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مستخلص البحث
هدف البحث الى تقييم درجة السلوك المتصنع الرياضي ودرجة الذكاء االجتماعي لدى طلبةة كليةة
التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل  .والتعرف الى العالقة بين درجة السلوك المتصنع
الرياضي ودرجةة الةذكاء االجتمةاعي لةدى طلبةة كليةة التربيةة البدنيةة وعلةوم الرياضةة فةي جامعةة
الموصل .
استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي واالرتباطي لمالئمتة وطبيعةة البحةث  ،والةتمل
مجتمع البحث على طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ( المرحلة الثالثة والرابعةة فةي جامعةة
الموصل للعام الدراسي ( ، 2022 - 2021والبالغ عددهم ( 275طالب وطالبة ,اما عينة البحث فقد
التملت على ( 200طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية  ،و( 33طالةب وطالبةة رجةراء
ثبات المقياسين  ،والتملت أداة البحث علةى مقياسةي (السةلوك المتصةنع الةذه أعةدم ( نيةم هةاده ،
 ، 1989ومقياس (الذكاء االجتماعي الذه أعدم (احمد واخران  , 2009 ،كةدداة لجمةع البيانةات ،
وتم ايجاد المعامالت العلميةة للمقياسةين  ،والمتمثلةة (بالصةدا والثبةات والموضةوعية  ،واقتصةرت
الوسائل االحصائية على ( :المتوسط الحسابي  ،المنةوا  ،االنحةراف المعيةاره  ،معامةل االلتةواء ،
معامل االرتباط البسيط  ،اختبار( tلعينة واحدة  ،معادلةة (سةبيرمان  -بةراون  ،المتوسةط الفرضةي
للمقياس  ،النسبة المئوية  ،وقد توصل الباحث الى االستنتاجات اآلتية :
 طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل بصورة عامة يتمتعون بدرجة سلوكمتصنع رياضي ودرجة ذكاء اجتماعي اعلى من المتوسط الفرضي للمقياس  ،مما يةد علةى تمةتعهم
بصورة عامة بدرجة ايجابية تؤثر بصورة جيدة على تحصيلهم الدراسي  ،وتعطيهم الةدافع الرياضةي
للتفاعل مع بيئتهم الدراسية .
 وجةةود عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة ايجابيةةة بةةين درجةةة السةةلوك المتصةةنع الرياضةةي ودرجةةة الةةذكاءاالجتماعي لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصةل  ،أه ان ييةادة درجةة
السلوك المتصنع الرياضي يقابلها ييادة في درجة الذكاء االجتماعي .
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Assessment Of Sporting Histrionic Behavior and Its Relationship to Social
Intelligence among Students of The College of Physical Education and
Sports Sciences at Mosul University
Dr. Ahmed Hazem Ahmed Al-Taei
University of Mosul / College of Physical Education and Sports Sciences
Abstract
The study aims to:
- Evaluate of the degree of sporting histrionic behavior and the degree of
social intelligence among students of the College of Physical Education and
Sports Sciences at Mosul University
- Identify the relationship between the sporting histrionic behavior degree
and the degree of social intelligence among students of the College of
Physical Education and Sports Sciences at Mosul University .
Methods of study:
The descriptive approach will be used in a survey and hierarchical manner to
suit it and the nature of the research .
Community of study :
The research community includes students from the College of Physical
Education and Sports Sciences at Mosul University for the academic year
(2021-2022 ).
Procedures of study The material of study includes the two scales (histrionic
behavior) designed by (Nagham Hadi, 1989), and the scale (social
intelligence) designed by (al-Tai and others, 2009), as a mean for collecting
data, then the scientific factors are found for the two scales, namely
(reliability, stability and objectivity), and statistical means are limited to:
Arithmetic mean, mode, standard deviation, skew coefficient, simple
correlation coefficient, (t-test) for one sample ) . ,
The arithmetic average, mode, standard deviation, twist factor, simple
correlation coefficient, t-test, (Spearman–Brown prophecy formula,
hypothetical mean of the scale, percentage
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الفصل االول
 -١التعريف بالبحث :
 ١-١مقدمة البحث وأهميته :
ان الجامعة تعد أحدى المؤسسات التعليمية التي تسةهم مةع ريرهةا مةن المؤسسةات فةي تعلةيم
الفرد ومساعدت على النمو في جميع جوانب لخصةيت البدنيةة والعقليةة والنفسةية الةى أقصةى درجةة
ممكنة  ،وفقا ً لقدرات وميول واسةتعدادات واتجاهاتة  ،فهةي تعةد احةد منةابر العلةم  ،كمةا وتهةتم بكةل
جوانب لخصية الفرد المتضمنة الجوانب النظرية والعملية .
