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  ةياضية ملمارسي األنشطة الرية االجتماعياس املسؤوليبناء مق
 من طالب جامعة املوصل

 امحد حازم امحد الطائي. م. م
  يضاي  الر ي  الرتبيجامع  املوصل / كةل

 ١٦/٧/٢٠٠٨: يخ قبول النشر؛ اتر ٢٥/٥/٢٠٠٨: م البحثيخ تسةلياتر 

 : ملخص البحث

 : هدف البحث إىل

 . ة من طالب جامعة املوصليضاية ملمارسي األنشطة الر يماعة االجتياس املسؤوليبناء مق -

 . ة مـن طـالب جامعـة املوصليضـايـة ملمارسـي األنشـطة الر ية االجتماعيالتعـرف إلـى مسـتوى املسـؤول -

  .ةية االجتماعيـاس املسؤولية مـن طـالب جامعـة املوصـل مبقيضـايـة ملمارسـي األنشـطة الر يار ي ت معايوضـع مسـتو  -

ة يضـاي لنأنشـطة الر نيوتكون جمتمع البحث من الطالب املمارسـ، استخدام الباحث املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي
ـة يـة الرتبيـا ت جامعـة املوصـل ابسـتثناء كليـع كلي علـى مني( طالبـا مـوزع٧٦٠والبـالغ عـددهم )، فـي جامعـة املوصـل

( طالبـا وبنسـبة ٤٩٤نـة البنـاء والبـالغ عـددها )يع، نينتـينـة البحـث إلـى عيم عيـم تقسـوت، هـايللبنـا ت لعـدم وجـود طـالب ف
ـة الذي ية االجتماعيـاس املسـؤوليوقـد اسـتخدم مق، (٪٣٥وبنسـبة ) (طالبا"٢٦٦ـق البـالغ عـددها )ينـة التطبيع، (٪٦٥)

 ت ار اغة فقـيـد أسـلوب صـيحتد، ـاسيد حمـاور املقيء: )حتدءا ت البناار وقد تضمنت إج، اان تية جلمع البأعده الباحث كأدا
ـاس يـة فـي بنـاء املقيءا ت العلمار ال عـن اعتمـاد اخلطـوا ت واإلجـفضـ، ـةي ت كـل حمـور بصـورهتا األولار اغة فقـيصـ، ـاسياملق

 ت( أبسـلويب ار ـل اإلحصـائي للفقـيحلثـل )ابلتوصـدق البنـاء املتم، ـاسيواملتضـمنة بصـدق احملتـوى والصـدق الظـاهري للمق
واقتصـر ت الوسائل ، فـي الثبـا تاالختبار  قـة إعـادةيوتـم اسـتخدام طر ، واالتسـاق الـداخلي، ني املتضـادتنياجملمـوعت
 ومعامل، سون(ي ومعادلة معامـل االلتواء لـ)كارل ب، ارييف املعار واالحن، واملنوال، سط احلسايباملتو : ة علىياإلحصائ

وقد توصل الباحث إىل عدد من ، ةيوالنسبة املئو ، اسيواملتوسط الفرضي للمق، واختبار) ت(، طياالرتباط البس
 : يتأياالستنتاجا ت هي ما 

 . ة مـن طـالب جامعة املوصليضـايـة ملمارسـي األنشـطة الر ية االجتماعيـاس املسـؤوليتـم التوصـل إلـى بنـاء مق -

قد إجيابية  ةية اجتماعيتمتعـون مبسـؤولية فـي جامعـة املوصـل بصـورة عامـة يضايلر الطالب املمارسون لنأنشطة ا -
  ضيايودافعا لنأداء والعطاء يف اجملال الر  از تكون حاف

 . ةية االجتماعياس املسؤولينة البحث مبقية لعيار ي ت معايمت التوصل إىل مستو  -

بناء مقياس المسؤولية االجتماعية لممارسى األنشطة الرياضية من طالب جامعةالعنوان:
الموصل

مجلة أبحاث كلية التربية األساسية - كلية التربية األساسية - جامعة الموصل -المصدر:
العراق

الطائي، احمد حازم احمدالمؤلف الرئيسي:

مج 8, ع 2المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2009التاريخ الميالدي:

379 - 333الصفحات:

:MD 428566رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

االلعاب الرياضية ، الجامعات والكليات ، جامعة الموصل ، طالب الجامعات ،مواضيع:
المسؤولية االجتماعية ، النشاط الرياضى

http://search.mandumah.com/Record/428566رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/428566


 2، العدد 8أحباث كةلي  الرتبي  األساسي ، اجملةلد ةل  جم

333 

  ةياضية ملمارسي األنشطة الرية االجتماعياس املسؤوليبناء مق
 من طالب جامعة املوصل

 امحد حازم امحد الطائي. م. م
  يضاي  الر ي  الرتبيجامع  املوصل / كةل

 ١٦/٧/٢٠٠٨: يخ قبول النشر؛ اتر ٢٥/٥/٢٠٠٨: م البحثيخ تسةلياتر 

 : ملخص البحث

 : هدف البحث إىل

 . ة من طالب جامعة املوصليضاية ملمارسي األنشطة الر يماعة االجتياس املسؤوليبناء مق -

 . ة مـن طـالب جامعـة املوصليضـايـة ملمارسـي األنشـطة الر ية االجتماعيالتعـرف إلـى مسـتوى املسـؤول -

  .ةية االجتماعيـاس املسؤولية مـن طـالب جامعـة املوصـل مبقيضـايـة ملمارسـي األنشـطة الر يار ي ت معايوضـع مسـتو  -

ة يضـاي لنأنشـطة الر نيوتكون جمتمع البحث من الطالب املمارسـ، استخدام الباحث املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي
ـة يـة الرتبيـا ت جامعـة املوصـل ابسـتثناء كليـع كلي علـى مني( طالبـا مـوزع٧٦٠والبـالغ عـددهم )، فـي جامعـة املوصـل

( طالبـا وبنسـبة ٤٩٤نـة البنـاء والبـالغ عـددها )يع، نينتـينـة البحـث إلـى عيم عيـم تقسـوت، هـايللبنـا ت لعـدم وجـود طـالب ف
ـة الذي ية االجتماعيـاس املسـؤوليوقـد اسـتخدم مق، (٪٣٥وبنسـبة ) (طالبا"٢٦٦ـق البـالغ عـددها )ينـة التطبيع، (٪٦٥)

 ت ار اغة فقـيـد أسـلوب صـيحتد، ـاسيد حمـاور املقيء: )حتدءا ت البناار وقد تضمنت إج، اان تية جلمع البأعده الباحث كأدا
ـاس يـة فـي بنـاء املقيءا ت العلمار ال عـن اعتمـاد اخلطـوا ت واإلجـفضـ، ـةي ت كـل حمـور بصـورهتا األولار اغة فقـيصـ، ـاسياملق

 ت( أبسـلويب ار ـل اإلحصـائي للفقـيحلثـل )ابلتوصـدق البنـاء املتم، ـاسيواملتضـمنة بصـدق احملتـوى والصـدق الظـاهري للمق
واقتصـر ت الوسائل ، فـي الثبـا تاالختبار  قـة إعـادةيوتـم اسـتخدام طر ، واالتسـاق الـداخلي، ني املتضـادتنياجملمـوعت
 ومعامل، سون(ي ومعادلة معامـل االلتواء لـ)كارل ب، ارييف املعار واالحن، واملنوال، سط احلسايباملتو : ة علىياإلحصائ

وقد توصل الباحث إىل عدد من ، ةيوالنسبة املئو ، اسيواملتوسط الفرضي للمق، واختبار) ت(، طياالرتباط البس
 : يتأياالستنتاجا ت هي ما 

 . ة مـن طـالب جامعة املوصليضـايـة ملمارسـي األنشـطة الر ية االجتماعيـاس املسـؤوليتـم التوصـل إلـى بنـاء مق -

قد إجيابية  ةية اجتماعيتمتعـون مبسـؤولية فـي جامعـة املوصـل بصـورة عامـة يضايلر الطالب املمارسون لنأنشطة ا -
  ضيايودافعا لنأداء والعطاء يف اجملال الر  از تكون حاف

 . ةية االجتماعياس املسؤولينة البحث مبقية لعيار ي ت معايمت التوصل إىل مستو  -



 حازم امحدامحد 

334 

Constructing a social responsibility scale of students of 

practicing sport activities in Mosul University 
Assistant lecturer Ahmed Hazim Ahmed 

University of Mosul/ College of Sport Education 

Abstract: 

The study aimed at: 

- Constructing a social responsibility scale of male students practicing sport activities 

in Mosul University. 

- Exploring the level of social responsibility of male students practicing sport 

activities in Mosul University. 

      The descriptive method was utilized using a survey method, as it was appropriate 

to the nature of the study. The population of the study consisted of (760) students 

practicing sport activities from all colleges in the university of Mosul except the 

college of Education for Girls because it does not have male students. The study 

sample was divided into two groups ; (494) male students (65%) represented the 

constructing group and ( 226) male students (35%) represented the application group. 

The researcher used the social responsibility scale as a tool to collect the data. The 

construction procedure included : ( determining the scale's topics, determining the 

method of forming the scale's items , primary formation of each topic , scientific 

steps and procedures in constructing the scale including apparent truth and truth of 

content of the scale , validity of construction (statistical analysis of items) using the 

two opposite groups method , internal consistency , and validity by retesting) 

     The statistical tools used in the study were confined to the arithmetic mean, 

pattern, standard deviation, Carl's Pearson's' curvature coefficient simple correlation 

coefficient, T-test, hypothetical mean and percentage. 

The researcher concluded the following: 

- Constructing a social responsibility scale of male students practicing sport activities 

in the University of Mosul. 

- Male students practicing sport activities in the University of Mosul enjoy a level of 

positive social responsibility that motivates them to produce and perform in the sport 

field . 

- Standard levels in the scale of social responsibility were determined for the study 

sample. 

 : ف بالبحثيالتعر 
  هتيمهمقدم  البحث وأ ١-١

رتتب على أفعال اإلنسان يد األفعال واملمارسا ت وحالة االسـتعداد وسية الرتباطها مبهمة حتديو ية حية قضيتعد املسؤول
صـدر عنـه ياته جتـاه مـا يولة اإلنسـان علـى حتمـل مسـؤ يوهلذا فان ترب. ان االجتماعيية داخل الكيأو سلبإجيابية  هذه نتائج

ـاهتم يولؤ مسـاألفراد  مـع اإلنسـاين فـان حتمـلـاة داخـل اجملتيم احليلتنظـ ـةيـة األمهيعـد مسـالة فـي غايمـن أقـوال أو أفعـال 
مـاعي يف شعرون بـاألمن النفسـي واالجتيتمتعون ابلعدل و ينهم فيما بينة اليت تسود فيؤدي إىل الطمأنيونتـائج أعمـاهلم 

ـار يـنهم علـى اختيعية وممـا ية حنو املسـؤولية احلساسياهنم االجتماعي يف شفافيتلفون يف كخياهتم اخلاصة والعامة و يح
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قومون ية مـن حـذر وحرص ودقة ووعي واهتمام ومشاركة جتاه ما ية املسـؤوليالسـلوك األمثـل بفضـل مـا تشـعرهم بـه حساسـ
ـة مـن املوضـوعا ت املهمـة التـي تـؤدي ية االجتماعيوتعتبـر املسـؤول، ـةيارسون أدوارهم االجتماعميوهم  وإعمالبه من أفعال 

ـة يـة اجتماعية تربو يعـد قضـية يوهلذا فان موضوع املسؤول، د واجملتمعا ت بل والكون كلهار اة لإلفيار مهمـا فـي توازن احلدو 
ة بشكل خـاص ملـا يضايئة الر يـة عامـة والبيئـا ت االجتماعيالهتمـام هبـا داخـل البمـة تسـتدعي ايـة وقينيـة وديـة وقانونيوأخالق

ـة موضـوعا مهمـا ية االجتماعيومتثـل املسـؤول، (٤٧: ص ١٩٨٧ ـاة اإلنسـان )خوالـدة:يمـة حليـه مـن دالال ت قيتنطـوي عل
م ية كلمـا كانـت علـى درجـة متقدمـة فـي التنظـيابملسـؤولـزداد اهتمـام هـذه اجملتمعـا ت ية عامـة و يفـي اجملتمعـا ت اإلنسـان

ـه سـواء أكانـت هـذه النشـاطا ت يخاصـة لضـبط ألـوان النشـاط اإلنسـاين ف وإحكامعا ت يتطلـب تشـر ياالجتمـاعي الـذي 
وان "، نسـاين داخـل اجملتمـعـرتبط ابلعقـل اإليـر ذلـك فـي نشـاط ية أم غيضـاية أم ر ية أم مهنية أم أخالقينية أم دياجتماع

تهم حنـو أنفسـهم وجمـتمعهم والنظـام مـن حـوهلم بصـورة عامـة يع مبسـؤولد اجملتمـار أفـ وإحساس االجتماعي يلضـمصـحوة ا
 . (٧٤ص  :١٩٩٥ :اة " )احلارثيـيهـو ركـن مهـم وأساسـي فـي احل

نفسـي واجتمـاعي واع كمـا أن الـدول  يدهـا بضـمار م اجملتمعـا ت وأفازـ ـاو ت فـي مسـتواها مبقـدار التة تتفيأن درجـا ت املسـؤول
طلـب منـه فـي عملـه يـذ واجباتـه ومـا يهـا لتنفيقـب لكـل فـرد فار م نيـيكـن أن تقـوم بتعميوالشـعوب واجملتمعـا ت املتحضـرة ال 

ـص خيمـا يما فيقبـه علـى تصـرفاته والسـار يكل شـخص  ذايت لينوط بوجود ضمانة املمتلكـا ت العامـة إمنـا األمر ميوفـي صـ
ة يف يكـون لـدى الفـرد قـدر حمـدد مـن املسؤوليـة وان ياالجتماع ابالان نيسـار ه عـدد مـن الديسـميـة وهـو مـا املصـلحة العام

 . ؤال قانوينه قبل أن تكون هنالك حماسبة أو سأداء واجب

ـا ت جامعـة املوصـل احـد ية فـي كليضايعُد ممارسو األنشطة الر ية و يضاية الر يجمال الرتبيف  اي ة أتخذ بعدا كبيإن املسؤول
مها جامعة ية اليت تقيضاية يف اجا  األنشطة الر حيوالتـي تتمثـل فـي الـدور الفعـال هلـذه الشر . ة املهمـةيضـايالعناصـر الر 

، ةيحاجاهتم الداخل وإشباعوهلم وطموحاهتم يناسب مع متيع هذه األنشطة مبا يرستهم جلمحضورهم ومماث ياملوصل من ح
ن خبصـوص تـدين مستوى يمـا ت الصـادرة مـن كتـاب ومفكـر ية جمموعة من املالحظا ت والتعلي وقد برز ت يف اآلونة األخ

يف هذا ة على املضي ميد ت مـن العز از إىل قناعة الباحث ففت يد اجملتمع أضار د من أفية لدى العدية االجتماعياملسؤول
وتصـان نظمـه ، عتـداءالااته أو تظـل حـدوده مبـأمن مـن ية هي أن تسلم للمجتمع حي" وأن املسؤول، ويياملوضوع احل

 . (٥٤ص :١٩٨٢ه أالجتمـاعي " )الـوايف: ي اتـه وضـميوأخالق

ة املختلفة وابألخص يماعـاة االجتيـة فـي جمـاال ت احلية االجتماعيون أمثلة على تدين اإلحساس ابملسؤوليضرب املعنيو 
متلكا ت العامة واألدوا ت دان النظافة وامليعن م، ن فضالية مثـل عـدم االهتمـام مبشـاعر اآلخـر يضـايـة الر ياة االجتماعياحل

  ت قبلايم ابحلضور إىل املبار از قاهتا هي االلتية وتطبيعة االجتمايفمـن أمثلـة الـوعي مبفهوم املسؤول، ةيضـاي ت الر از يوالتجه
ة القدرة على فهم ومتابعة ي ت مع أمكاناي ت واملستلزما ت لنجا  تلك املبار از يئة األدوا ت والتجهيتها وهتيـدامدة من ب

 . ني على اآلخر يما ت واإلرشادا ت دون التـأثيع التعليم جبماز واحملافظة على النظام وااللت.  األلعاب املختلفةنيقوان

 اإلجيابية وكشـف اجلوانـب، لة فـي معاجلـة ظـروف العمـل املختلفـةيعـد وسـيـة ية االجتماعيأن معرفة مستوى املسؤول
ـة ية االجتماعيسـة املسـؤولار ـة البحـث بديـن هنـا تكمـن أمهوم، رهـا إلـى حنـو أفضـليئـق العمـل وتطو ار  طنيوحتسـ، ةيوالسلب
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م هبـا از ة ومـدى االلتـير هـذه املسـؤولفـة مسـتوى ومقـداومعر ، ـا ت جامعـة املوصـلية مـن كليضـايلـدى ممارسـي األنشـطة الر 
 . ةيضاية الر ي انعكاساهتا يف جمال الرتبمية وتقو يسـة اجلوانب النفسار مـن خـالل د

كونه ،  ا ت جامعة املوصلية من كليضـاينشـطة الر ـة ملمارسـي األية االجتماعيـاس املسـؤوليـاس لقيكـن بنـاء مقميلذلك فانه 
ة يف جمال العمل ي مستوى هذه املسؤولمياس وتقو يومـن احـد الوسـائل املسـتخدمة يف ق، ةيس املهمة والضـرور ييامن املق

 . ضيايالر 

  مشكةل  البحث ٢-١
 كانأر  س سهال ومبا أن احديل خـرى أمـرة الناضـجة فـي اجملتمعـا ت األيأن متتـع طـالب اجلامعـة خبصـائص الشخصـ

ة ملمارسي األنشطة ية االجتماعياس للمسؤوليتـائ الباحـث بنـاء مقار  لـذا، ةيحتمـل املسـؤول ة الناضـجة هـويالشخصـ
حساسـا منـه بـان هنـاك إو ، ـعيـه اجلميتطـرق إليكـن أن مية من طالب جامعة املوصل وجعله نواة ملوضـوع مهـم يضايالر 

ـر مسـؤول كمـا أن يبـدو مـنهم مـن تصـرفا ت وسـلوك غيـا ة لـدى طـالب اجلامعـة مليخلـال مـا فـي مسـتوى هـذه املسـؤول
 ت ازـ يـبة وعـدم حفـاظهم علـى التجهتـا ت املناسيـا ت فـي التوقيم ابحلضـور إلـى املبار از طـالب مـن الـدوام وعـدم االلتـهتـرب ال

ة يلكلة وخارج املصلحة العامة ليوميالـاة ي ت فـي احلازـ يسـتخدام هـذه األدوا ت والتجهة متمـثال ذلـك ابيضـايواألدوا ت الر 
 .  تاز يوحماولة أتالف هذه التجه

