيع ,  0, ط النظرية والتطبيق
 .011,  03الكويت , ص

منهجية البحث العلمي القواعد محمد عبيدات واخرون :-7
, دار وائل , عمان  ,  التطبيقاتوالمراحل و 

 .53,ص0111
8Jerabek, Ilona, (    ) Egosim – Al 
trusim test.  
http:// WWW. queeendom.com/ tests/ 
personality/ egosim. Html 

                                                                        
ايسر محسن جاسم المعمار , مصدر سبق ذكره , 1

2114 
 

10- Cranach , L.J. Essential of 
Psychological testing, New York, Harper 
and Paw,     . P.  . 

 
, والتقويم في التربية الحديثة : القياسمطانيوسميخائيل-00

 ..1. ص0117منشورات جامعة دمشق, دمشق ,
أساسيات القياس والتقويم في تدريس دورات رودفي: -02

, ترجمة, محمد سعيد واخرون, دار األمل / العلوم
 .025, ص01.5األردن, 

 , دار الفكر العربي,0ط ,النفسيالقياس :صفوت فرج-03
 .041, ص01.1القاهرة, 

 
14-Lindquist ,E , F ,Educational 
measurement , Washington American, 
councilman Education,     , p         

بناء وتقنين مقياس لالحتراق النفسي .اميرة حنا مرقس -05
كلية  ،نشورة, اطروحة دكتوراه غير ملدى العبي كرة اليد

 ..5,ص 2110التربية الرياضية , جامعة بغداد , 
)ترجمة(سيد  مدخل علم النفسليندال دافيدوف : -00

,  ..01,دار ماكروجيل ,القاهرة 3طواب واخرون ,ط
 ..53ص
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مبادئ القياس والتقويم في :( اخرون)زكريا محمد و -07
 0111, مكتبة دار الثقافة للنشر, عمان ,التربية
 . 033,ص
القياس في محمد نصر الدين:و  محمد حسن عالوي -.0

, دار الفكر العربي التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي
 ..25,ص 2111,القاهرة , 

01-Cronbach, L.J. op. Cit , P .     
مصدر محمد نصر الدين:و  محمد حسن عالوي -21

 ..20,ص 2111, سبق ذكرة 
نفس محمد نصر الدين:و  محمد حسن عالوي -20

 .270,ص 2111, المصدر السابق
المعامالت العلمية والعملية بين مصطفى باهي :-22

,مركز الكتاب للنشر ,القاهرة , 0,طالنظرية والتطبيق
 ..0, ص 0111

 
مصدر سبق ( محمدحسنعالويومحمدنصرالدينرضوان, 0)

 ..3ص ذكره
 : محمدصبحيحسانين( 2(

,دارالفكرالعربية,القاهرة4,ط0,جالقياسوالتقويمفيالتربيةالبدنية
 .21,ص2110

 :( فؤادالسيدالبهي3)
, دارالفكرالعربي,,3ط,علمالنفساالحصائيوقياسالعقاللبشري

 .047,ص0171القاهرة,
 

                                                                        

 كمال عبد الحميد ومحمد نصر الدين رضوان: مقدمة (0)
, دار الفكر 0, ط التقويم في التربية الرياضية

 0.4, ص0114العربي,القاهرة,
تظريات التعلم )دراسة جورج غارادو يمونا) واخرون(: (27) 

, ترجمة علي حسين حجاج , مراجعة  2, ج مقارنة( 
,  .01عطيهمحمود هنا , عالم المعرفة , العدد , 

 . 230, ص 01.0الكويت , 
هيام سعدون عبود ,بعض السمات الشخصية لدى .2

الممارسات وغير الممارسات لألنشطة الرياضية , جامعة 
,  2101لى و مركز ابحاث الطفولة واالمومة , ديا
 ..ص
مصدر سبق ذكره,  ..01هناء محمود القيسي :21
 ..05ص
زكية حميد منخي : قياس السلوك االيثاري لدى طلبة  31

جامعة بغداد , بناء وتطبيق , رسالة ماجستير ) غير 
منشورة ( كلية التربية األولى / ابن رشد , جامعة بغداد , 

0115. 
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basketball, handball and volleyball) 
in clubs Najaf province to take advantage 
of them in the specified order to study their 
impact on the outcome of sports teams 
and how to reduce their impact, and 
research Goals building and legalize sports 
selfishness among the players the 
difference Games scale (football, 
basketball and football handball and 
volleyball) in clubs province of Najaf and 
create standards and levels of scale selfish 
sport with players the difference games 
(football, basketball, handball and 
volleyball) in the clubs, the province of 
Najaf and to identify the level of sports 
selfishness among the players the 
difference games (football, basketball and 
handball and volleyball) in clubs province 
of Najaf, the researcher used descriptive 
survey manner, the players teams 
collective Games participants in the league 
in the province of Najaf illusion Club Najaf 
team soccer team Club Kufa reel hand, 
volleyball and team solidarity Club 
basketball and the researcher determine 
The research sample randomly stratified  

                                                                        

Building and legalize sports 
selfishness measure of players 

some collective Games 
Dr. Haider Naji Habash 

Assistant Professor 
Is a selfish one personal 

relationships models unsound person 
individualist be stationed around the same 
can not empathize with others and can not 
fill their needs being lacks a sense of love 
for others and has the ability to make 
others like him has caused this belief 
childhood free from parental love free and 
teenager of friendship and spirit of 
cooperation, but it is filled with hostility and 
the spirit of competition, which already 
show the importance of research in 
building and legalize sports selfish to take 
advantage of it scale in the study of factors 
affecting social cohesion sports teams 
collective, and the research problem that 
the researcher sought to find a tool to 
measure the level of sports selfishness 
among players intramural sports (football,  
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of scale selfishness sports 
researcher recommended Adharorh 
adoption of the current scale designed by 
the researcher to detect the level of sports 
selfishness and conduct similar studies to 
identify the relationship between sports 
selfishness and the results of sports teams 
and conduct similar studies to identify The 
relationship between the level of 
selfishness and the level of social 
cohesion, collective sports teams for the 
Games. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

manner evenness since been 
withdrawn (  ) players from each team 
randomly as the number of the 
respondents (   ) as a player and 
included search steps perform the search, 
including the building and legalize sports 
selfishness and characteristics 
psychometric the barometer, which 
included the sincerity of the scale and 
stability measures scale also derive 
standards to measure sports selfishness 
and levels of standard gauge sports 
selfishness and the application of the scale 
after the completion of the final image, 
Shell Search to display the results 
analyzed and discussed and statistical 
estimates of the scale, display, analysis 
and discussion of the level of sports 
selfishness, conclusions and 
recommendations as the researcher 
concluded that the current scale tool to 
detect the level of sports selfishness and 
distributed sample Find the five levels of 
scale sports selfishness, and appeared that 
the sample has achieved an average level  
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