أن الفرد يلجد للتصنع نتيجة ضعف في نظرت إلى ذات وخوف من مواجهة الواقع الذه
يعيش في وضعف ثقت بالنفس ،ويكون التصنع أيضا ً نتيجة عدم إدراك ارنسان لقدرت وميزت ،
فينشد الفرد دون معرفة ما يميزم عن ريرم ويرى ميزات اآلخرين فيدفع ذلك إلى تقليد اآلخرين .
والفرد المتصنع يتميز بكون متركز حو ذات ومطلق العنان لنفس ومعتمد على االخرين بشكل
كبير ورير مستقر عاطفيا ً ويظهر نوبات رضب رير طبيعية واحيانا ً يهدد باالنتحار كسلوك
احتيالي  ,ولدي اسلوب في الكالم يحاو في ترك انطباعات اكثر من اعطاء التفصيل الحقيقي
للموضوع  ,ويرى ان االنسان يوج نشاط ويركزم نحو الحصو على حاجات ورالبا ً ما يتصرف
االنسان بطريقة تحقق ل النجاح والتفوا والقيادة اما مدى ذلك فيتوقف على الفرد نفس والناس
يحاولون دائما ً تالفي المواقف التي ينتج عنها الحسرة وخيبة االمل .
ومن خال خدمة وخبرة الباحث في الجامعة الحظ أن التعامل مع اآلخرين يحتاج إلى مجهود
عقلي وقابلية وقدرة على مجاراة اآلخرين والتواصل معهةم  ،أه يحتةاج إلةى ذكةاء اجتمةاعي متنةوع
ألجل مسايرة الجميع  ،ويمكن مالحظة أن هنالك العديد من الذكاءات تستخدم في التعامل مع اآلخرين
 ،فهنالك الذكي الذه لدية القدرة على الفهم بسرعة  ،والمتوسط الذكاء الذه يحتةاج إلةى جهةد وقابليةة
ألجل توصيل المعلومة إلي  ،والضعيف الذكاء الذه يكون بحاجة إلى ارعادة والتكةرار والتةدني عنةد
التعامل والتصرف مع بحذر لكي ال يفهم أنها انتقاص أو أهان ل  .أذن الشخص يجب أن تكون لدية
أمكانية استخدام الذكاء االجتماعي بدرجات المتفاوتة حسب الحاجة المطلوبة  ،والقةدرة علةى التعامةل
مع الظروف المعيقة للةذكاء بعقالنيةة ودرايةة  .أن تيييةر سةلوك الشةخص فةي التعامةل مةع اآلخةرين
والتنوع في هذا التعامل  ،والقدرة على أقناع اآلخرين  ،كلها بحاجة إلى الذكاء االجتماعي .
ويشكل الطلبة في الجامعة طليعة متقدمة من المجتمع النهم العناصر المتدربةة والمتخصصةة
واالساس في احداث التيييرات الشاملة في مجاالت الحيام كافة  ,وان البحث الحالي يحةاو التعةرف
على المشكالت السلوكية لدى الطلبة ومن اهمها السلوك المتصةنع  ،النهةم عمةادم وقةادم مسةتقبلة فةي
معظم مفاصل الحيام وميادينها ومركز طاقاتها المنتجة القادرة على احداث التيير وخاصة بعد اكمالهم
الدارسة لدخولهم ميدان العمل واالنتاج  ,ومن خال ما تقدم تبري اهمية البحث الحالي .
وهذا البحث يتناو لريحة مهمة من لرائح المجتمع وهم طلبة كليةة التربيةة البدنيةة وعلةوم
الرياضة في جامعة الموصل  ،ويتناو جانبا مهما من جوانةب حيةاتهم  ،وان معرفةة درجةة السةلوك
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المتصنع لديهم يعد وسيلة في الكشف عن الصعوبات المختلفة التي يواجها الطلبة ومحاولة معالجتها ،
فضالً عن تشخيص حاالت الذكاء االجتماعي التي تقةود الةى حالةة مةن الرضةا  ،وذلةك مةن اجةل ان
يحقق الطلبة توافقا ً طبيعيا ً مع الجو الجامعي بصورة عامة وخاصة مع المواد الدراسةية والتدريسةيين
والزمالء والمجتمع .