 نية لـدى الطلبـة املمارسـيسـة مسـتوى اإلحسـاس ابملسـؤولار  ت للباحـث لدار ها كانت مؤشـي ه األمور كلها وغأن هذ
ة يس مستوى املسؤوليقياس يوجد مقيث ال يومـن هنـا بـرز ت مشـكلة البحـث ح، ة فـي جامعـة املوصـليضـايلنأنشـطة الر 

 . ةيكن معرفة مستوى ومقدار هذه املسؤولمية من طالب جامعة املوصل وال يضاية ملمارسي األنشطة الر ياالجتماع

  داف البحثهأ ٣-١
 . ة مـن طـالب جامعـة املوصليضـايـة ملمارسـي األنشـطة الر ية االجتماعيـاس املسـؤوليبنـاء مق ١-٣-١

 . ة مـن طـالب جامعة املوصليضـايـة ملمارسـي األنشـطة الر ية االجتماعيى مسـتوى املسـؤولالتعـرف إلـ ٢-٣-١

 . ةية االجتماعياس املسؤولية مـن طـالب جامعـة املوصـل مبقيضـايـة ملمارسـي األنشـطة الر يار ي ت معايوضـع مسـتو  ٣-٣-١

  جماالت البحث ٤-١
 . ة من طالب جامعة املوصليضاي/ ممارسي األنشطة الر اجملال البشري  ١-٤-١

 . ٢٠٠٨/ ٢/٤ة يولغا ١/١٢/٢٠٠٧ املدة من اجملال ألزماين / ٢-٤-١

 . ا ت جامعة املوصليع كليم اجملال املكاين / ٣-٤-١

 د املصطةلحات يحتد ٥-١

   ي  االجتماعياملسؤول ١-٥-١

ر بنتـائج ار لإلقـ اسـتعداد املـرء" ـة أبهنـاية االجتماعي( املسـؤول(Gough: et al: 1952 عـرف جـف وزمـالءه .1
التحسس  وأبداءاجلماعة واالستقامة  م حنـواز مشـاعر االلتـ وإظهارـه يد علسـلوكه وابإلمكـان الوثـوق بـه واالعتمـا

 . (Gough: et al. :1952: p 74) ن"يحنو حاجا ت اآلخر 
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ن فـي عمـل ياآلخـر األفراد  ماعـة التـي تشـاركه مـنة تبـدأ ابهتمـام الفـرد ابجليمسـؤول( أبهنـا "١٩٧٣عرفهـا عثمـان ) .2
نتمي يجلماعة اليت ن ذايت خاص حنو ايواحـد وهـي تكـو  شيءأبنـه واجلماعـة  وإحساسهابلتعـاطف معهـا  رامـا مـرو 

 . (١٨ص  :١٩٧٣ عثمان:) ها الفرد "يإل

واإلحجـام ، ـايـا وفعليمـا ذاتاز الت، ـةي االجتماعييعـااملم و يم الفـرد مبضـمون القـاز التـ": ( أبهنـا١٩٨٩مي )يعرفهـا الـدل .3
مي: ية املختلفة " )الدليفهـا فـي أي جمـال مـن جمـاال ت العالقا ت االجتماعيـؤدي إلـى خرقهـا أو حتر يعـن كـل مـا 

 . (١١٣: ص١٩٨٩

ب( الطالـب املمـارس لنأنشـطة يجهـا )املسـتيصـل علحيـة التـي يأهنـا الدرجـة الكل: ـايئار ـف الباحـث إجيأمـا تعر  .4
ة املعد هلذا ية االجتماعيـاس املسؤولي ت مقار اسـتجابتهم لفقـ ضوءوصـل فـي ة مـن طـالب جامعـة امليضـايالر 

 . الغرض

 إلطار النظري والدراسات السابقةا -1

 إلطار النظريا ١-٢

 اهتيمهوأ  ياالجتماع  ياملسؤول ومهمف 2-1-1

لـزم املـرء نفسـه يقرره الفرد وهـي امتـداد فطـري للمقـدرة علـى أن يعالقة واقع بل على عالقة حق ة ال تدل على يإن املسؤول
 سـت مسـألة مطلقـةية ليواملسؤول، خذها اإلنسان عن ذاتهأية سـمة يجبهـده الشخصـي وهبـذا فـان املسـؤول مـهزاابلتفـي يوان 

ة على نسق واحد أم القانون اإلنساين يقة قدر يعة بطر ين قانون الطبتبـاط أساسـي ابلقـانون سواء أكاار  لكنهـا ذا تو 
ة اإلنسـان تقـع فـي اإلطـار يإلنسـان وحـده لـذا فـان مسـؤولاة مـن خصـائص يوأن املسـؤول، ين أم األخالقييالوصفي أم الد

عـل نفسـه جيقبـل أن ، ـةيعيورة طبفاإلنسـان كـائن مسـؤول بصـ ،عـي جمـرد طلـب ملوقـفياملمكن وهـي فـي إطارهـا الطب
كون على وفاق يعين أن ية فان ذلك ال يعيقة ابإلنسـان وبصـورة طبية لصـية قضـيواذا كانـت املسـؤول، ـايمسـؤوال أخالق

ن  قحقهـا واإلنسـاني هلا أو خملـنيار يف أن نبقى خملصيكون لنا اخليب أن جي ماتنازاالتابلضرورة فمن اجل أن نتحمل معها 
قـدم هـذا احلسـاب ياء إلـى عـدد مـن النـاس ومـن املمكـن أن يقـدم حسـااب بشـأن عـدد مـن األشـياملسـئول مـدعو إلـى أن 

اخلارج و  اته مـن الداخليؤولتلقـى مسـيسبحانه وتعاىل وهبـذا فـان اإلنسـان هللا  ن أو إىليإلـى اإلنسان ذاته أو إىل اآلخر 
  .(١٣٩ -١٣٧ص: ١٩٧٣ ز:ار )د

 :   عةلى أقسام وجوانب هيي  االجتماعيم املسؤوليومت تقس
د هبا ار يو ، نهث مياحلد وخباصـة، وتبحـث عـادة فـي علـم األخـالق، ـةية اخللقيتسـمى املسـؤول: ـةية الفردياملسـؤول -

 . فعلصدر عنه من قول أو ي م الفرد مبااز والت، شرع أو ألزمه به القانونه اليم الفرد مبا فرضه علاز الت

 الفرد واجملتمع نيوب، دار  األفـنيم املتبـادل بـاز د هبـا االلتـارـ يث عـادة فـي علـم االجتمـاع و ـة: تبحـية االجتماعيولؤ املسـ -
 . (٤ص : ٢٠٠٤: ام ابلواجب )ألتكيأبداء احلق والق
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  يخصائص املسؤول 2-1-2
ة لوجـود اإلنسـان ية أي ضـرورة املسـؤولية املسؤوليودوجو  ةيق املسؤوليعمل وجودها على حتقيهي الشروط واخلصائص اليت 

 . ـار الفعـل مـن وسـط البدائل املتاحةيإمكاانتـه ابختو  قـق وجـودهحيلكـي 

ة إذ ال جمال يه املسؤوليرتتـب عليتـار الفعـل لكـي خيـة وهـو يـة/ أي ضـرورة شـعور اإلنسـان ابحلر ية تتطلـب احلر ياملسـؤول*
 . ة والقهريعامل تسوده اجلب ة يف يللمسؤول

دة ار إلادام تحملون أفعاهلم النعي ال نيـار الفعـل املسـؤول فاجملـانيـة/ ضـرورة مالمسـة القـوة املدركـة الختيسـالمة القـوى العقل*
 . اريعند االخت

ة يي االعتبـار القانوين والسلطة اآلهلـة فـيقـب أفعالنـا أي السـلطة اإلدار ار قبـة/ وهـي السـلطة التـي تار ة تتطلـب مياملسـؤول*
 . أألخالقي االعتبار يف يوالضم

الشروط على حنو كلي أو و  ة التـي ترتتـب علـى الفعـل عنـدما ال توجـد اخلصـائصيعـة املسـؤولية/ طبيدرجـا ت املسـؤول*
 . جزئي

ترغمه على أداء أفعال ما كان له و  ة اإلنسانية اليت ختفض من حر ية أو العقليئايز ية/ هي الظروف القاهرة الفيحالة احلر *
 . (١٠٢ص  :٢٠٠٠ :هللاة )عبد يها لو كان مطلق احلر يؤديأن 

 الدراسات السابق   2-2

 (١٩٨٧زي )يدراس  العج 2-2-1

   لطالب قسم عةلم النفس "ي  االجتماعي  واملسؤولي" املكان  السوسومرت 

ة األربع كمـا هـدفت إلـى يسار م علـم الـنفس فـي السـنوا ت الدـة لطـالب قسـيعة االجتمايـاس املسـؤوليسـة إلـى قار هـدفت الد
 الطـالب النجـوم نيسـة الفـروق بـار كما هدفت إلـى د،  سـة األربـعار ة للطـالب فـي سـنوا ت الديـومرت املكانـة السوس سـةراد

 . اسيـة قحسب املقية االجتماعي عـن املسـؤولنيوالطلبـة املسـئول

ـة العلـوم ي علـى الصـفوف األربعـة لقسـم علـم الـنفس بكلني( طالبـا" مـوزع٧١نة مكونـة مـن )يدم الباحث عاستخ
ـة مـن ية االجتماعيـاس املسـؤوليطا مـن إعـداده كمـا اسـتخدم مقي بسـايسوسـومرت  ار ـاواسـتخدم الباحـث اختب. ـةياالجتماع

ـاس ي( نقـاط وأكـد ت نتـائج ق٤اس متدرج من )يوفقا ملقاإلجابة  وكانـت ( فقـرة٨٤تضـمن )ي، امحـد عثمـان أعـداد
مـوع ـة جمليـة إذ كانـت النسـبة املئو ية االجتماعيمسـتوى طـالب السـنوا ت األربـع للمسـؤول تفـاعار  ـة علـىية االجتماعياملسـؤول

ة يأكـد ت النتـائج علـى أن حـاال ت النجومكما ،  وهي نسبة مرتفعة (٪٧٩، ٩ة األربع )يسار درجـا ت طالب السنوا ت الد
 نيـة بـيتباطار  ما أكـد ت النتـائج وجـود عالقـةك،  بعار لتصل إىل أعلى نسبة يف الصف ال موجودة يف السنوا ت األربع وتزداد

والطلبـة  ،م درجـا ت النجـو نيوأكـد ت وجـود فـروق بـ، ة لطـالب الصـف األولياملكانـة السوسـومرت و  ـةية االجتماعياملسـؤول
ة يسـت ذا ت داللـة إحصـائيـة املسـتخدمة فـي البحـث أال أن هـذه الفـروق لية االجتماعيـاس املسـؤولين علـى مقياآلخـر 
 . (٨٣-٥٤: ص ١٩٨٧ـزي: ي)العج
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 (١٩٨٧دراس  خوالدة ) 2-2-2
   عند الشباب اجلامعي يف اجملتمع األردين"ي"مفهوم املسؤول

، ( فـردا١٤٠بلغـت )، مـوكي مهم العـايل فـي جامعـة اليتـابعون تعلـين ينـة مـن الشـباب الـذيلـى عسـة عار ـت هـذه الديأجر 
 . ةيقـة عشوائيـارهم بطر ي( مـن اإلنـاث وتـم اخت٤٤و)، ( مـن الـذكور٩٦)

ل يء بوسـاطة أآل ت التسـجار آلال ية وتـم تسـجيـوم املسـؤولبشـأن مفه ئهمآرا املـنهج املسـحي للتعـرف إلـى أستخدم الباحـث
ألسـئلة حـدد ت مسـبقا هـا الباحـث جمموعـة مـن ايوجـه ف، ـةيـة نظمـت هلـذه الغايـة وماعيولـة فـي أثنـاء مقـابال ت فرداحملم

، ـوض ابألمانـةة علـى أهنـا النهينـة مـن الشـباب اجلـامعي فـي اجملتمـع األردنـي تفهـم املسـؤوليسـة ووجـد أن هـذه العار هلـذه الد
 هذه نيوفـي أطـار التفاضل ب، ـة(ية االجتماعياملسـؤول، ـةية األخالقياملسـؤول، ـةية القانوني)املسـؤول: وهـي علـى ثالثـة أنـواع

عـي ار ـرة تيـة متغية فـي نظـرهم بنيلة ألن املسـؤو ية األخالقيس املسؤولية ولية القانونيش مع املسؤوليفضلون التعايا ت ياملسؤول
 يف الظـروف يعي عوامل التغار ة اليت ال تية األخالقياملسؤول سـر علـى اإلنسان منيـة هلـذا فهـي أيـة واخلارجيالظـروف الذات

االحتقـار عـالوة علـى أهنـم لـم و  ماة من االحرت ية املعنو يح للمسؤوليك املفهوم الصحار  إدنيـز الشباب بيميـة ولـم ياعاالجتم
ة سـالمة يـدركون الن أهـم خصـائص املسـؤولية كمـا يضـيءا ت تعو ار ة مـن إجـية االقتصـادياملسـؤولنطـوي علـى يتفهمـوا مـا ي

ـة يعتقد الطلبة ابن السـلطة القانونيم واحلكم كما يي وسـلطة للتقنيألنشـطة والقـوانا)العقـل( واملعرفـة ووجـود  القـوى املدركـة
ة ال تنتقـل مـن فـرد إلـى آخـر وأن ير وأن املسـؤولار ـة فهـي تالحـق اإلنسـان ابسـتمياألخالق تـزول مـع الـزمن أمـا السـلطة

: ١٩٨٧ة التـي قـد ترتتـب علـى الفـرد )خوالـدة: يئـة قـد ختفـف مـن املسـؤوليالظـروف الظـاهرة التـي تواجـه اإلنسـان فـي الب
 . (١٢٢-١١٤ص 

 (١٩٨٩مي )يدراس  الدل 2-2-3
   لدى طةلب  اجلامع  يف مرحةل  ما بعد احلرب"ي  االجتماعيس املسؤولاي"ق

ة لدى ية االجتماعيـاس درجـا ت املسؤوليـة لـدى طلبـة اجلامعـة وقية االجتماعيـاس املسـؤوليهـدف البحـث إلـى بنـاء مق
الـب وطالبـة مـن جامعـة ( ط٦٠٠) نـةيبلغـت الع، ي اجلنس واالختصاصي  الدرجا ت يف ضوء متغنيالطلبة واملقارنة ب

 : ة جماال تية مكون من مثانية االجتماعيـاس املسـؤوليقـام الباحـث ببنـاء مق. بغـداد

 حنو الذا ت .1

    حنو األسرة .2

 ن اي حنو اجل .3

 ألصدقاء والزمالءاحنو  .4

 حنو اجملتمع احمللي .5

 )اجملتمع العام( حنو أبناء الوطن .6

 ألمةاحنو أبناء  .7

 حنو اجملتمع اإلنساين .8
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ءا ت الصـدق ار ـه الباحـث إجـيوقـد أجـرى عل، ( فقـرة فـي اجملـاال ت السـابقة٦٢) ـة مـنيون بصـورته النهائـاس مكـيقوامل
ـل يسـون وحتلي تبـاط بار  فضـال عـن معامـل، التـائياالختبار  لهـا أسـتخدم الباحـثي ت وحتلار ـز الفقـيوالثبـا ت فضـال عـن مت

اس ياد يف املقينة جتاوز ت درجة احليد العار ع أفية جلمية االجتماعياملسؤول ن متوسـطا ت درجا تأ النتائج وأظهـر ت، نيالتبـا
وأظهـر ت النتـائج  ، ـةيسا ت العلمار ن متوسط استجااب ت الطالب يف الدكما أن متوسط استجااب ت الطالبا ت أكب م،  املعد

: ١٩٨٩مي: ية )الدليسـا ت اإلنسانار ا ت فـي الدالطالبـكـذلك أن متوسـط درجـا ت الطـالب أكبـر مـن متوسـط درجـا ت 
 . (٧٩-٦٤ص:

 إجراءات البحث -3

 ج البحثهمن 3-1
 . عة البحثيطبو  مت استخدام املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي ملالءمته

 هنتيعو  جمتمع البحث 3-2

 جمتمع البحث  ١-٢-٣

 ني( طالب موزع٧٦٠البالغ عددهم )، و ـة املوصـلة مـن طـالب جامعيضـايألنشـطة الر اأشتمل جمتمع البحث على ممارسـي 
 .  ذلكنيبي( ١واجلدول )، ا تيعلى الكل

 ل جمتمع البحثي تفاصنيبي  (١اجلدول )

 نيعدد الطالب املمارس
  يضايلألنشط  الر 

 ت  يالكةلـ
 نيمارساملالطالب  عدد

  يضايلألنشط  الر 
 ت  يالكةلـ

 ١ الطب ٣٧ ١١ ةيضاية الر يالرتب ٦٥

 ٢ طرييالطب الب ٢٥ ١٢ ةية األساسيالرتب ٦٢

 ٣ ألسناناطب  ٢٣ ١٣ لةيالفنون اجلم ٣٤

 ٤ اهلندسة ٣٥ ١٤ ضيالتمر  ٣٥

 ٥ ا تياإللكرتونهندسة  ٣٠ ١٥ دلةيالص ٣٥

 ٦ العلوم ٣٩ ١٦ ئةيتقاان ت الب ٢٦

علوم احلاسبا ت  ٣٨ ١٧ ةيالعلوم اإلسالم ٢٨
 ا تيضايوالر 

٧ 

 ٨ ة واالقتصاداإلدار  ٤٧ ١٨ ةياسيالعلوم الس ٢٧

 ٩ ةيالرتب ٥٣ ١٩ عةراالز  ٣٦

 ١٠ آلدابا ٥٣ ٢٠ القانون ٣٢

  اجملموع ٣٨٠  اجملموع ٣٨٠

  اجملموع الكةلي  ٧٦٠ 
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  يألساسان  البحث يع 3-2-2
م اسـتبعادهم ـة للبنـا ت تـيـة الرتبيابسـتثناء كل، ـا ت جامعـة املوصـليـع كلي( طالبـا" مـن م٧٦٠نـة البحـث علـى )ياشـتملت ع

ه ار يسب ما نة حيالع دراأفتار الباحث خيأي أن " ، هيقـة عمدينـة البحـث بطر يـار عيإذ تـم اخت، هـايلعـدم وجـود طـالب ف
ومت ، (٣٧ص  :٢٠٠١ د البحث " )طشطوش:ار ق ميلتحقاألفراد  اريـتم اختيلـذلك ، نيمعـ ـق هـدفيمناسـبا لتحق

وفـي ، ـقينـة تطبيوأسـتخدم القسـم البـاقي كع،  ت(ار )بسـبب كثـرة الفقـ، نـة بنـاءيالبحـث كع( مـن جمتمـع ٪٦٥ار نسـبة )ياخت
ومن املالحظ انه ، قيتطب نـةيسـتخدم النصـف اآلخـر كعيو ، نـة بنـاءي( مـن جمتمـع البحـث كع٪٥٠ـار نسـبة )يتم اختيالعادة 

، ـق علـى هـذا األسـاسينـة تطبينـة بنـاء وعينـة البحـث إلـى عيم عيوجد قانون مطلق أو قاعدة عامة تضبط نسبة تقسـيال 
سـا ت والبحـوث ار مت اسـتخدامها فـي بعـض مـن الد، عة البحثينـة البحـث قحسب طبيم خمتلفـة لعيإذ أن هنـاك عـدة تقاسـ

: مـييو)ألنع، (٥٥: ص ٢٠٠٢: قـيار و)ذنـون والع، (٣٦ص  :١٩٧٨: هللا )عبد سـةار ـابقة فـي هـذا اجملـال منهـا دالس
 ـددحينـا علـى أسـاس علمـي أو إحصـائي يضـعوا حـدا معي لـم يني واالختصاصـنيواحملصـلة " أن البـاحث، (١٢ص :٢٠٠٥

 نـة البحـثيد حجـم عيسـا ت السابقة أن وجد ت يف حتدرا ابلدنيسرتشـد عـدد مـن البـاحثيولكـي ، نـةياحلجـم املناسـب للع
 :٢٠٠٠د الباحث استخدامه" )ملحم: ير يسـا ت التـي تسـتخدم نفـس أسـلوب البحوث الذي رالدخاصـة تلـك ا

 : يتأيوكما ، (١٣٠ -١٢٩ص

 ن  البناء:يع 3-2-2-1
نة البحث يه من عيقة عمديارهم بطر يمت اخت، ةيضاي( طالبا" ممارس لنأنشطة الر ٤٩٤نة البناء على )ياشتملت ع

وذلك ، ارسوهنا(مية اليت يالفعال، ةيسار املرحلة الد، ةي)الكل اريالختاروعي يف أثناء وقد ، (٪٦٥ثلون نسبة )ميو ، ةيأألساس
نـة البنـاء ية مـن عيضـاير ( طالبـا" ممـارس لنأنشـطة ال٨٨ـار )يإذ تـم اخت، ال صـادقاينة البناء جمتمع البحث متثيلكي متثل ع

ء صـدق البنـاء ار ( طالـب ألجـ٣٠٠و)، نـة البحـثيادهم مـن عوتـم اسـتبع، ـاسية للمقيء التجـارب االسـتطالعار ألجـ
نـة يواسـتبعدوا كـذلك مـن ع، ا تج معامـل الثبـا ر ( طالبـا" السـتخ٤٠و)، ز(ـيينـة التمي ت( )عار ـل أإلحصـائي للفقـي)التحل

 ت ار ع فقيلى معاإلجابة  ( طالبا" لعدم٢٣و)، هتمار بـا" لعـدم احلصـول علـى اسـتما( طال٤٣وتـم اسـتبعاد )، البحـث
 . اسياملق

 قين  التطبيع 3-2-2-2
ابعتبـار ، نـة البحـثي( مـن ع٪٣٥ثلـون نسـبة )ميو ، ةيضـاي( طالبـا" ممـارس لنأنشـطة الر ٢٦٦ـق علـى )ينـة التطبياشـتملت ع

سـا ت ار ة فـي الديسـار نـة الديد العارـ كـون عـدد أفين أن يـن املنظـر قرت  عـدد مي" إذ، أن تلـك النسـبة ممثلـة جملتمـع البحـث
ة يملسـؤولاـاس يـق مقيولغرض تطب، (١٣٠:ص ٢٠٠٠ا )ملحم:ي نسبيد جمتمع صغار ( مـن أفـ٪٢٠) ة بنسـبةيالوصـف

 .  ذلكنيبي( ٢واجلدول )، ـةيأالجتماع
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  (٢اجلدول )
 قين  البناء والتطبيل عي تفاصنيبي

 العدد

 الكةلي

 ن يع

 قيالتطب

  البناء ن يع 

  ت   يالكةل
 املستبعدون

ن  الصدق يع
 والثبات

 ن  التجارب يع

  ياالستطالع

 ١.   لطبا ٤  ١٧  ٣  ١٣ ٣٧

 ٢.   طرييلطب البا ٤  ١٠  ٢  ٩ ٢٥

 ٣.   ألسناناطب  ٣  ١٠  ٢  ٨ ٢٣

 ٤.   هلندسةا ٤  ١٥  ٤  ١٢ ٣٥

 ٥.   ا تياإللكرتونهندسة  ٤  ١٣  ٢  ١١ ٣٠

 ٦.   لعلوما ٥  ١٧  ٣  ١٤ ٣٩

 ٧.   ا تيضايالر و  علوم احلاسبا ت ٥ ١٩  ١  ١٣ ٣٨

 ٨.   إلدارة واالقتصادا ٥ ٢٠  ٦  ١٦ ٤٧

 ٩.   ةيالرتب ٥ ٢٦  ٣  ١٩ ٥٣

 ١٠.   آلدابا ٥ ٢٤  ٥  ١٩ ٥٣

 ١١.   ةيضاية الر يالرتب ٦  ٣٠  ٧  ٢٢ ٦٥

 ١٢.   ةية األساسيالرتب ٦  ٢٨  ٦  ٢٢ ٦٢

 ١٣.   لةين اجلمالفنو  ٤  ١٥  ٣  ١٢ ٣٤

 ١٤.   ضيالتمر  ٤ ١٦  ٣  ١٢ ٣٥

 ١٥.   دلةيالص ٤ ١٤  ٥  ١٢ ٣٥

 ١٦.   ئةيلباتقاان ت  ٤ ١١  ٢  ٩ ٢٦

 ١٧.   ةيالعلوم اإلسالم ٤ ١٤  -  ١٠ ٢٨

 ١٨.   ةياسيالعلوم الس ٤ ١٤  -  ٩ ٢٧

 ١٩.   عةراالز  ٤ ١٤  ٥  ١٣ ٣٦

 ٢٠.   القانون ٤ ١٣  ٤  ١١ ٣٢

  اجملموع ٨٨  ٣٤٠  ٦٦  ٢٦٦ ٧٦٠

  نة البحثية من عيالنسبة املئو  ١٢٪  ٤٤٪  ٩٪  ٣٥٪ ١٠٠٪
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 أداة البحث 3-3
قـام الباحـث ، ة مـن طـالب جامعـة املوصـليضـايـة ملمارسـي األنشـطة الر ية االجتماعيـاس للمسـؤوليلعـدم وجـود مق ار نظـ

ة ي ت العلمايجع والدور ار  ت املنشورة يف املااالختبار  عنـدما تكونس "ييملقـاا ت و ااالختبار  ـتم بنـاءيإذ ، ـاسيقببنـاء هـذا امل
والعمـل علـى ، ـاس املتاحـةير وسـائل القيلـى تطـو إعنـدما تكـون هنـاك حاجـة  وأ، ـةيئـة احملليـر مناسـبة للبياملتخصصـة غ

 Allen) يشـيإذ ، (٤٦١: ص٢٠٠٦: ة " )رضـوانـيئـة احملليـدة لالسـتفادة منهـا فـي البيجد وأدوا تابتكـار وسـائل 

and yenة هييسيحل رئار اس متر أبربع مية بناء أي مقيمل( إىل أن ع : 

 . تهار د احملاور اليت تغطي فقيلك بتحداس وذيط للمقيالتخط -

 .  ت كل حمورار اغة فقيص -

 . نة ممثلة جملتمع البحثي ت على عار ق الفقيتطب -

 . (Allen and yen: 1979: p 118-119اس )ي ت املقار ل لفقيء حتلار أج -

 اسيد حماور املقيحتد 3-3-1
سـة ار منهـا د، ـد البحثية ابملوضـوع قسا ت السابقة اخلاصـار ة والديا ت البحوث واألطر النظر يجعة أدبار من خالل م

فضال على ، (٤٥-١٩:ص٢٠٠٤: )ألتـك، (٧٩-٢٥:ص١٩٨٩مي:ي)الـدل، (١٢٢-٤٤:ص١٩٨٧)خوالـدة:
جعـة البحـوث ار " أن م، سا ت واملصادرار وث والدـل حمتـوى لتلـك البحيوبعـد حتل، ةيملصادر العلمعلى ا االطالع

ن فهم أوسع ملكوان ت السمة وعالقتها بسـما ت أخـرى إضـافة إلـى يسـاعد يف تكو يسـا ت فـي موضـوع السـمة رمبـا ار والد
سـه تعبـر عـن ي( حمـاور رئ٦ـد )يولـذلك تـم حتد ،(٧٤: ص٢٠٠٤ـف شامل مفصل هلا " )النبهان: يفـي تعر  املسـاعدة

 واحملاور هي:، أذا اشتملت على جوانب وحماور البحث، ةيحماور البحث األساس

 . الزمالء ة جتاهية االجتماعياملسؤول -

 . للعبا نية جتاه أنظمة وقوانية االجتماعياملسؤول -

 . ةية واألخالقية الذاتية االجتماعياملسؤول -

 . اةو جتاه العدل واملسا ةيجتماعة االياملسؤول -

 . ة جتاه اخلالقية االجتماعياملسؤول -

 . ةية الرتبو ية االجتماعياملسؤول -

فـي  () االختصـاصو  ان مغلـق ومفتـو  وجـه إلـى عـدد مـن السـادة ذوي اخلبـرةيثـم عرضـت احملـاور أعـاله علـى شـكل اسـتب
وطلـب ، سـةار ـه إلـى هـدف الديأشـار ف، ميو ـاس والتقـية وجمال القيضـايوالعلـوم الر ، ـةية واإلدار يالنفسـو  ـةيجمـال العلـوم الرتبو 

                                  
()  أمساء السادة ذوي اخلبة واالختصاص 

  املوصل     ةيضاية الر يالرتب  مياس وتقو يق ونس عالوييالم يأ. د. ث 
  املوصل     ةيضاية الر يالرتب  مياس وتقو يق  قاسمميأ. م. د. عبد الكر 

  املوصل    ةية األساسيالرتب ضيايعلم النفس الر  وف حنتوش يأ. م. د. مع
  املوصل      ة يالرتب             مياس والتقو يق د يأ. م. د. كامل عبد احلم
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ل أو إضافة( يمن خالل )حذف أو تعد، ة احملاور أعاله ومدى مالءمتها لعنوان البحثيي حـول مـدى صـالحأر أبـداء الـ
ـل يـتم حتليب( إلـى انـه " ي )الغر يشيإذ ،  ذلكنيبي( ١وامللحق )، د البحثيرونه مناسبا للموضوع قيأي حمور آخر 

ـة التـي يء فـي املـادة العلمار مـع استشـارة اخلبـ، ـةيالعلم مفرداتـه مـع املـادةو االختبار  تفـقيوذلـك حتـى ، املنـاهجو  الكتـب
:ص ١٩٨٥ـب: يالغر ) تها "يمـا وضـع مـن موضـوعا ت واحلكـم علـى مـدى صـالحيي فأر إلبـداء الـ، االختبار هـايغطي

ة احملاور ي( على صالح٪١٠٠- ٪٨٠ أنه قد حصل اتفاق بنسبة )نيء تباالسادة اخلب  أراء ـليبعـد حتل، و (٦٠١
عـادة إلهم و يواخلـامس( بعـد تعـد، بـعار وال، والثـاين، ة احملـاور )األوليوعلـى صـالح، عـة جمتمـع البحـثيومالءمتهـا وطب

اس يوهبذا أصبح عدد حماور املق، وتـم دمـج احملـور السـادس مـع احملور الثالث، ـة جمتمـع البحـثعياغتهم ملالءمـتهم وطبيصـ
 . مخسة حماور

 اسياغ  فقرات املقيد أسةلوب صيحتد 3-3-2
كـر ت( مـن أكثـر يقـة )لي" إذ تعـد طر ، كـر ت( املطـورياغتها علـى أسـلوب )ليصـو   تار فقـأعتمـد الباحـث فـي إعـداد ال

ـاس درجة املوافقة ابلنسبة لكل وحدة من الوحدا ت اليت يـز أبهنـا حتتـوي علـى وسـائل متكـن مـن قيوتتم، طـرق اسـتخداماال
إذ ، (Multiple Choiceمـن متعـدد ) ارياالختهة أبسـلوب ي( وهـي شـب٢١:ص ١٩٨١اس " )موسـى:يتضمنها املقي
 . ن خمتلفةزا عدة بدائل هلا أو نيل واحد من بيار بديابخت د أجابتهيطلب منه حتدي ت و ار ب فقـيقـدم للمسـتجي

 اغ  فقرات كل حموريص ١-٢-٣-٣
 ت على وفق حماور ار ة عـدد من الفقاغيإذ متـت صـ، ـاسيـة للمقيغة أألوليـاس تطلـب إعـداد الصـيـد حمـاور املقيبعـد حتد

ـة يسـا ت العلمار الدو  ألـواردة فـي البحـوث سساأللـى ع االعتمادمـن خـالل ، عة جمتمع البحثيطبو  تالءميمبا و  اسياملق
س السـابقة ييسـا ت وبعـض املقـاار والد، ـا ت البحـوثيوأدب، ـةيلماالطـالع علـى املصـادر الع، و سييب بنـاء املقـايحـول أسـال

قة ي بطر نيوزعـة البحـث مـني( طالبـا" مـن ع٥٠ان مفتـو  إلـى )يـه اسـتبيومـن خـالل توج، ذا ت العالقـة مبجـال البحـث
بـدأ عملـه ينـة أن يـاس سـمة معيكـن ملطـور أداة قمي" ،  ذلـكنيبـي (٢وامللحـق )، نة البحـثيومت استبعادهم من ع، ةيعشوائ

ة سـيشـتق األبعـاد الرئيومـن ثـم ، لهـايف االسـتجااب ت وحتليقـوم بتصـنيمث ، سـتهدفةبطـر  أسـئلة مفتوحـة علـى الفئـة امل
نصـح بطـر  الفقـرة أوال علـى أهنـا سـؤال )مفتـو ( علـى ي" ، (٧٤: ص ٢٠٠٤: )النبهـان اسـها "ية للسـمة املنـوي قاملكونـ

 نيل أخطاء هـؤالء املمتحنـيرها من خالل حصر وحتليصار إىل اشتقاق املموها ت وتطو يمث ، نيجمموعـة من املمتحن
، ( فقـرة٦٧ـة مـن )يغتها األوليـاس بصـي ت املقار اغة فقـيلتوصـل إلـى إعـداد وصـا وهبـذا تـم، (٨٧: ص ٢٠٠٤: )النبهـان
لـك جـزم تـام بـان س هنايلـ، (٪٤٣ة تشـكل نسـبة )ي( فقـرة سـلب٢٩و)، (٪٥٧تشـكل نسـبة )إجيابية  ( فقـرة٣٨منهـا )

                                                                                      
  املوصل    ةيضاية الر يالرتب ضيايعلم النفس الر  أ. م. د. انظم شاكر الواتر
  املوصل      ةيالرتب             مياس وتقو يق أ. م. د. أسامة حامد حممد

 املوصل     ةيضاية الر يالرتب            مياس وتقو يق   ميثار عبد الكر يأ. م. د. إ
  املوصل    ةية األساسيالرتب ضيايعلم النفس الر  مان أحلورييأ. م. د. عكلة سل

 املوصل     ةيضاية الر يالرتب      يضايعلم النفس الر     حممدىيحي يأ. م. د. زه
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 لبحوث مت اخذ نسب خمتلفة منهاا ت واسار د من الديبل هنالك العد، ةيسلب (٪٥٠و)إجيابية  (٪٥٠ ت )ار تكـون الفقـ
: مييدلة )الـيلب( فقـرة سـ٣٥)، إجيابية( فقـرة ٨٠ا )منهـ، (١١٥ ت )ار كانـت عـدد الفقـ،  (١٩٧٣سة عثمـان:ار )د

ة يفقـرة سـلب (٢٠) ،ةيابجيإ( فقرة ٦٤منها )، (٨٤ ت )ار كانت عدد الفق،  (١٩٧٨سة ظاهر:ار ( و)د٤٢:ص١٩٨٩
 ت ار اغة فقيوقد روعي يف أعداد وص، دهايـاس اخلمسـة السـابق حتديعـة علـى حمـاور املق( موز ٩٥ -١٥:ص١٩٧٨)ظـاهر:

 : يتأياس ما ياملق
 . لة تؤدي إىل امللليأن ال تكون الفقرة طو  -

 (١٣٤ص  :١٩٨٩ف: ي واحد )أبو عالم وشر يأن تكون الفقرة قابلة لتفس -

 . اس ومرتبطة معهيس الفقرة أحد أبعاد املقيأن تق -

 . (٩٧ص: ١٩٩٠: غة املتكلم )كاظمين الفقرة بصأن تكو  -

   األوىليالتجرب  االستطالع ٢-٢-٣-٣
نـة البنـاء( ي( طالبا" مـن )ضـمن ع٥٠موجـه إلـى )، ـه سـؤاالنيان مفتـو  فيـع اسـتبيـاس تـم توز ي ت املقار للحصـول علـى فقـ

ثلـون جمتمـع البحـث وتـم مي، ةيقـة عشـوائية املوصـل وبطر ة فـي جامعـيضـاي لنأنشـطة الر ني علـى الطـالب املمارسـنيمـوزع
 .  ذلكنيبي( ٢وامللحـق )، نـة البحـثياسـتبعادهم مـن ع

 اسيصدق املق ٣-٣-٣
ـاس الـذي ي"املق تصـف ابلصـدق هويـاس الـذي يواملق، سيية( فـي بنـاء املقـايكومرت يإن الصـدق هـو أحـد اخلصـائص )السـا

( ٣٥٠: ص ٢٠٠٦: ( )رضـوانStanley and Hopkins: 1972: p 101التـي وضـع مـن أجلهـا )فـة يقـق الوظحي
 . اس عب صدق احملتوى والصدق الظاهرييوقد حتقق الباحث من صدق املق، (١٣٣: ص ١٩٨٧سـي: ي)الكب

 ري:هلصدق ألظاا ١-٣-٣-٣
مت عرضها على عدد من السادة ذوي ، ةيا أألولإعدادها بصورهتو  اغتهايصو  ( فقرة٦٧اس ألبالغة )ي ت املقار بعد إعداد فق

هـا ميلغـرض تقو ، ميـاس والتقـو يلقاوجمـال ، ةيضـايالعلـوم الر ، و ـةية اإلدار يلنفسـاو  ةييف جمال العلوم ألرتبو  ()االختصاص و  اخلبة

                                  
()  أمساء السادة ذوي اخلبة واالختصاص 

 اجلامعة        ة يالكل       االختصاص   سم اال          
     املوصل   ة يضاية الر يالرتب   علم احلركة   نيسايع يأ. د. ود

  املوصل   ة يضاية الر يالرتب    ميوتقو  اسيمان قيأ. د. هاشم امحد سل
  املوصل   ة يضاية الر يالرتب    مياس وتقو يونس عالوي قيالم يأ. د. ث

  املوصل   ة يضاية الر يالرتب   مياس وتقو ي قاسم قمير أ. م. د. عبد الك
 املوصل   ة ية األساسيالرتب  ضي ايوف حنتوش علم النفس الر يأ. م. د. مع

 املوصل    ة يالرتب    مياس وتقو يق ديأ. م. د. كامل عبد احلم
  املوصل    ة يالرتب   ة يد امحد إدارة تربو يأ. م. د. عبد اجمل

  املوصل    ة يالرتب  س حممد علم النفس الرتبوي وني يأ. م. د. مس
  املوصل    ة يضاية الر يالرتب ضي ايأ. م. د. انظم شاكر الواتر علم النفس الر 
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خالل )حـذف أو  ال ت املناسبة منيلتعداء ار وأج، متها للمحور الذي خصصت لهمالءو  تهايواحلكـم علـى مـدى صالح
اإلجابة  ة بـدائليفضـال عـن ذكـر صـالح، جمتمـع البحـثو  ـتالءميومبـا ،  ت(ار اغة أو إضافة عدد مـن الفقـيدة صأعا

لة مناسـبة يوسـ ءار اإلجعد هذا يإذ ، اسياسـبا للمقرونـه منيل لإلجابـة الـذي يـد السـلم البـديأو إضـافة وحتد، املقرتحـة
صادقا بعد عرضـه االختبار  كن أن نعدميس( إىل أنه "ي)عو  يشيإذ ،  ذلـكنيبـي( ٣) امللحـق، و ـاسياملق للتأكـد مـن صـدق

 س السـلوك الـذييقـياالختبار  ء أن هذاافإذا أقر اخلب ، االختبار سهيقي ء يف اجملال الذيااخلب و  نيعلـى عـدد مـن املختصـ
 نيكن اعتماد صدق احملكممي" و ، (٥٥ص : ١٩٩٩: سيء" )عو اخلب على حكم ا االعتمادن للباحث كمي، اسهيضع لقو 

ـاد الصـدق فـي جيلة مـن وسـائل إيثـل وسـميء ار وهـذا اإلجـ، (Ferguson: 1981: p 104) نوعا من الصـدق الظـاهري"
مالحظـا ت و  جااب تـل اسـتيوبعـد حتل، (٥٤: ص ١٩٨٥: سـوييسـمى ابلصـدق الظـاهري )عية و يس النفسـييبنـاء املقـا

إذ تـم ، ـاسي ت املقار ة فقـيء حـول صـالحار ـة التفـاق اخلبـيالنسـبة املئو ء مـن خـالل ار ج صدق اخلبـا ر استخء تـم ار السـادة اخلبـ
  )بلـوميشـيإذ ،  تار ل بعـض الفقـيتعـدو  د تـم حـذفقـ، و ءار اخلبـ أراء ( فـأكثر مـن٪٧٥) هـاي ت التـي أتفـق علار قبـول الفقـ

ال ت يء التعـدار أجـ وإمكانية ت ار ة الفقـيء فـي صـالحار صـل علـى نسـبة أتفـاق للخبـحي "على الباحـث أن ـرون( إلـى أنـهآخو 
، (١٢٦ص  :١٩٨٣: آخرونو  )بلوم ء يف هذا النوع من الصدق "ا ت اخلب ار ي( فـأكثر مـن تقد٪٧٥بنسـبة ال تقـل عـن )

 .  ذلكنيبي( ٤اجلـدول )و 

 (٤) اجلدول

   املقرتح ي  االجتماعياس املسؤوليت حماور مقار ء عةلى فقانسب  أتفاق اخلب  نيبي

جتاه العدل  جتاه اخلالق
 واةواملسا

 نيجتاه أنظم  وقوان  ي  واألخالقيالرتبو 
 لةلعبا

 جتاه الزمالء

رقم 
 النسب  الفقرة

  ياملئو 

 عدد

 ءااخلب 

 النسب 

  ياملئو 

 عدد

 ءااخلب 

 النسب 

  ياملئو 

 عدد

 ءااخلب 

 النسب 

  ياملئو 

 عدد

 ءااخلب 

 النسب 

  ياملئو 

 عدد

 ءااخلب 

٪١ ١٧ ١٠٠٪ ١٥ ٨٨٪ ١٣ ٧٦٪ ١٧ ١٠٠٪ ١٣ ٧٦ 

٪٢ ١٧ ١٠٠٪ ١٥ ٨٨٪ ١٤ ٨٢٪ ١٧ ١٠٠٪ ١٥ ٨٨ 
٪٣ ١٦ ٩٤٪ ١٦ ٩٤٪ ١٦ ٩٤٪ ١٣ ٧٦٪ ١٥ ٨٨ 

                                                                                      
 املوصل    ة يالرتب    مياس وتقو يأ. م. د. أسامة حامد حممد ق

 املوصل   ة يضاية الر يالرتب   مياس وتقو ي قميثار عبد الكر يأ. م. د. إ
  املوصل    ةيضاية الر يالرتب    مياس وتقو ي قنيمكي حممود حسأ. م. د. 

  املوصل   ة يضاية الر يالرتب    مياس وتقو يأ. م. د. ضرغام جاسم حممد ق
  املوصل   ة يضاية الر يالرتب   مياس وتقو يق يي أ. م. د. سبهان حممود الزه

  املوصل    ةية األساسيالرتب   مياس وتقو يأ. م. د. سعد فاضل عبد القادر ق
  املوصل   ة ية األساسيالرتب ضي ايمان أحلوري علم النفس الر يأ. م. د. عكلة سل

 املوصل    ةيضاية الر يالرتب  ضي اي حممد علم النفس الر ىيحي يأ. م. د. زه
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جتاه العدل  جتاه اخلالق
 واةواملسا

 نيجتاه أنظم  وقوان  ي  واألخالقيالرتبو 
 لةلعبا

 جتاه الزمالء

رقم 
 النسب  الفقرة

  ياملئو 

 عدد

 ءااخلب 

 النسب 

  ياملئو 

 عدد

 ءااخلب 

 النسب 

  ياملئو 

 عدد

 ءااخلب 

 النسب 

  ياملئو 

 عدد

 ءااخلب 

 النسب 

  ياملئو 

 عدد

 ءااخلب 

٪٤ ١٧ ١٠٠٪ ١٣ ٧٦٪  ١٢   ٧٠٪  ١٤ ٨٢٪ ١٤ ٨٢ 

٪٥ ١٦ ٩٤٪  ١١   ٦٤٪  ١٣ ٧٦٪ ١٧ ١٠٠٪ ١٤ ٨٢ 

 ٪٦ ١٥ ٨٨٪ ١٦ ٩٤٪ ١٣ ٧٦٪ ١٥ ٨٨٪  ١١   ٦٤ 

٪٧  ١٢   ٧٠٪  ١٣ ٧٦٪ ١٥ ٨٨٪ ١٦ ٩٤٪ ١٤ ٨٢ 

٪٨ ١٦ ٩٤٪ ١٣ ٧٦٪ ١٦ ٩٤٪ ١٦ ٩٤٪ ١٦ ٩٤ 
٪٩ ١٥ ٨٨٪ ١٧ ١٠٠٪ ١٥ ٨٨٪ ١٥ ٨٨٪ ١٥ ٨٨ 
٪١٠ ١٦ ٩٤٪ ١٤ ٨٢٪ ١٤ ٨٢٪ ١٤ ٨٢٪ ١٤ ٨٢ 

 ٪١١ ١٤ ٨٢٪ ١٥ ٨٨٪ ١٥ ٨٨٪  ١٢   ٧٠٪   ١٢   ٧٠ 

٪١٢ ١٥ ٨٨٪   ١٦ ٩٤٪ ١٣ ٧٦٪ ١٣ ٧٦ 

٪١٣     ١٣ ٧٦٪   ١٣ ٧٦ 

٪١٤     ١٥ ٨٨٪   ١٣ ٧٦ 

    ٪١٥     ١٦ ٩٤ 

     ٪١٦      ١٢   ٧٠ 

    ٪١٧     ١٤ ٨٢ 

    ٪١٨     ١٥ ٨٨ 

( مـن حمـور ٥فقـرة )وال، ( مـن حمـور جتـاه الـزمالء٧ ت وهـم الفقـرة )ار ( فقـ٧أنـه قـد تـم حـذف ) :(٤ مـ  اجلـدول )نيتبـي
( مـن حمـور جتـاه العـدل ١١الفقـرة )، و ـةيـة واألخالقي( مـن حمـور الرتبو ١٦، ٤ )نيوالفقـرت،  اللعـبنيجتـاه أنظمـة وقـوان

املقررة و  املقبولة االتفاقعها لعدم حصوهلا على نسبة يإذ حذفت م، ( مـن حمور جتاه اخلالق١١، ٦ )نيالفقـرت، و واملسـاواة
ها يمت االعتماد عل، (٤ فـي امللحـق )نيكما مبـ،  ( فقرة٦٠ة )ية االجتماعياس املسؤولي ت مقراكون عدد فقي ءار اإلجـذا وهب

 . تار ـل أإلحصـائي للفقـيوالتحل، اسـية للمقيء التجربـة االسـتطالعار ة إجـييف عمل
 صدق احملتوى ٢-٣-٣-٣
ـاس ومـدى احتوائـه يقنصب علـى كـل حمـور مـن حمـاور امليه يي ففاالهتمام األساس، فيه الصدق قحكم التعر يطلق عليو 

وقـد حتقـق ، (٣٠٦ص :١٩٨٠ :تـه لـه )فـرجي ت كـل حمـور ومـدى تغطار م املنطقـي لفقـيذلك التصـم ت مناسـبة وكـار علـى فقـ
،  ت كـل حمـورار ف فقـيوكـذلك تصـن، ـاسير املقح مفهـوم كـل حمـور مـن حمـاو يهـذا الصـدق فـي أداة البحـث مـن خـالل توضـ

ـا ت يحملتو االختبار  ـليـة متثية علـى مـدى أمكانيعتمـد بصـورة أساسـيم( إلـى أن " صـدق احملتـوى لالختبـار ي)احلكـ يشـيإذ 
ـدف الـذي وضـع ـق اهليـة لتحقيـة عاليوذا معنو  ال صـادقا ومتجانسـايسـها متثـيقياجلوانـب التـي و  كـذلك املواقـف، و عناصـره

 ـدهيحتدو  عتقـد الباحـث أنـه قـد توصـل إلـى صـدق احملتـوى عبـر إطالعـهي( و ٢٣:ص ٢٠٠٤م:ي" )احلكـاالختبار  مـن أجلـه
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ـة تعتمـد علـى االجتهاد يـة منطقيـل وهـو أسـاس عمليتـه " بعـد أن أعتمـد علـى التحلار اغة فقيصـو  ـاسيـه حمـاور املقفيتعر و 
 . (٥٦:ص١٩٨٩: جنيهو  كي)ثورنداالشخصي " 

 اسيلةلمق  (ين  )الثايالتجرب  أالستطالع ٤-٣-٣
مـا ت اخلاصـة يبعد إعـداد التعل، و ـب بـنمط كـل حمـور مـن احملاوريا لتجنـب تـأثر اجمليائو عـا عشـيـاس توز ي ت املقار ـع فقـيبعـد توز 

إذ " تعـد التجربـة ، ةيضـاي( طالبـا" ممـارس لنأنشـطة الر ٣٨مهـا )نـة قوايـاس علـى عيـق املقيتـم تطب، ـةيبـه بصـورهتا األول
ا " هـي ت لتفادااالختبار  ءار التـي تقابلـه أثنـاء أجـ بيا تاجيواإلا ت يـا للباحـث للوقـوف علـى السـلبيب علمية تـدر يأالسـتطالع
 يت:أية ما يء التجربة االستطالعار وكان الغرض من أج، (١٠٧ص  :١٩٩٠: )املندالوي

 . درجة استجابتهم هلاو   تار مدى وضو  الفق -

 . اسيما ت املقيالتأكد من مدى وضو  تعل -

 .  تار االستفساو  عن التساؤال ت إلجابةا -

 .  تار ة للفقيأعداد الصورة النهائ -

 . ا ت اليت قد تصادف الباحثيالسلبو  ص املعوقا تيتشخ -

 . اسيللمقاإلجابة  مدى مالءمة بدائل -

 . اسيعلى املقاإلجابة  ستغرقه املختب يفيالذي  الوقتو اإلجابة  احتساب زمن -

وقد بلغ معدل الوقت احملدد ، ـاسي ت املقار ة عـدم وجـود أي غمـوض حـول فقـيجـة التجربـة أالسـتطالعينت وقد أظهر ت 
 . قةي( دق١٥) مبعـدلو  قـةي( دق٢٠ – ١٠ )نياس بـي ت املقار لإلجابة على فق

 ئي لةلفقرات(ل اإلحصايصدق البناء )التحةل ٥-٣-٣
، نةين فرضي أو مسة معيلتكو االختبار  ـاسيقصـد بـه مـدى قيو ، ينيضـا بصـدق املفهـوم أو الصـدق التكـو يسـمى أيو 
: )الظـاهر وآخـرون. نـةيـة معيتكون منهـا املفهـوم طبقـا لنظر يد احملاور أو األبعاد اليت ياده يف حتدجيقة إيتتلخص طر و 

ها مـن يستدل عليمنا إكن مالحظتها و مية ال ية أو صفة أو خاصيكولوجيل البناء مسة سثـميو ، (١٣٦ – ١٣٥:ص ٢٠٠٢
 : نيإذ مت الكشف عن صدق البناء أبسلوب، (٢٧٦:ص ٢٠٠٠ا ت املرتبطة هبا )ملحم: يالسـلوك

 (Discrimination Powerت )راز لةلفقييق حساب قوة التمياد صدق املفردة ع  طر جيأ -

األفراد  نيـق بـيقتـر  علـى التفر املاالختبار  تـه ملعرفـة " قـدرةار لفق ـل أإلحصـائييء التحلار ـد أجـيجلـاس اين مواصـفا ت املقمـ
تمتعـون بدرجـة منخفضـة مـن نفـس ين يالـذاألفراد  نيبـو  ـةيلقـدرة مـن انحتمتعـون بدرجـة مرتفعـة مـن السـمة أو اين يالـذ

ـز لكـل فقـرة ابسـتخدام يية التميـاد خاصـجيإذ تـم إ، (٢٤٤:ص ٢٠٠٦: وان)رضـ ـة أخـرى "يـدرة مـن انحالسـمة أو الق
، ة الواطئةيي املسؤولذو ، و ةية العاليذوي املسؤولاألفراد  نيز بييرة الفقرة على التموأن قد، ني املتضادتنيلوب اجملموعتأسـ

 . اسي ت الدالة على صدق املقار من املؤش
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اس يـدعى ابالتسـاق الـداخةلي لةلمقيالذي ، و اسي  لةلمقيالدرج  الكةلو  تار  الفقنيب االرتباطاد قوة جيأ -
(Internal Consistency) ، تار سمى بصدق الفقيأو : 

 ، (٣٨٦:ص ١٩٩٩: ة لصـدق البنـاء " )عـودةي ت إحصـائار ئـق مؤشـار "إذ تعـد هـذه الط

 نيى الفـروق فـي األداء بــد فـي معرفـة مـديفيـز ييالتمـز " أن معامـل ييمـن ذلـك مـن خـالل حسـاب معامـل التم التأكدوتـم 
: ١٩٩٠الداخلي واخلـارجي " )اإلمـام وآخـرون: االختبار  فـي الصـفة املقاسـة فضـال عـن أتكـد الباحـث مـن صـدقاألفراد 

ـل اإلحصـائي يب التحليـأيت وصـف ألسـاليمـا ي ت وفرا الفقنيـاس ابالتسـاق الداخلي بيفضـال عـن متتـع املق، (١١٥ص 
 . اسياملسـتخدمة فـي التحقـق مـن صدق بناء املق

 : ني أو املتطرفتني املتاادتنيأسةلوب اجملموعت ١-٥-٣-٣
ـد يولتحد، ـةية االجتماعيـاس املسـؤوليـزة فـي بنـاء مقي ت املمار  للكشف عن الفقني املتضادتنيوعتمت استخدام أسلوب اجملم

اخلاصة ببناء سا ت السابقة ار ا ت البحوث وبعض الديجعـة أدبار قـام الباحـث مب،  تار ـل الفقـية لتحلنـة املناسـبيلعحجـم ا
لـوحظ ، (٧١ص : ٢٠٠٦: )الطـائي، (٥٣ص : ٢٠٠٥: ـلي)طب، (٤٣ص : ٢٠٠١: ـريي)الزه سةار منها د، سيياملقا

تضبط  وجـد قـانون مطلـق أو قاعـدة عامـةيه " ال نـا إذ، ( فـردا فـأكثر٣٠نـت فكانـت )يـز تبايينـة التميع دار أن عـدد أفـ
 تطلـب عـدداي ت ار ـل الفقـيحتل ـاك اتفـاق علـى أن ت بـل هنار ل الفقيسة حتلار ء دار  من اجل إجنيألدىن لعدد املمتحناحلد ا

( " Nunn ally: 1978وصـي ننـايل )ي" وبشـكل عـام ، (٢١٠ص : ٢٠٠٤: " )النبهـاننيا مـن املفحوصـي" نسـبارـ يكب"
وهناك ، (٢١٠: ص ٢٠٠٤ ت كحد أدىن " )النبهان: ار مخسـة إلـى عشرة أمثال عدد الفق ني بـنيو  عـدد املمتحنـار تـيأن 

ء ار خـر أن اإلجـرى الـبعض األي نيفـي حـ، نـةيـدد حجـم العحيـرى الـبعض إن حجـم اجملتمـع هـو الـذي يإذ ، ءار عدد من اآل
ة كما ياس بصورته األوليق املقيإذ مت تطب، (٧٤ص : ٢٠٠٥: )الكـواز "نـةيدد حجم العحيلذي ل هو اياملستخدم يف التحل

د ار م أفيمت " تقس، ا تية يف الكليضاي( طالب ممارس لنأنشطة الر ٣٠٠ز البالغ قوامها )يينة التميعلى ع، (٤يف امللحق )
ـا يبـا تنازلي ترتنيـق ذلـك نرتـب درجـا ت املمتحنـيولتحق،  منهـاني متطـرفتنيواخـذ جممـوعت، نيتي متسـاو نينة إىل جمموعتيالع

ـار يـتم اختيوفـي العـادة ، (٢٣٦ص : ٢٠٠٠: " )ملحـمنيتي متسـاو ني)مـن األعلى إىل األدىن( مث نقسمها إلـى جممـوعت
 د أعلىيتم حتدي"، نيتطرفت املنيا لتمـثال اجملموعتي( مـن الـدرجا ت الـدن٪٢٧ـا وبنسـبة )ي( مـن الـدرجا ت العل٪٢٧نسـبة )

ـز ييعلـى اعتبـار أن معامـل مت، (٪٢٧( واقـل )٪٢٧أو أعلـى )، الي قلـني( أذا كـان عـدد املفحوصـ٪٥٠( واقـل )٪٥٠)
إذا  لـذلك فانـه "، (١٩٦ص : ٢٠٠٤: " )النبهـانفـي حالـة اسـتخدام هـذه النسـبة ارار كـون حساسـا وأكثـر اسـتقيقـرة الف

" )الزوبعي اي( مـن الـدرجا ت الـدن٪٢٧و)، ـاي( من الـدرجا ت العل٪٢٧ة فانه ابإلمكان اخذ نسبة )ي نة كبيكانـت الع
( ٪٢٧بة )ر ت نســيإذ اخت، (Stanley: 1972: p 268) (٥٠ص: ٢٠٠٦: )عالم (٨٠-٧٤ص: ١٩٨١: وآخرون

( ٨١وقد تضمنت كل جمموعة )، ني املتطرفتنيثال اجملموعتا لتمـي( مـن الـدرجا ت الـدن٪٢٧بة )ـا ونسـيمـن الدرجا ت العل
واعتمـد ت ، ـاسيق ت املار ـا فـي ضـوء إجابـاهتم علـى فقـيبـا تنازلية بعـد أن رتبت درجاهتم ترتيضايطالب ممارس لنأنشطة الر 

 ت ار لكـل فقـرة من فقا يـا والـدنيل العني متوسـطا ت إجابـا ت اجملمـوعتني) ت( احملتسبة الختبار داللـة الفـروق بـ مـة اختبـاريق
ه رمـز لـيذي والـ، ة(ـية للعلـوم االجتماعيبـة اإلحصـائيابلـ)احلق وذلك ابستخدام البانمج اإلحصائي املعروف، اسياملق
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 Ebel: 1976: p)، (318 : ص١٩٧٣جـابر: )، (262 : ص١٩٧٣ايت:ـي)ألب، ( علـى احلاسـوب اآللـيSpss)ـب

399) ، ،(Edwards: 1957: p 153- 154) ( ٥واجلدول )ذلكنيبي  . 

  (5اجلدول )
 زييالتائي حلساب التماالختبار   نتائجنيبي

 رقم الفقرة زييمعامل التم دالل  الفروق رقم الفقرة زييمعامل التم دالل  الفروق

 ١ ٥١، ٢ معنوي ٣١ ١، ٣ معنوي

 ٢ ٦٦٣، ١ معنوي ٣٢ ٧٢، ٢ معنوي

 ٣ ٦٤٩، ١ معنوي ٣٣ ٩٥٤، ١ معنوي

 ٤ ١٠٥، ٣ معنوي ٣٤ ٧٣٦، ١ معنوي

 ٥ ٤٣٢، ٢ معنوي ٣٥ ٣١٢، ٣ معنوي

 ٦ ٦٥١، ١ معنوي ٣٦ ٨٤، ٢ معنوي

 ٧ ٢١٢، ٢ معنوي ٣٧ ٤، ٢ معنوي

 ٨ ٦٤، ٣ معنوي ٣٨ ١٠٩، ٤ معنوي

 ٩ ٣١٣، ٢ معنوي ٣٩ ٨٣٩، ١ معنوي

 ١٠ ٩١٨، ١ معنوي ٤٠ ٩١، ١ معنوي

 ١١ ٨٤٧، ١ معنوي ٤١ ٢٠١، ٤ معنوي

 ١٢ ٤١٧، ٣ معنوي ٤٢ ٩٩، ١ معنوي

 ١٣ ٩٥٢، ٢ معنوي ٤٣ ٦٤٢، ٣ معنوي

 ١٤ ٣٢، ٤ معنوي ٤٤ ٥٥٧، ٢ معنوي

 ١٥ ٠٠٥، ٣ معنوي ٤٥ ٤٩٩، ٢ معنوي

 ١٦ ١٢١، ٤ معنوي ٤٦ ٣٠٧، ٢ معنوي

 ١٧ ٧١٩، ٣ معنوي ٤٧ ٤٩٤، ٢ معنوي

 يغ 
 معنوي

  ٠ ،
٥٨٥ 

 يغ   ٤٨  
 معنوي

  ٠ ،
٢٤٢ 

  ١٨  

 ١٩ ٤٥٣، ٢ معنوي ٤٩ ٠٠٩، ٢ معنوي

 ٢٠ ٨٨، ٣ معنوي ٥٠ ٨٧٨، ١ معنوي

 ٢١ ٧٢٥، ٤ معنوي ٥١ ٤٥٨، ٢ معنوي

 يغ 
 معنوي

  ٠ ،
٨١٦ 

 ٢٢ ١١، ٣ معنوي  ٥٢  
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 رقم الفقرة زييمعامل التم دالل  الفروق رقم الفقرة زييمعامل التم دالل  الفروق

 يغ  ٥٣ ٣٧٥، ٣ معنوي
 معنوي

  ٠ ،
٤٣٥ 

  ٢٣  

 ٢٤ ٣٠٤، ٢ معنوي ٥٤ ٠٩، ٤ معنوي

 ٢٥ ٣٥٧، ٤ معنوي ٥٥ ٥٠١، ٣ معنوي

 يغ 
 معنوي

  ٠ ،
٧١٣ 

 ٢٦ ٧١، ١ معنوي  ٥٦  

 ٢٧ ٦٤٧، ١ معنوي ٥٧ ٦٤٩، ١ معنوي

 يغ 
 معنوي

  ٠ ،
٤٢٢ 

 ٢٨ ٨٤٨، ٢ معنوي  ٥٨  

 ٢٩ ٨٩١، ١ معنوي ٥٩ ٢، ٢ معنوي

 يغ 
 معنوي

  ٠ ،
٦ 

 يغ   ٦٠  
 معنوي

  ١ ،
٥٧٣ 

  ٣٠  

  (١، ٦٤٥) ة تساوييول) ت( اجلد متيق، (٢٩٨) ( وأمام درجة٠، ٠٥) ≥ة ي* معنوي عند مستوى معنو 

  (٤٥٦ص : ١٩٨٤وي: ا)الر 

مة ) ت( يوعند الرجوع إىل ق (٤، ٧٢٥ –٠، ٢٤٢ )نيوحـت بـار ـاس تي ت املقار ـة لفقـيم التائيأن القـ :(٥ اجلـدول )نيبـي
فـي ضـوء ذلـك ، و (١، ٦٤٥اجـد أهنـا تسـاوي ) (٠، ٠٥) ≥ة يوأمام مستوى معنو ، (٢٩٨ة )ية أمام درجة حر يولاجلد

هـا مـن خـالل يتـم االسـتدالل عل، ـةيز يي ت مل تثبت قـدرة مترا( فق٨) عـدا ما، ـةيز ييفقـرة أثبتـت قـدرة مت (٥٢تضـح أن )ي
مت حذف  فقد، ةيمة ) ت( اجلدولي( احملتسبة أقل من قمة ) تيومبا أن ق، ةيولمتها اجلدية ) ت( احملتسـبة مـع قمـيمقارنـة ق

 . زييفة التمي ت ضعار الفقـ
 الداخةلي االتساقعامل أسةلوب م ٢-٥-٣-٣
 ق  االتساق الداخةلي اباليت:يتعين طر  

 . اسيأو املقاالختبار   ت مع بعضها البعض داخلار تباط الفقار  مدى -

 . اس ككليتباط كل فقرة مع املقار  مدى -

 ت وخطـأ عدم جتانس ار ى الفقـتـأثر خبطـأ حمتـو ي ت لكـون االتسـاق ار  الفقـنيما بيمن مدى االتساق ف التحقق -
 . (١٣١ص : ٢٠٠٦  ت )رضوان:ار فقال

ين" ير لصدقه التكو يأو معامل جتانسه إىل احلصول على تقـد، اسيؤدي فحص االتساق الداخلي للمقيإذ "
ته ار اسا متجانسا يف فقيقدم لنا مقي إذ أن هذا األسلوب "، ج معامل االتساقا ر ومت استخ، (٣٥:ص ١٩٩٩)ابهي:

 ت ار  فقـنيبط بـار ز التـار فضال عن قدرته على إب، ـاس ككليقسـه امليقيالـذي  البعد السلوكي نفسه فقرة س كليث تقيقح
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تباط درجـة كـل فقـرة ابلدرجـة ار  اد معاملجيزة مت إي املمي ت غار فبعـد استبعاد الفق، (١٠١ص  :١٩٩٠ " )كـاظم:ـاسياملق
بصـدق سـمى "يو ، ـا تية فـي الكليضـاينشـطة الر ( طالـب ممارسـا لنأ٣٠٠ـز البالغـة )يينـة التميـاس لـنفس عيـة للمقيالكل

،  املفـردة واجملمـوع الكلـي للمحـاورنيب االرتباطاسه من خالل حساب معامل يتم قيإذ ، اسياالتساق الداخلي للمق
ق ـيسـون( لتحقي ط )بيالبسـ االرتباطوقـد تـم اسـتخدام معامـل ، (٦٨ص  :٢٠٠١ ـاس" )فرحـا ت:يـة للمقيالدرجـة الكل

 Spss)رمز له ب)يوالذي ، ة(ية للعلوم االجتماعيبة اإلحصائيابسـتخدام البنـامج اإلحصـائي املعـروف ابلـ)احلق، ذلـك
 .  ذلكنيبي( ٦واجلـدول )، على احلاسوب اآللـي

 (٦) اجلدول

 االتساق الداخةلي   ابستخدام أسةلوبي  االجتماعياس املسؤولي  ملقيت والدرج  الكةلرا الفقنيب االرتباط معامل نيبي

 رقم الفقرة معامل االرتباط دالل  الفروق رقم الفقرة معامل االرتباط دالل  الفروق

 ١ ٤١٤، ٠ معنوي ٢٩ ٣٨، ٠ معنوي

 ٢ ٢٠٥، ٠ معنوي ٣١ ٢٤٧، ٠ معنوي

 ٣ ٢٨٣، ٠ معنوي ٣٢ ٤٢٦، ٠ معنوي

 ٤ ٣٣، ٠ معنوي ٣٣ ٤٣١، ٠ معنوي

 ٥ ٥٣٤، ٠ معنوي ٣٤ ١٩٨، ٠ معنوي

 ٦ ١٩٣، ٠ معنوي ٣٥ ٦٣٤، ٠ نويمع

 ٧ ٤٥٧، ٠ معنوي ٣٦ ٣١، ٠ معنوي

 ٨ ٥٨، ٠ معنوي ٣٧ ٥٦، ٠ معنوي

 ٩ ٤٤، ٠ معنوي ٣٨ ٥١، ٠ معنوي

 ١٠ ٢١٧، ٠ معنوي ٣٩ ٢٥٩، ٠ معنوي

 ١١ ٣٨٩، ٠ معنوي ٤٠ ٥٧٩، ٠ معنوي

 ١٢ ٥٢، ٠ معنوي ٤١ ٣٥٢، ٠ معنوي

 ١٣ ٥١٩، ٠ معنوي ٤٢ ٤٩١، ٠ معنوي

 ١٤ ٣٤٧، ٠ معنوي ٤٣ ٥٧٤، ٠ يمعنو 

 ١٥ ٤٩، ٠ معنوي ٤٤ ٣٦١، ٠ معنوي

 ١٦ ٦٢٧، ٠ معنوي ٤٥ ٦٠٦، ٠ معنوي

 ١٧ ٢٢، ٠ معنوي ٤٦ ٢٦٤، ٠ معنوي

 ١٩ ٢٩٢، ٠ معنوي ٤٧ ٣٠٩، ٠ معنوي

 ٢٠ ٢٤٩، ٠ معنوي ٤٩ ٤٤، ٠ معنوي

 ٢١ ٣٢٨، ٠ معنوي ٥٠ ١٩٩، ٠ معنوي
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 رقم الفقرة معامل االرتباط دالل  الفروق رقم الفقرة معامل االرتباط دالل  الفروق

 ٢٢ ٥١، ٠ معنوي ٥١ ٥٨٢، ٠ معنوي

 يغ  ٥٣ ٢٧٧، ٠ معنوي
 معنوي

  ٠ ،
١٥٣ 

  ٢٤  

 ٢٥ ٣٩٢، ٠ معنوي ٥٤ ٦٢، ٠ معنوي

 ٢٦ ٤، ٠ معنوي ٥٥ ٣٧، ٠ معنوي

 يغ 
 معنوي

  ٠ ،
١٦١ 

 ٢٧ ٢٣٥، ٠ معنوي  ٥٧  

 ٢٨ ٥٥٩، ٠ معنوي ٥٩ ٤٥٢، ٠ معنوي

وي: ار ( )ال٠، ١٦٥) ـة تسـاوييولـد)ر( اجل مـةيق، (٢٩٨) ـةي( وأمـام درجـة حر ٠، ٠٥) ≥ـة يمعنـوي عنـد مسـتوى معنو 
  .(٤٦٣:ص ١٩٨٤

 –٠، ١٥٣ )نيوحـت بـار ت ـاسيـة للمقيـاس والدرجـة الكلي ت املقار  فقـنيم معامـل االرتبـاط بـيقـأن  :(٦ اجلدول )نيبي
، ٠٥) ≥ ـةيمعنو وأمـام مسـتوى ، (٢٩٨) ـةيحر  وعنـد الرجـوع إلـى جـداول داللـة معامـل االرتبـاط عنـد درجـة، (٠، ٦٣٤

 مل نيوفقرت، ةيز يي( فقرة أثبتت قدرة مت٥٠ أن )نيتبيضوء ذلك  وفـي، (٠، ١٦٥) ـة تسـاوييولاجلـد )ر( مةياجـد أن ق (٠
مـة )ر( يومبـا أن ق، ـةيولمتهـا اجلـدياحملتسـبة مـع ق )ر( مـةيهـا مـن خـالل مقارنـة قيعل مت االسـتدالل، ةيز ييتثبت قدرة مت

ـاس ي ت املقار على هـذا األسـاس فـان عـدد فقـو ، زييفة التمي ت ضعار فقد مت حذف الفق، ةيولر( اجلدمة )يأقل من ق احملتسـبة
 ت بكنأ ار ( فق١٠وأسـلوب معامـل االتساق الداخلي هي )، ـزة التـي تـم حـذفها أبسـلوب اجملموعـا ت املتطرفـةيـر املميغ

 .  ذلكنيبي( ٧) واجلدول، نياألسلوب
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 (٧اجلدول )

ت ار ملتطرف  واالتساق الداخةلي حسب فقاحملذوف  أبسةلويب اجملموعات ا زة(ي املمري)غ تار  جمموع وأرقام الفقنيبي
 اسياملق

  يت املتبقار لفقا

 زة( احملذوف ي املمريت )غراالفق
 تار فق

 اسياملق
أبسةلوب االتساق 

 الداخةلي

وب اجملموعات أبسةل
 املتطرف 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،12 ،11 ،
12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،19 ،22 ،
21 ،22 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،31 ،
32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،
42 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،

49 ،52 ،51 ،53 ،54 ،55 ،59 

24 ،57 
18 ،23 ،32 ،48 ،
52 ،56 ،58 ،62 

(١-٦٠) 

 فقرة

 فقارت ٨ فقرة ٢ فقرة ٥٠
 اجملموع
٦٠ 

 يف امللحق نيكما مب،  ( فقرة٥٠) تـه مؤلـف مـنار ـل اإلحصـائي لفقيـة التحليعمل ـة بعـديـاس بصـورته النهائيصبح املقيوهبذا 
(٥) . 

 اسيثبات املق ٦-٣-٣
" لهاأجن الظـاهرة التـي وضـع مـاالختبار  س بـهيـقي إلـى مـدى الدقـة واإلتقـان أو االتسـاق الـذي يشـي"أن الثبـا ت 

الدقـة فـي عنـي "يو ، (Gronback: 1960: p 126" )ائجاالنسـجام أو االتسـاق فـي النتـ( "٩٨: ص ٢٠٠٦وان: )رضـ
ولغـرض ، (١٩٤ص  :١٩٩٢ ملكـاوي:و  " )عـودةاالختبار سـهايقيـة للفـرد علـى السـمة التـي يقير العالمـة احلقيتقـد

 : اس أستخدم الباحثياحلصـول علـى ثبـا ت املق

 االختبار ق  أعادةيطر  ١-٦-٣-٣
مبعنـى أن الثبـا ت فـي ، ـقي ابلنسـبة لوقـت التطبني خمتلفتـنيمـرتاالختبار  ـقي اخلطـأ املـرتبط بتطبميقـة لتقـو يتسـتخدم هـذه الطر 

ام الباحـث قحسـاب قـ. نيتـي زمننيـاس فـي فتـرتيفـي املقاالختبار  ل درجـا تيـة لتسـجينـة الزمنيسـتخدم املعايقـة يهـذه الطر 
( طالبـا  ٤٠نة مؤلفة من )ياس على عيق املقيإذ مت تطب، قهيتطب وإعادةاالختبار  قيقـة تطبيـاس بطر يدرجـة الثبـا ت للمق

 من موعد نية بعد مـرور أسبوعياس مرة اثنيق املقيد تطبيوأع، نة البحثينة البناء ومت استبعادهم من عيـق أويل من عيكتطب
ص : ٢٠٠٢: " )الظـاهر وآخـرونومـاي( ٢٠-١٠ن )ياالختبار  نيو  املدة عادة باترت نة "يعلى نفس الع ق األويليبالتط
مـة )ر( يفظهـر ت ق، سـون(ي ط )بيا ابستخدام معامل االرتبـاط البسـي ت تـم معاجلتهـا إحصـائار وبعـد مـع االسـتما، (١٤١

 . اسيى ثبا ت املقدل عليا مما ي( وهـو دال إحصائ٠، ٨١احملتسـبة تسـاوي )
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 هحياس وتصحيوصف املق ٧-٣-٣
اس صـادقة ي أداة قيهدف إىل توفي، ة مـن طـالب جامعـة املوصـليضاية ملمارسي األنشطة الر ية االجتماعياس املسؤوليمق

،  سة( حماور)مخ موزعة على، ( فقرة٥٠ة من )يـاس بصورته النهائيتـألف املق، ـةية االجتماعيـاس مسـتوى املسـؤوليواثبتـة لق
كـر ت يـاس ليـا علـى مقيـاس مـن خـالل مخسـة بـدائل مرتبـة تنازلي ت املقار علـى فقـاإلجابة  وتـتم، (٨ فـي اجلـدول )نيكما مب

 نين باز تعطـى هلـا األو  جيابيةاإلالفقـرة ، ن تبعـا ملضـمون الفقرةاز وتكـون األو ، أبـدا(، ار اند، اانيأح، غالبا، )دائما خلماسـيا
اس هي يا للمقية العليوتكـون الدرجـة الكل، ( درجـة5.1 )نية بـيح ابلنسـبة للفقـرة السـلبيوالعكس صح، ( درجة1.5)
 . ( درجة٥٠اس فهي )يا للمقية الدنيأما الدرجة الكل، ( درجة٢٥٠)

 (٨اجلدول )

  ي  االجتماعياس املسؤوليت عةلى حماور مقار ع الفقي توز نيبي

 ت احملاور تراتسةلسل الفق اجملموع

 ١١ 1 ،6 ،11 ،16 ،22 ،23 ،27 ،32 ،37 ،42 ،
46 

 ١.   جتاه الزمالء 

 نيوقوان جتاه أنظمة  43، 38، 33، 28، 24، 21، 17، 12، 7، 2 ١٠ 
 اللعب 

 .٢ 

 ٣.   ةية واألخالقيالرتبو   ٣، ٨، ١٣، ٢٥، ٢٩، ٣٤، ٣٩، ٤٨، ٥٠ ٩ 

 ٤.  جتاه العدل واملساواة   ٤، ٩، ١٤، ١٨، ٢٦، ٣٠، ٣٥، ٤٠، ٤٤، ٤٧ ١٠ 

 ٥.   جتاه اخلالق  ٥، ١٠، ١٥، ١٩، ٢٢، ٣١، ٣٦، ٤١، ٤٥، ٤٩ ١٠ 

  ترااجملموع الكةلي لةلفق ٥٠ 

   ي  االجتماعياس املسؤوليائي ملقهق النيالتطب ٤-٣
ودون ، ـا ت جامعـة املوصـلية مـن كليضـاي( طالبـا" ممارسـا" لنأنشـطة الر ٢٦٦ق البالغة )ينة التطبياس على عيق املقيمت تطب

، ـاسيعلـى املقاإلجابة  قـةيوتـم شـر  طر ، ـاسيسـا ت املقار هم كيوزعـت علـ، ـاسيعلـى املقـد وقـت اثبـت لإلجابـة يحتد
 ت ار ـع فقـيهم لإلجابـة علـى ميعلـ ـديوتـم التأك، ه مناسـباار ل الذي تـيالبد( أمـام كـل فقرة وحتت √وذلـك بوضـع عالمـة )

إذ ، نياس مـن املختبـر يسا ت املقار مث مت مع ك، اس نفسهيسة املقار تكون على كاإلجابة  علما أن، ةـاس بكـل دقة وأمانياملق
ـتم احلصـول ي( اسـتمارة لـم ٥٠و)، حهاي ت لعـدم تصـحار ( اسـتما٦واسـتبعد ت )، ( اسـتمارة٢١٠تـم احلصـول علـى )

 . عاياس مي ت املقار ـاس هـي جممـوع درجاته على فقيقعلـى املوهبـذا تكـون درجـة املختبـر ، هـايعل
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   يالوسائل اإلحصائ ٥-٣
 املتوسط احلسايب  -

 املنوال -

 ارييف املعار االحن -

 سون(ي معادلة معامل االلتواء لـ)كارل ب -

 سون( ي ط لـ)بيمعامل االرتباط البس -

 . (٢٧٢ - ١٠١ص: ١٩٩٩: ديييت والعبياختبار) ت( )التكر  -

 . (١٤٦: ص ١٩٩٨: فرضي )عالوياملتوسط ال -

 . (٩٠-٨٨ص : ٢٠٠١: نار ة )عمر وآخيالنسبة املئو  -

 اهعرض النتائج ومناقشت -4

ة مـن طـالب جامعـة يضـاية ملمارسـي األنشـطة الر ية االجتماعياس املسؤوليسة ببناء مقار قام الباحث من خالل هذه الد
 . وبذلك حتقق اهلدف األول من البحث، ـاسيبنـاء املقءا ت خاصـة بار وقـد تـم ذلـك مـن خـالل إجـ، لاملوصـ

  ي  االجتماعياس املسؤولين  البحث ملقيعرض نتائج ع ١-٤
تـم التأكـد مـن ، ـقينـة التطبيقـه علـى عيوالـذي تـم تطب، ـةية االجتماعياس املسؤولية مقيبعد أن أتكد الباحث من صالح

ومنحنـى ، سـون(ي ق معادلـة معامـل االلتـواء )كـارل بيعـي )معتـدل( عـن طر يـع طبيز نـة البحـث وان التو يـاس لعيمالءمـة املق
 .  ذلكنيبي( ٩واجلـدول )، عـي )أالعتـدايل(يـع الطبيالتوز 

 (٩اجلدول )

ن  البحث يف ياري واملنوال ومعامل االلتواء إلجاابت عيف املعار املتوس  احلسايب واالحنو  الفرضي املتوس  نيبي
  ي  االجتماعياملسؤولاس يمق

معامل  ج يالنت
 االلتواء

 فار االحن املنوال

 اريياملع

املتوس  
 احلسايب

وحدة 
 اسيالق

 ن يالع
 ـاسياملق

 ةية االجتماعياملسؤول ٢١٠ درجة ٣٢، ١٦٢ ٢، ١٢ ١٦٠ -١٩، ٠ عي*يطب

  (١ )± نين  إذا وقع معامل االلتواء بيت مالءم  لةلعار واالختبا، ايعيعد االلتواء طبي *

 (٢٠٦ – ٢٠٤ص : ١٩٨٠: )االطرقجي
 البحثلي  االجتماعي  لدي عين  و عرض نتائج التعرف عةلي مستوي املسؤ  4-2

ومقارنتـه ، ـاسياد املتوسط الفرضـي للمقجيقام الباحث إب، نة البحثية عند عية االجتماعي مستوى املسؤولميألجل تقو 
علـى أسـاس أن ، ةية سـلبيومسـؤول، ةيابجيإة يـة إلـى مسـؤولية االجتماعيلوسـوف تصـنف املسـؤو ، هميابملتوسـط احلسـايب لـد

ـة يـر معنو يمـة الغيما متثـل القيف، ةيابجيإة يـة هـو مسـؤوليـاس بصـورة معنو يفـوق املتوسـط الفرضـي للمقينـة الـذي يمتوسـط الع
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( ١٠) واجلدول، ةية سلبياملتوسـط الفرضـي فتمثـل مسـؤول م األدنـى مـنيأمـا القـ، ة ضـمن حـدود املتوسـط الفرضـييمسـؤول
 .  ذلكنيبي

 (١٠اجلدول )

  ي  االجتماعياس املسؤوليمق ن  البحث يفياري واملتوس  الفرضي لعيف املعار  املتوس  احلسايب واالحننيبي

م  )ت( يق
 احملتسب 

 املتوس 

 الفرضي

 فار االحن

 اريياملع

املتوس  
 احلسايب

 اسياملق ن يالع

 ةية االجتماعياملسؤول ٢١٠ ٣٢، ١٦٢ ٢، ١٢ ١٥٠ ٦٣، ١٤ *

 (1.645قيمة ) ت( اجلدولية )، (229درجة حرية ) اموأم، (٠، ٠٥) ≥ ةي* معنوي عند مستوى معنو 
 . (٤٥٦:ص١٩٨٤وي:ار )ال

ة ياس املسؤولي ت مقار نة البحث علـى فقـييب إلجااب ت عمة املتوسط احلسايأن ق :(١٠ م  اجلدول )نيتبي

 نيـة الفـروق بـيوعند اختبار معنو ، (١٢، ٢) اري قدرهيف معار وابحن، (١٦٢، ٣٢ة قد بلغ )يجتماعاال

التـائي االختبار  وابسـتخدام، (١٥٠البـالغ ) () ـاسيواملتوسـط الفرضـي للمق، ـةنيمتوسـط درجـا ت الع

وهـي اكبـر مـن ، (٠، ٠٥) ≥ ـةيعنـد مسـتوى معنو ، (١٤، ٦٣مـة ) ت( احملتسـبة )ينـة واحـدة بلغـت قيلع

دل يوهذا ، نة البحثيـدل علـى أن الفرق معنوي لصاحل عيممـا ، (١، ٦٤٥ـة البالغـة )يولمـة ) ت( اجلـديق

ة يتمتعـون مبسـؤولية فـي جامعة املوصل بصورة عامـة يضـاي لنأنشطة الر نيعلى أن الطالب املمارس

  .ضيايال الر لـنأداء والعطاء يف اجمل ودافعـا از قـد تكـون حـافإجيابية  ـةيماعاجت

  ياالجتماع لي و املسؤ  عرض املستوايت املعياري  لنتائج عين  البحث يف مقياس 4-3

 ت ايـا مـن خـالل الـدرجا ت اخلـام قـام الباحـث بوضـع مسـتو يجـة لعـدم وضـو  الرؤ يونت، اسـتكماال ألهـداف البحـث
هـا معنـى لـه داللـة ي الـدرجا ت اخلـام وتعطي ت فـي تفسـايأن تسـاعد هـذه املسـتو "، هـاميلغـرض تقو ، نـة البحـثيـة لعيار يمع

 : يتأيوكما ، (١٠٢ص  :١٩٩٧: " )اجلواديمية التقو ية فـي أثنـاء استخدامها يف عمليعلهـا أكثـر موضـوعجيممـا 

                                  
() أن املتوسط  (، ومبا٥، ٤، ٣، ٢، ١ـاس مخاسي التدرج )يـه علـى وفـق مقي( فقـرة، وتكـون اإلجابـة عل٥٠تكـون مـن )يـاس يـاس: املقياملتوسـط الفرضـي للمق

 (١٤٦:ص ١٩٩٨عـدد البدائل )عالوي: ÷  ت راعـدد الفقـ× ن البـدائل زاالفرضي = جممـوع أو 

 درجة.  ١٥٠ =٥ ÷٥٠ ×٥+٤+٣+٢+١املتوسط الفرضي = 

  ميـط الفرضـي للتقـو سا ت والبحوث فـي جمـاال ت متعـددة اعتمـد ت علـى املتوساد من الدر يإذ أن هناك العد

(، )الطائي: ٤٩ : ص٢٠٠٤(، )النعمة: ٥٣: ص٢٠٠٢في: ي(، )االشـر ٥٥ص :١٩٩٧خو: ي(، )الشـ١٣٩-١٣٨:ص ١٩٨٩منهـا )عـودة: 
 (. ٨٩ -٨٥: ص٢٠٠٦
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  (١١اجلدول )

اس ين  البحث يف مقي  لعي  والنسب  املئو يضايالر   لألنشط ني  وعدد الطالب املمارسيار يت املعاي املستو نيبي
  ي  االجتماعياملسؤول

 الدرج  اخلام اريياملستوى املع عدد الطالب  يالنسب  املئو 

 فأكثر ١٨٧ د جدايج ١٠ ٨، ٤٪

 ١٧٥-١٨٦ ديج ٣٦ ١، ١٧٪

 ١٦٣-١٧٤ متوسط ٦٣ ٣٠٪

 ١٥١-١٦٢ مقبول ٥٧ ١، ٢٧٪

 ١٣٨-١٥٠ فيضع ٤٢ ٢٠٪

 فاقل ١٣٧ اف جديضع ٢ ١٪

 ١٦٢، ٣٢ =س   ١٢، ٢ =ع±  ٢١٠ ١٠٠٪

، (٪٤، ٨دارها )ة مقـيوبنسـبة مئو ، رراتكـ (١٠على ) د جدا(يحصل املستوى )ج يت:أي ما نيتبي( ١١وم  اجلدول )
وحصـل املسـتوى )متوسـط( ، (٪١٧، ١) ة مقـدارهاـيوبنسـبة مئو ، رار تك (٣٦) ىـد( فقـد حصـل علـيأمـا املسـتوى )ج

( ٪٢٧،١ـة )ير وبنسـبة مئو ار ( تكـ٥٧وحصـل املسـتوى مقبـول علـى )، (٪٣٠) ـة مقـدارهايوبنسـبة مئو ، رار تك (٦٣ى )علـ
 ف جـدا( علـىيوحصـل املسـتوى )ضـع، (٪٢٠) ة مقـدارهايوبنسبة مئو ، رار تك (٤٢ف( على )يوحصـل املسـتوى )ضـع

طـالب ممـارس لنأنشـطة  (٢١٠) نـة املتكونـة مـنيجممـوع الع وذلـك مـن، (٪١) ة مقدارهايوبنسبة مئو ، رار تكـ (٢)
 . (٪١٠٠ة )يثلون النسبة املئو ميو ، ة يف جامعة املوصليضايالر 
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  اتيالتوصو االستنتاجات -5
 االستنتاجات 5-1

 : يتأيمن خالل ما مت عرضه لنتائج البحث احلايل استنتج الباحث ما 

 . ة مـن طـالب جامعة املوصليضـايـة ملمارسـي األنشـطة الر ية االجتماعيـاس املسـؤوليتـم التوصـل لبنـاء مق -

قد إجيابية  ةية اجتماعيتمتعـون مبسـؤولية فـي جامعـة املوصـل بصـورة عامـة يضايالطالب املمارسون لنأنشطة الر  -
 ضي اياجملال الر  ودافعا لنأداء والعطاء يف از تكون حاف

ة ياس املسؤولية مـن طـالب جامعـة املوصـل مبقيضـايـة ملمارسـي األنشـطة الر يار ي ت معايتـم التوصـل إلـى مسـتو  -
 . ةياالجتماع

 اتيالتوص ٢-٥
ضي اية يف جامعة املوصل ابعتبارهم نواة مهمة فـي اجملال الر يضاي لنأنشطة الر نياالهتمام ابلطالب املمارس -

 . اجلامعي

وانعكاسـاته علـى جممـل العمـل ، ةية االجتماعياور املسـؤولـة البحـث العلمـي فـي حمـيط عمليالعمـل علـى تنشـ -
، هيواحملافظة عل، واهلـدف مـن ذلـك خلـق اإلنسـان العملي الناجح. هيـة فية االجتماعيضـي ودرجـة املسـؤولايالر 

 . ةيته االجتماعير مسؤولي أدائه الفين وتطو نيوحتس

نه على اجلامعا ت يوصـل وتقنـة لطـالب والعبـي جامعـة املياالجتماع ةيـاس املسـؤوليـاس املعـد فـي قياسـتخدام املق -
 . ة األخرىيقار الع
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 املصـادر

دار العلم ، ٢ط ، ةيقاهتا الرتبو ية وتطبيالفروق الفرد: (١٩٨٩) ة حممودياند، فيشر و  رجاء حممد، أبو عالم .1
 . تيالكو ، للطباعة والنشر

ة األولـى ـة الدرجـيـة لرؤسـاء أندياديب القي األسـاليتـأث: (٢٠٠٢ـى )يحيل يـاض امحـد إسـماعير ، فيياالشـر  .2
ة ية الرتبيكل،   منشورةيه غراأطروحـة دكتـو ، ـةيئاهتـا اإلدار يمـي ألعضـاء هيم التنظاز ة فـي االلتـيضـايالر 
 . جامعة املوصل، ةيضايالر 

عة للطباعة يدار الطل، ١ط ، ةيصـائـة فـي الطـرق اإلحيقيالوسـائل التطب: (١٩٨٠حممـد علـي )، االطرقجـي .3
 . و تي ب، والنشر

 . بغداد، دار احلكمة للطباعة والنشـر، اسي والقميالتقو : (١٩٩٠مصطفى حممود وآخرون )، اإلمام .4

 . القاهرة، مركز الكتاب للنشر، قية والتطبي النظر نية بياملعامال ت العلم: (١٩٩٩ )نيمصطفى حس، ابهي .5

، رون املفيت وآخنيترمـة حممـد أم، ينيعـي والتكـو يم الطالـب التجميم تعلـيـيتق: (١٩٨٣ وآخـرون )نيـاميبن، بلـوم .6
 . القاهرة، ليدار ماكروه

 . ةيدار النهضة العرب، ـة وعلـم الـنفسيمناهج البحث يف الرتب: (١٩٧٣ق وآخرون )يعبد اجلبار توف، ايتيألب .7

، ـة لـدى طلبة جامعة املوصلية االجتماعيالقتهـا ابملسـؤولة الناضـجة وعيالشخصـ: (٢٠٠٤حم )از نـب مـيز ، ألتـك .8
 . جامعة املوصل، ةية الرتبيكل،   منشورةي غيرسالة ماجست

ة ية فـي قحوث الرتبيقـا ت اإلحصـائيالتطب: (١٩٩٩حسـن حممـد عبـد )، ـديي والعبنيسـايـع يود، تـييالتكر  .9
 . لجامعة املوص، دار الكتب للطباعة والنشر، ةيضايالر 

ترمة عبد ، ـةي فـي علـم الـنفس والرتبميـاس والتقـو يالق: (١٩٨٩ـث )يبزايإل، جنيروبـر ت وهـ، كيثورنـدا .12
 . عمان، مركز الكتاب األردين، الين وعبد الرمحن عدسيد الكيز  هللا

ة دار النهض، ـة وعلـم الـنفسيمنـاهج البحـث فـي الرتب: (١٩٧٣وآخـرون )، ـديجابر عبد احلم، جابر .11
 . ةيالعرب

ـة يـد لطـالب كليـة بكـرة الي ت اهلجومراـة اختبـار املهـايبنـاء بطار : (١٩٩٧ قاسـم )ميعبـد الكـر ، اجلـوادي .12
 . جامعة املوصل، ةيضاية الر يـة الرتبيكل،  ـر منشـورةيه غراأطروحـة دكتـو ، جامعـة املوصـل، ةيضـايـة الر يالرتب

نة مـن الشـباب السعودي ية لدى عية االجتماعية الشخصيسؤولامل (:١٩٩٥ز )يدان بن عجيز ، أحلارثي .13
 . جلامعة قطر، (٢( السنة )٧العـدد )، ـةيجملة مركز البحـوث الرتبو ،  تاي ة وعالقتها ببعض املتغية الغربابملنطق

م يعلرة التزاو ، ضـيايـاس واإلحصـاء فـي اجملـال الر ي ت والقااالختبار  :(٢٠٠٤علـي سـلوم جـواد )، مياحلكـ .14
 . ةيالقادس، ف للطباعةيدار الط، ةيجامعة القادس، العايل والبحث العلمي

ة عنـد الشـباب اجلـامعي فـي اجملتمـع األردنـي ودعـوة يمفهـوم املسـؤول: (١٩٨٧حممـد حممـود )، خوالـدة .15
 . تيالكو ، 27-26 ( عدد٧) لداجمل، ةيـة للعلـوم اإلنسـانياجمللـة العرب، ةيـة املدرسـية فـي الرتبيم املسـؤوليلتعلـ
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 . القاهرة، ةياملصر  األاجلومكتبة ، ةية االجتماعياملسؤول: (١٩٧٣فاروق )، زراد .16

ة لدى طلبة اجلامعة يف مرحلة ما ية االجتماعياس املسؤوليق: (١٩٨٩م )يهار حسن محود إب، مييالدل .17
 . جامعة بغداد، ة اآلدابي منشورة كلي غيرسالة ماجست، بعد احلرب

ـة للمشـرف ياديـا ت القيـاس للكفايبنـاء مق: (٢٠٠٢) هللا اجـم عبـد، قـيار شـد محـدون والعار ، ـونذن .18
، ةيضاية الر ية الرتبيكل،  (٣١العـدد )، (٨اجمللـد )، ةيضـايوم الر للعلـ نيفـدار قحـث منشـور فـي جملـة ال، ضـيايالر 

 . جامعة املوصل

 . جامعـة املوصل، ة مطبعـة اجلامعـةير يمد، اإلحصاءاملدخل إىل : (١٩٨٤خاشع حممود )، ويار ال .19

مركز ، ١ط، ةيضاية والر ية البدنياس يف الرتبياملدخل إىل الق: (٢٠٠٦ن )يحممد نصر الد، رضوان .22
 . القاهرة، مصر، الكتاب للنشر

لطباعة دار الكتب ل، ةيس النفسـيي ت واملقـاااالختبار  :(١٩٨١م وآخـرون )يهار ـل إبـيعبـد اجلل، الزوبعـي .21
 . جامعة املوصل، والنشر

 ت املفتوحة ار ططـي للمهـاـاس للتصـرف اخليبنـاء مق: (٢٠٠١سـبهان حممـود امحـد شـهاب )، يي الزه .22
، ةيضاية الر ية الرتبيكل،  ـر منشورةيه غراأطروحـة دكتـو ، واملغلقة ابلنفس وعالقتـه ابلـذكاء وعـدد مـن مظـاهر االنتبـاه

 جامعة املوصل 

ة يقار الع ـةية ملـدريب املنتخبـا ت الوطنيالسـما ت الشخصـ: (١٩٩٧صـل حامـد )يخالـد ف، وخيالشـ .23
  .جامعة املوصل، ةيضايـة الر يـة الرتبيكل،  ـر منشـورةيه غراأطروحـة دكتـو ، رار ادة يف اختاذ القـيتها بنمط القوعالق

في لـدى يـة فـي ضـوء الرضـا الـوظيادي ت القار  املهـاميتقـو : (٢٠٠٦ـد )ي علـي أوحنينـة حسـيبث، الطـائي .24
، ةيضاية الر ية الرتبيكل،   منشورةيه غراأطروحـة دكتو ، ةيـة املنطقـة الشـمالي فـي أندنيـة واملـدربيئـا ت اإلدار يأعضـاء اهل

 . جامعة املوصل

مي وعالقته ـر اخلططـي فـي الثلـث اهلجو يبنـاء اختبـار التفك: (٢٠٠٥ حممـد امحـد )نيعلـي حسـ، ـليطب .25
 . جامعة املوصل، ةيضاية الر ية الرتبيكل،   منشـورةي غيرسالة ماجست، ابلذكاء لالعيب الدرجة املمتاز بكرة القدم

 . عمان، دار الشـروق للنشـر، ةينـة اإلحصـائيا ت املعايأساس: (٢٠٠١مان حممد )يسل، طشطوش .26

ـر ي وغني الشـباب املنتمـنيـة بـيالجتماعة ايسـة مقارنـة للمسـؤولار د: (١٩٧٨ )نيكـاظم بطـ،  ظـاهر .27
 . جامعـة بغداد، ـةيـة الرتبيكل،  ـر منشـورةي غيرسـالة ماجسـت، كـز الشـبابا ر إلـى م نياملنتمـ

ة يالـدار العلم، ١ط، ـةي فـي الرتبمياس والتقـو يمبادئ الق: (٢٠٠٢وآخرون )،  حممدايزكر ، الظاهر .28
 . عمان، عيافة للنشر والتوز ع ودار الثقية للنشر والتوز يوالدول

رسالة ، ـةيـف االجتمـاعي لطلبـة املرحلـة اإلعداديـاس للتكي(: بناء مق١٩٧٨صل نواف )يف، هللا عبد .29
 . جامعة بغداد، ةية الرتبيكل،   منشورةي غيماجست
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 . األردن، بـدار  ،مـوكي جامعـة ال، (٤العـدد )، (٥اجمللـد )، ـايالعل
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  ميالرمحن الرح اهلل بسم
 (١امللحق )

 جامع  املوصل
  يضاي  الر ي  الرتبيكةل
  ي  االجتماعياس املسؤولي  حماور مقيء حول صالحاء السادة اخلب أرا اني استبنيبي

  احملرتم .................................. حضرة األستاذ الفاضل
 :  يالتحبعد 

  م  طالب جامع  يضايـ  ملمارسـي األنشط  الر ي  االجتماعيـاس املسـؤوليبنـاء مقء البحـث املوسـوم "ار ـ  إجـيفـي الن
 . "املوصل

ـة أو يغته الفرديفعله فـي صـي، قـوم بـه الفـرد فـي أطـار اجتمـاعي مـنظميأي فعـل " :ـ ي  االجتماعيقصـد ابملسـؤوليو 
، ـة فـي االعتبـار القـانوينيدار وتتمثـل ابلسـلطة اإل، ـايداإر  تطلـب تـدخاليم ذاتـي از أي التـ، ـةيـوفر الشـعور ابحلر ت ـة مـعياجلماع
ون والتعـا، من خالل فهم ومناقشـة املشـكال ت، ق العدل واملساواةيوتطب، والرتبوي،  فـي االعتبـار األخالقـييوالضـم

 . "زييم احلقوق والواجبا ت دون متاواحرت ، والتشـاور مـع الزمالء

ءة رارجـى تفضـلكم بقـي، ةيضـايوالعلـوم الر ، ةيـة والنفسـيوبصـفتكم مـن ذوي اخلبـرة واالختصـاص فـي جمـال العلـوم الرتبو 
، لسـابقةسـا ت اراوالد، ـا ت البحـوثيعلـى أدب االطالعـدها مـن خـالل يارهـا وحتديوالتـي تـم اخت، ـاياحملـاور املرفقـة ط

ي أر فضـال عـن أبـداء الـ، سـح هلـاـة ميء عملار جـإو ، ـةية االجتماعيللمسـؤول فـا ت املتعـددةيوبعـض التعر ، ـةيواملصـادر العلم
 . ومالءمتها لعنوان البحث، تهايحـول مـدى صالح

 ـريمـع الشكـر والتقد
 : عيالتوق

 : الةلقب العةلمي

 : االختصاص

 :  يالكةل

 الباحـث                                                                                      : خيالتار 

 امحد حازم امحد الطائي. م. م
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صةلح بعد ي
 ليالتعد

 ت احملـاور صةلحي صةلحيال 

 ١.  . ة جتاه الزمالءية االجتماعياملسؤول: حمور   

 . هاينتمي إليـة عـن اجلماعة اليت يته الذاتيأي مسـؤول، ه للواجـب الشخصـي واالجتمـاعيي ووعـي ضـم، ضـيايقظـة الفـرد الر يك و ار مقـدار إد

 : ل املقرتحيالبد

 ٢.  .  اللعبنية حنو أنظمة وقوانية االجتماعياملسؤول: حمور   

وتقبله ملا ، ةية أم إدار يده وأنظمته سواءا كانت وضعيوتقال، هيش فيعي اجملتمع اجلامعي الذي نيضي بقوانايم الفرد الر از الت
 . دهي ألنظمته وتقالنينتج عنه من خمالفة وعقواب ت شرعها هذا اجملتمع للمخالفي

 :حل املقرت يالبد

 ٣.  . ةية واألخالقية الذاتية االجتماعياملسؤول: حمور   

والـتحكم ، ـليمـن خـالل العمـل والتعل، جملتمـعـة موجـودة فـي ايئ أخالقم ومبـادي وقـييضـي للفـرد إلـى معـاايمـدى توجـه السـلوك الر 
 . ةية األخالقيار للمسؤولي ت تعـد املعاار للوصـول إلـى قـر ، لبـا توالقواعـد واملتط، والقـدرة علـى فهـم هـذا السـلوك، ابلسـلوك

 : ل املقرتحيالبد

 ٤.  . ة جتاه العدل واملساواةية االجتماعياملسؤول: حمور   

 الطـالب فـي احلقـوق والواجبـا ت من دون نية بـيـق العدالـة املتسـاو يضـة بتطبايك الطالـب املمـارس لنأنشـطة الر ار قناعـة وأد
 . عية اجلميز أو تفرقة تؤدي إىل عمل ماعي من مسؤولييمت

 : ل املقرتحيالبد

 ٥.  . ة جتاه اخلالقية االجتماعياملسؤول: حمور      

فاألصـول ، ء أالهياز هـا جيرتتـب عليمبقتضـى الشـرع  اره سواء ألزم هبـا أو التـزم هبـايضي ابختايقوم هبا الفرد الر ية يكل عمل أو قول أو ن
  .ة جتاه الفرد واجملتمعيـرة تعـزز اإلحساس ابملسؤوليوتوجهاتـه الكث، ة األخـرىيان ت السـماو ايم اإلسـالم والـديواملبـادئ الدائمـة فـي تعـال

 : ملقرتحل ايالبد

 ٦.  . ةية الرتبو ية االجتماعيحمور: املسؤول   

لزرع  اإلنساينة داخـل اجملتمع يضـايـاة الر يم احليلتنظـ أفعال أو أقوالصدر عنه من ية جتاه ما يضي على حتمل املسؤولاية الفرد الر يترب
 . النفسي االجتماعي ابألمنوالشعور ، نةيالطمأن

 : ل املقرتحيالبد

 : كم حوليأر  انيرجى بي: مالحظ 

ه مناسـبا للمحـور رال الـذي تـيوحتت البـد، كل حمور  أمام( وذلك بوضع عالمة )، أعالهة احملاور يمدى صالح -
 . ل املقرت يإضـافة البد أو، ل احملـوريتعـد أومـن خـالل حـذف ، ل(يصـلح بعـد التعـدي، صـلحيال ، صـلحي)

 ـريل الشكر والتقديمـع جـز 



 حازم امحدامحد 

366 

 ميالرمحن الرح اهلل بسم
 (٢امللحق )

 جامع  املوصل

  يضاي  الر ي  الرتبيكةل

 اسيت املقار ن  لغرض احلصول عةلى فقيمفتوح لةلعان ي استبنيبي

  زي الطالبيعز 
  :ب ي  طيحت
  م  طالب يضايـ  ملمارسـي األنشط  الر ي  االجتماعيـاس املسـؤوليبنـاء مقء البحـث املوسـوم "ار ـروم الباحـث إجـي

 . "جامع  املوصل

ومن اجـل . ة فـي جامعـة املوصـليضـاي لنأنشـطة الر نيـة لـدى الطـالب املمارسـية االجتماعيسـة للمسـؤولار قـوم الباحـث بدي
جو التفضل ابإلجابة أر  .ابعتبارك احد طالب اجلامعة، ة الدالـة علـى ذلكيالتعـرف مـن وجهـة نظـركم علـى الظـواهر السـلوك

 . ري مع التقديني اآلتنيالعلى السؤ 

ارسـها الطالـب اجلامعي اخلاصة ميـب أن جيـة التـي ية االجتماعية الدالـة علـى املسـؤوليمـا هـي الظـواهر السـلوك .1
 ة؟يضايابألنشطة الر 

* 
* 
* 
* 
* 

طالب اجلامعي تنـع الميـب أن جيـة والتـي ية االجتماعية الدالـة علـى ضـعف املسـؤوليمـا هـي الظـواهر السـلوك .2
 ة عن ممارستها؟يضاياملمارس لنأنشطة الر 

* 
* 
* 
* 
* 

 الباحث                                                                                                        

 م امحد حازم امحد الطائي. م
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 ميرمحن الرحال اهلل بسم
 (٣) امللحق

 جامع  املوصل

  يضاي  الر يب  الرت يكةل

  ي  االجتماعياس املسؤوليت مقرا  فقيء حول صالحاء السادة اخلب ار ان آي استبنيبي
  احملرتم.................................  األستاذ الفاضل

  :ب ي  طيحت

  م  طالب يضايالر ـ  ملمارسـي األنشط  ي  االجتماعيـاس املسـؤوليبنـاء مقء البحـث املوسـوم "راـروم الباحـث إجـي
 . "جامع  املوصل

يفعله يف صيغه الفردية أو اجلماعية مع ، ويقصد ابملسؤولية االجتماعية: أي فعل يقوم به الفرد يف أطار اجتماعي منظم
 يف يوالضم، ة يف االعتبار القانوينيوتتمثل ابلسلطة اإلراد، ادايإر  أي التزام ذايت يتطلب تدخال، توفر الشعور ابحلرية

والتعاون والتشاور مع ، املشكال ت ومناقشة مفهمن خالل ، ق العدل واملساواةيطبوت، والرتبوي، ار األخالقياالعتب
 . زييواحرتام احلقوق والواجبا ت دون مت، الزمالء
والنفسية والنفسية والعلوم الرتبوية  ويف جمال العلوم الرتبوية، ية يف بناء املقاييسا تتمتعون به من خبة ودراية علمونظرًا مل

، فقة طياحكم علي مدي صالحية الفقرا ت املر فقد مت اختياركم كأحد اخلباء لل، والعلوم الرايضية وجمال القياس والتقومي
علي  االطالعفضال عن ، واليت مت احلصول عليها من خالل توجيه استبيان مفتو  لعينة عشوائية خمتارة من جمتمع البحث

راجني تفضلكم بقراءة ، والدراسا ت واملقاييس السابقة اخلاصة ابملوضوع قيد البحث، يةواألطر النظر ، املصادر العلمية
 :يتأيواإلجابة على ما  االستبيان

ل يتصلح بعد التعد، ال تصلح، ل الذي تراه مناسباً للفقرة )تصلحيوحتت البد، ( أمام كل فقرةوضع عالمة ) -
 . قرا ت(عدد من الف أو إضافة اغةيص أعادة من خالل )حذف أو

 . لهئمة الفقرة للمحور الذي وضعت ألجمدى مال -

وتعطي ، (أبدا، اندراً ، أحياان، غالبا، دائما( بدائل )5علي وفق )، لفقرا ت املقياساإلجابة  مدي صالحية بدائل -
 . ةيوابلعكس للفقرا ت السلب، ( علي التوايل للفقرا ت اإلجيابية1، 2، 3، 4، 5ن )ااألوز  هلا

 كم ؟يل أبر ياذا مل حتصل املوافق  فما هو السةلم البدو 
   تعاونكم العةلمي املباركيشاكر  
 ع:يالتوق 

 الةلقب العةلمي:

 االختصاص:

  :ياجلامع  والكةل
  البـاحـث                                                                                                 :خيالتار 

 امحد حازم امحد الطائي. م .م       
 
 

 تصلح   تصلحال 
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تصةلح بعد 
 ليالتعد

 ت تراالفق تصةلح ال تصةلح

   جتاه الزمالءي  االجتماعيحمور املسؤول: أوال   

 ١  ةيضايك مـع زمالئـي مبمارسـة األنشـطة الر اأجـد املتعـة فـي االشـرت    

 ٢  ة مع زمالئييضايقين مناقشة املوضوعا ت الر يتضا   

الناجتـة عن ـة بعـض املشـاكل يلزمالئـي أمه أحـب أن أوضـح   
 ةار اإلخفاقا ت يف املبا

 ٣ 

لجـا إلـي زمالئـي ألسـاعدهم فـي حـل يسـعدين أن يال    
 مشاكلهم

 ٤ 

 ٥  هياشعر ابلفخر عندما أبدا عمال مع زمالئي وننجح ف   

 يف نيئي عنـدما نكـون مشـرتكار تغضبين معارضة زمالئي أل   
 ضياينشاط ر 

 ٦ 

 ٧  دثين زمالئي عن مشاكلهم اخلاصةحيأفضل أن ال    

 ٨  د مع زمالئييم املواعااحرص على احرت    

 ٩  ضروري ار  أمياالعتذار للزمالء عن التأخ   

 ١٠  فهمهيئا مل يلي أن اشر  له شيق أذا طلب زميأتضا   

تحـدث يعنـدما اشـرتك فـي عمـل مـع زمالئـي ال أحـب أن    
 عياجلم عنه

 ١١ 

قوم يتع هبـا عنـدما ة مـع زمالئـي اسـتمار فـي مبـا اشرتك عنـدما   
 ف واملتابعةار ي ابإلشي غ

 ١٢ 

  الةلعبني  جتاه أنظم  وقواني  االجتماعيحمور املسؤول: اياثن   

 ١  هاي فيصدر يل من أوامر دون التفكيأنفذ ما    

 ٢   ضرورييغ ءة قانون اللعبة اليت أمارسها أمرار ق   

 ٣  ةيضايـع احلـاال ت الغامضـة عنـد ممارسـة األنشطة الر ياستفسـر عـن م   

 ٤  ةيضاية الر يـة الرتبير ي املوضـوعة مـن قبـل مدنيال التـزم ابألنظمـة والقـوان   

 ٥  فعلير وادع املسؤول عن ذلك ار ال اعرتض على أي ق   

 ٦  ابلغ به املدرب نا"يعندما أالحظ أن هناك خطا مع   

 ٧  صل ظرف طارئحيامتنع عن اللعب عندما    

 ٨  ةار فـي املبا ـزهيسـلبا علـى ترك ياستفز املنـافس فـي اللعـب للتـأث   
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تصةلح بعد 
 ليالتعد

 ت تراالفق تصةلح ال تصةلح

 ٩  اي اللعبة اليت أمارسها حرفنيالتزم بقوان   

 ١٠  ح دون استشارة احديعند حصول خطا ما أقوم ابلتصح   

 ١١  لـي فـي املنافسـة وال انصـاع إلـى أوامـر املدربلـو حياعمـل مـا    

  ي  واألخالقي  الرتبو ي  االجتماعيحمور املسؤول: اثلثا   

 ١  يتييف كل "اديا" جديضايهمين أن أجد طالبا" ر يال    

 ٢  ة يف اجلامعةيضايأان متابع ألخبار األنشطة الر    

 ٣  ى انه خاطئأر  ي الذيأر انتقد ال   

 ٤  ةيضايال أحب أن تكون لدي مكتبة ر    

 ايبجيإكون لـه اثـر يتـي سـيأحـس أن اجـا  أي مشـروع فـي كل   
 على مستقبلي

 ٥ 

م ية تعليضـايـارس األنشـطة الر ميس مـن واجـب كـل طالـب يلـ   
 ة الطالبيبق

 ٦ 

 ٧  ه اجلماعة يأحب العمل الذي تتفق عل   

 ٨  تـي ال أتردد ابللعبيضـي خـاص بكلايـاط ر ت للمشاركة يف نشيأذا دع   

 ٩  فرضه علي شخص اكب مين يي أال اقبل أي ر    

 ١٠  ةيضايا ت الر ء فـي املناقشـار ئـي هـي أحسن اآلاأر  س أنال أحـ   

 ١١  ةيضايال اهتم قحضور الندوا ت الر    

 ١٢  ةيضة اليت تنشا يف الكلايال أساهم يف حل املشاكل الر    

 ١٣  ضار قي كله عندما أمتياضر فر    

 ١٤  رج اختصاصية علـى حضـور نـدوة خـاار أفضـل حضـور مبـا   

 ١٥  ةيضايغي يف ممارسة النشاطا ت الر ار اقضي أوقا ت ف   

 ١٦  ة يضايال أساهم يف حل املشاكل الر    

 ١٧  ئة عندما أتعرض لإلصابةيأتلفظ بكلما ت س   

 ١٨  ا يف أن واحديضايا ور يسار وق داشعر ابلفر  عندما أتف   

   جتاه العدل واملساواةي  االجتماعيحمور املسؤول: بعاار    

 ١  ـق ابلتساوييـع املهـام امللقـاة علـى الفر يـام املـدرب بتوز يأحـب ق   

 ٢  اشعر بعدم اهتمامي بعدالة احلكم داخل ساحة اللعب   
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تصةلح بعد 
 ليالتعد

 ت تراالفق تصةلح ال تصةلح

 ٣  الب أفضل عدم اهتمام املدرب بقسم من الط   

 ٤  همـه أمرييل سـعادة مـن يأتنـازل عـن بعـض حقـوقي فـي سـب   

 ٥  ا ت دون استثناءهـيالطـالب املالحظـا ت والتوجع ـيأعطـي م   

 ٦  قيادة الفر ياشعر ابلغنب عندما ال أكلف بق   

 ٧  ةيضاي ت الر از يع التجهيأفضل العدالة يف توز    

 ٨   مهمية أمر غيضـاير فـي أداء األنشـطة الر اعتقـد أن حماسـبة املقصـ   

 ٩  ام املدرب إبعطاء كل ذي حق حقه ابلتساوييأحب ق   

 ١٠  ةية الرمسراـق فـي املبـايـع أعضـاء الفر يحـب مبشـاركة مأر  ال   

 ١١  ة فقطية الودرااط يف املباي االحتنيك الالعبراارغب إبش   

 ١٢  عد استعادة الشفاءب إمهال الطالب املصاب بجي   

   جتاه اخلالقي  االجتماعيحمور املسؤول: خامسا   

 ١  ةار أحافظ على نفسي أثناء املبا   

 ٢  أحاول جتنب إصابة املنافس قدر اإلمكان   

 ٣  د اجملتمع كلهيفيأحس أن الطالب املخلص يف عمله    

 ٤  يال أتعاون مع خصمي على فعل اخل   

 ٥  ةار جة املبايلتكهن بنتكنين امي   

 ٦  نيودين جتاه اآلخر ار يابتعد عن أي شك    

 ٧  يي كون لغيكن أن ميالذي كتب يل ال  ءالشياعتقد أن    

 ٨  اخلص يف عملي ألنه عباده   

 ٩   مسئول عن بذل كل جهد يف طاقيتيأحس أين غ   

مون قو يل ن عـن كـل عمـيال أحاسـب نفسـي وأحاسـب اآلخـر    
 به

 ١٠ 

املمتلكـا ت  ة كجـزء مـنيضـاي ت الر ازـ يأحـافظ علـى التجه   
 العامة 

 ١١ 

 ١٢  دة علييضي عندما ال توجد رقابة شدايأمهل عملي الر    

 ١٣  نال عقابهيب أن جياشعر أن الطالب املقصر يف واجبه    

 ١٤  هايع أن أحاسب الطالب على نوايال استط   
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 مين الرحالرمح اهللبسم 
 (٤امللحق )

 جامع  املوصل
  يضاي  الر ي  الرتبيكةل

  ي ( بصورته األولي  االجتماعياس )املسؤولي مقنيبي

 زي الطالب يعز 
 ب :ي  طيحت

وذلك ، تهار رجـى تفضـلك ابإلجابة على فقي، والـذي أعـده الباحـث، ة(ية االجتماعي)املسـؤول اسيك مقيـدي نينضـع بـ
ـاس بكـل دقـة ي ت املقار ـع فقـيعلـى ماإلجابة  رجىي، ه مناسـباار ل الـذي تـيوحتـت البـد، فقـرة ـام كـلأم (√) بوضـع عالمـة

 . اس نفسهيسة املقار تكـون على كاإلجابة  علمـا أن، يوأمانـة خدمـة للبحـث العلم

ـة أو يغته الفرديفعلـه فـي صـي، نظماعي ماجتمـ ارقـوم بـه الفـرد فـي أطـيأي فعـل : ـ ي  االجتماعيقصـد ابملسـؤولي إذ
، ـة فـي االعتبـار القانوينيدار وتتمثـل ابلسـلطة اإل، ايدار إ تطلـب تـدخاليم ذاتـي از أي التـ، ـةيتـوفر الشـعور ابحلر ـة مـع ياجلماع
اون والتع، املشـكال تمن خـالل فهـم ومناقشـة ، اةو ـق العـدل واملسـايوتطب،  فـي االعتبـار األخالقـي والرتبوييوالضـم

 . زييم احلقوق والواجبا ت دون متاواحرت ، والتشـاور مـع الزمالء

   تعاونكم معنايشاكر 

 :  يسار املرحةل  الد

 :   والقسميالكةل

 : النشاط املمارس

 : العمر 

 : خ يالتار 

 الباحـث                                                                                           

 زم أمحد الطائيأمحد حا. م. م
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 ت الفقرات دائما غالبا اانيأح اندرا أبدا

 ١ ةيضايالر أجد املتعة يف االشرتاك مع زمالئي مبمارسة األنشطة       

 ٢ . ايه فيصدر يل من أوامر دون التفكي أنفذ ما     

 ٣ . يتيكل يف ديجد العب أجد أن مينيهال      

 ٤  . ابلتساوي قيالفر  على امللقاة امهع امليام املدرب بتوز يق أحب     

 ٥  . أحافظ على نفسي أثناء املباراة     

 ٦  . ة مع زمالئييضايقين مناقشة املوضوعا ت الر يتضا     

 ٧ . ضروري يغ أمر اسهقراءة قانون اللعبة اليت أمار      

 ٨ امعة ابستمرار ة يف اجليضايأان متابع إخبار األنشطة الر      

 ٩ . اللعب ساحة داخل احلكم بعدالة تمامياهأشعر بعدم      

 ١٠ . اإلمكان قدر ابللعب املنافس بهأحاول جتنب أصا     

 ١١ اإلخفاقا ت يف املباراةأحب أن أوضح لزمالئي أمهية بعض املشاكل الناجتة عن       

 ١٢ ةيضايالر رسة األنشطة أستفسر عن ميع احلاال ت الغامضة عند مما      

 ١٣ . خاطئ نهى اأر  أنتقد الرأي الذي     

 ١٤ . نيالالعب من بقسم املدرب تماماهأفضل عدم      

 ١٥ . كله اجملتمع ديفي بهأحس أن الالعب املخلص يف لع     

 ١٦ . ممشاكله حل يف مدهلجأ أيل زمالئي ألساعيسعد عندما ال أ     
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 ت الفقرات دائما غالبا اانيأح اندرا أبدا

 ١٧ . ةيضايالر نظمة والقوانني املوضوعة من قبل أدارة الوحدة لتزم ابألاال       

 ١٨ مستقبليأحس أن اجا  أي مشروع يف كلييت سيكون له أثر إجيايب علي       

 ١٩  .أمري مهيهل سعادة من يعن بعض حقوقي يف سب أتنازل     

 ٢٠     .يال أتعاون مع منافسي على فعل اخل     

 ٢١ . يها أبدا ابللعب مع زمالئي ونفوز فندمأشعر ابلفخر ع     

 ٢٢ . املدرب به أبلغ نيمع خطأ ناكه عندما أالحظ أن     

 ٢٣ الطالبليس من واجب كل طالب ممارس ألنشطة الرايضية تعليم بقية       

 دونظا ت والتوجيها ت نأنشطة الرايضية املالحلأعطي ميع املمارسني      

 استثناء
٢٤ 

 ٢٥    .املباراة جةيبنت نهككنين التميال      

 ٢٦ ضياينشاط ر تزعجين معارضة زمالئي آلرائي عندما نكون مشرتكني يف       

 ٢٧     .صل ظرف طارئحيأمتنع عن اللعب عندما      

 ٢٨ . اجلماعة يهأحب اللعب الذي تتفق عل     

 ٢٩ . قيادة الفر يأشعر ابلغنب عندما ال أكلف بق     

 ٣٠ . يي كون لغيكن أن ميالذي كتب يل ال  ءالشيأعتقد أن      

 ٣١ . د مع زمالئييأحرص على احرتام املواع     

 ٣٢ . زه يف املباراةي سلبا على تركيأستفز املنافس يف اللعب للتأث     
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 ت الفقرات دائما غالبا اانيأح اندرا أبدا

 ٣٣ ابللعبأذا دعيت للمشاركة يف نشاط رايضي خاص بكلييت ال أتردد       

 ٣٤ . ةيضايالر  زا تيجهع التيلة يف توز أفضل العدا     

 ٣٥ . عبادة نهلص يف عملي ألأخ     

 ٣٦ .  ألمر ضرورييأعتذر للزمالء عن التأخ     

 ٣٧ . ايحرف اسه اللعبة اليت أمار نيألتزم بقوان     

 ٣٨ . مين أكب شخص علي ضهفر يال أقبل أي رأي      

 ٣٩ ضروريألنشطة الرايضية أمر غي أعتقد أن حماسبة املقصر يف أداء ا     

 ٤٠ . طاقيت يف دجه مسئول عن بذل كل يأحس أين غ     

أتضايق أذا طلب زميلي أن أشر  له شيئا خاص ابللعبة اليت أمارسها مل      

 يفهمه
٤١ 

 ٤٢ . ح دون استشارة أحديعند حصول خطأ ما أقوم ابلتصح     

 ٤٣ . ةيضايالر  األنشطة مناقشة يف اآلراء أحسن وه ييال أحس رأ     

 ٤٤  . ابلتساوي قهام املدرب إبعطاء كل ذي حق حيب قأح     

 ٤٥  اللعبال أحاسب نفسي وأحاسب األخرين عن كل خطأ يقومون به يف       

 ٤٦  عياجلمعندما أشرتك يف لعبه مع زمالئي ال أحب أن يتحدث عين       

 ٤٧ . ال أنصاع ألوامر املدرباة و لو يل يف املبار حيأعمل ما      

 ٤٨ . ةيضايالر  الندوا ت قحضور تمأهال      
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 ت الفقرات دائما غالبا اانيأح اندرا أبدا

 ٤٩ . ةيي ق يف املباراة املصيع أعضاء الفر يحب مبشاركة مأر  ال     

 ٥٠ . دة علييملباراة عندما ال توجد رقابة شدا يف لأمه     

 ي ابإلشرافي غوم عندما أشرتك يف مباراة مع زمالئي أستمتع هبا عندما يق      

 املتابعةو 
٥١ 

 ٥٢ . ةيالكل يف تنشأ اليت ةيضايالر  املشاكل حل يف ماهال أس     

 ٥٣ . شفائه استعادة بعد املصاب الالعب الإمهأرحب بعدم      

 ٥٤  . أمتارض عندما لهقي كيأضر فر      

 ٥٥  . عقابه نالي أن بجي بهأشعر أن الالعب املقصر يف واج     

 ٥٦  . أفضل حضور مباراة على حضور ندوة خارج اختصاصي     

 ٥٧ . ةيضايأقضي أوقا ت فراغي يف ممارسة األنشطة الر      

 ٥٨ . ةيضايالر ال أستطيع أن أحاسب الطالب علي نواايه اخلاصة ابألنشطة       

 ٥٩ . ئة عندما أتعرض لإلصابةيأتلفظ بكلما ت س     

 ٦٠ . ا معايضاير و  ايفوق دراسأشعر ابلفر  عندما أت     
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 ميالرمحن الرح اهلل بسم
 (٥امللحق )

 جامع  املوصل
  يضاي  الر ي  الرتبيكةل

  ي ( بصورته النهائي  االجتماعياس )املسؤولي مقنيبي

  زي الطالبيعز 
  :ب ي  طيحت

( أمـام  √وذلـك بوضـع عالمـة )، تـهرارجـى تفضـلك ابإلجابـة علـى فقي، ـة(ية االجتماعيـاس )املسـؤوليك مقيـدي نينضع ب
اإلجابة  علما أن، هاس بكل دقة وأماني ت املقار ع فقيعلى م رجـى اإلجابـةي، اه مناسـبار ل الـذي تـيوحتـت البـد، فقـرةكـل 

 . اس نفسهيسة املقار تكون على ك

ـة أو يغته الفرديفعله فـي صـي، ـنظمقـوم بـه الفـرد فـي أطـار اجتمـاعي ميأي فعـل  :ـ ي  االجتماعيقصـد ابملسـؤوليذ إ
، ـة فـي االعتبـار القـانوينيدار وتتمثـل ابلسـلطة اإل، ـايدار إ تطلـب تـدخاليم ذاتـي از أي التـ، ـةيوفر الشـعور ابحلر ـة مـع تـياجلماع
والتعـاون ، شـكال تمن خالل فهم ومناقشـة امل، ق العدل واملساواةيوتطب، والرتبوي،  فـي االعتبـار األخالقـييوالضـم

 . زييم احلقوق والواجبا ت دون متاواحرت ، التشـاور مـع الزمالءو 

   تعـاونكم معنـايشـاكر 

  :يسرااملرحةل  الد

 :   والقسميالكةل

 : النشاط املمارس

 :العمر

 : خيالتار 

 البـاحـث                                                                                      

 امحد حازم امحد الطائي. م. م
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 ت الفقرات دائما غالبا اانيأح اندرا أبدا

 ١ ةيضايالر  أجد املتعة يف االشرتاك مع زمالئي مبمارسة األنشطة     

 ٢    ايه فيصدر يل من أوامر دون التفكي أنفذ ما     

 ٣ ديجد العب أجد أن مينيهال      

 ٤   ابلتساوي قيالفر  على امللقاة امهع امليز ام املدرب بتو يأحب ق      

 ٥  أحافظ على نفسي أثناء املباراة     

 ٦  زمالئيتضايقين مناقشة املوضوعا ت اخلاصة ابألنشطة الرايضية مع       

 ٧ ضروري يغ أمر اسهقراءة قانون اللعبة اليت أمار      

 ٨   ة ابستمرارة يف اجلامعيضايأان متابع ألخبار األنشطة الر       

 ٩ اللعب ساحة داخل احلكم بعدالة تمامياهاشعر بعدم      

 ١٠ أحاول جتنب إصابة املنافس ابللعب قدر اإلمكان     

 ١١ اإلخفاقا ت يف املباراةأحب أن أوضح لزمالئي أمهية بعض املشاكل الناجتة عن       

 ١٢ ةيضايالر شطة استفسر عن ميع احلاال ت الغامضة عند ممارسة األن     

 ١٣ خاطئ نهى اأر  انتقد الرأي الذي     

 ١٤    نيالالعب من بقسم املدرب تماماهأفضل عدم      

 ١٥ كله اجملتمع ديفيبه أحس أن الالعب املخلص يف لع     

 ١٦ ممشاكله حل يف مدهلجأ أيل زمالئي ألساعي ال اسعد عندما     
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 ١٧ ةيضايالر ني املوضوعة من قبل أدارة الوحدة ال التزم ابألنظمة والقوان      

 ١٨   أمري مهيهل سعادة من يعن بعض حقوقي يف سب أتنازل     

 ١٩     يال أتعاون مع منافسي على فعل اخل     

 ٢٠ يها أبدا ابللعب مع زمالئي ونفوز فاشعر ابلفخر عندم     

 ٢١ باملدر  به ابلغ نيمع خطا ناكه عندما أالحظ أن     

 ٢٢ املباراة جةيبنت نكهكنين التميال      

 ٢٣ ضياينشاط ر  عندما نكون مشرتكني يف يال أرائتزعجين معارضة زمالئي       

 ٢٤ صل ظرف طارئ حيامتنع عن اللعب عندما      

 ٢٥  اجلماعة يهأحب اللعب الذي تتفق عل     

 ٢٦     قيادة الفر ياشعر ابلغنب عندما ال أكلف بق     

 ٢٧     د مع زمالئيياحرص على احرتام املواع      

 ٢٨ زه يف املباراةي سلبا على تركياستفز املنافس يف اللعب للتأث     

 ٢٩ ابللعبأذا دعيت للمشاركة يف نشاط رايضي خاص بكلييت ال أتردد       

 ٣٠ ةيضايالر  زا تيجهع التيأفضل العدالة يف توز      

 ٣١ عبادة نهملي ألاخلص يف ع     

 ٣٢  ألمر ضروري ياعتذر للزمالء عن التأخ     

 ٣٣ ايحرف اسهاليت أمار   اللعبةنيالتزم بقوان     
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 ٣٤    مين اكب شخص علي ضهفر يال اقبل أي رأي      

 ٣٥ ضرورياعتقد أن حماسبة املقصر يف أداء األنشطة الرايضية أمر غي       

 ٣٦  طاقيت يف دجهن بذل كل أحس أين مسئول ع     

 ٣٧ فهمهي مل اسهأمار أذا طلب زميلي أن أشر  له شيئا خاص ابللعبة اليت  قيأتضا     

 ٣٨   احد استشارة دون حهيعند حصول خطا ما أقوم بتصح      

 ٣٩ ةيضايي أحسن اآلراء يف املناقشا ت الر يال أحس أن رأ     

 ٤٠ ابلتساوي قهحق حام املدرب إبعطاء كل ذي يب قأح     

 ٤١ اللعبعن كل خطا يقومون به يف  اآلخرينال أحاسب نفسي وأحاسب       

 ٤٢ عياجلمعندما اشرتك يف لعبة مع زمالئي ال أحب أن يتحدث عين       

 ٤٣ يف املباراة وال انصاع ألوامر املدرب لو يلحياعمل ما      

 ٤٤  ةيي  املباراة املصق يفيع أعضاء الفر يحب مبشاركة مأر  ال     

 ٤٥  علي دةيشد رقابة توجد ال عندما املباراة يف لأمه     

 ٤٧ شفائه استعادة بعد املصاب الالعب الإمهأرحب بعدم      

 ٤٨      أمتارض عندماله قي كياضر فر      

 ٤٩ عقابه نالي أن بجي بهاشعر أن الالعب املقصر يف واج     

 ٥٠ ئة عندما أتعرض لإلصابةيسأتلفظ بكلما ت      
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