 ٢-١مشكلة البحث :
يعتبر التصنع مرضا ً اجتماعيا ً منتشر بين الكثير من الناس هذم األيام  ،فنرى أن الكثير من
الناس يتظاهر بما ليس في سوا ٌء كان ذلك مرتبطا ً بالجانب الماده أو النفسي  .فقد يتظاهر الشخص
أن من أسرة رنية مثالً أو أن يتصنع في طريقة كالم كدن يستعمل الكلمات المنيمة والراقية  ،أو
التصنع بالمشي والثقل الزائد ،أو قد يتظاهر الشخص بدن يتمتع بالسلطة والسطوة  ،أو أن يلجد إلى
الرياء في العبادات  ،والعديد من المظاهر األخرى  ,أن التصنع استجابة متكررة لإلحباط في
الحاجة إلى الحب والحنان  ،وان الشخص المتصنع يستخدم وسيلة لجذب االنتبام لإللارة إلى
الحاجة إلى الحب  ،ويصل ذلك حتى في ألد درجات التكلف وتتكرر تلك السلوكيات عند األفراد
الذين تنقصهم الرعاية واالسناد والحب وأن إحباط الحب يقود إلى نمو سيء وعدم القدرة على حب
اآلخرين حبا ً حقيقيا ً  ،ومن ثم يؤده إلى سلوك متكلف ومتصنع  ،وأن األفراد الذين يشعرون بعدم
االمن والحب يظهرون طرائق سلوكية مباليا ً فيها ليبرهنوا من خاللها بدنهم قادرون على تحقيق
حاجاتهم وررباتهم في جذب االنتبام ممن في مقدورهم االستجابة لحاجاتهم وتلبيتها لهم  ,ان
السموك المتصنع هو سلوك يعمد ب صاحب الى الهروب من مواقف معين وتبني سلوك معين
يتناسب مع ظروف جديدم بيي التخلص من االنفعاالت او حالة الصراع الداخلي الذه يعيش الفرد
ورالبا ً ما يتميز اسلوب كالم ب اثارم اعجاب االخرين وجلب انتباههم ويكون مركز االنتبام ومحط
االهتمام من قبلهم  ,ويتميز السلوك المتصنع بالمبالية والتهويل في الخيا وهو اقرب الى التمثيل
والتكلف واالندفاع وعدم التروه وحب الضهور واالستعراض واالعتماد على االخرين  ،ان
المشكالت السلوكية لدى طلبة الجامعة كثيرم ومتنوعة تختلف باختالف االفراد واختالف ظروفهم
النفسية واالقتصادية واالجتماعية اال ان على الررم من هذا التنوع وتعدد االختالف هنالك عوامل
واسباب عامة اذا وجدت كميا ً او بعضها من لانها ان تؤده الى انحراف في السلوك وظهورم
بشكل مشكالت وظواهر سلوكية سلبية ومنها السلوك المتصنع .
اضافة الى ما تقدم فان مشكلة البحث الحالي تبري من خال االجابة على التساؤالت االتية :
 .١ما درجة السلوك المتصنع لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .
 .٢ما درجة الذكاء االجتماعي لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .
 ٣-١هدفا البحث :
 .1تقييم درجة السلوك المتصنع الرياضي ودرجةة الةذكاء االجتمةاعي لةدى طلبةة كليةة التربيةة البدنيةة
وعلوم الرياضة في جامعة الموصل .
.2التعرف الى العالقة بين درجة السلوك المتصنع الرياضي ودرجة الذكاء االجتمةاعي لةدى طلبةة كليةة
التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل .
 ٤-١فرضية البحث :
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 .1توجد عالقة ارتباط معنوية بين درجة السلوك المتصنع الرياضي ودرجة الذكاء االجتمةاعي لةدى
طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل .
 ٥-١مجاالت البحث :
 ١-٥-١المجال البشري  :طلبة ( المرحلة الثالثة والرابعة كلية التربية البدنية وعلةوم الرياضةة فةي
جامعة الموصل للعام الدراسي (. 2022 - 2021
 ٢-٥-١المجال الزماني  :للمدة من ( 2022/1/2الى (. 2022/4/20
 ٣-٥-١المجال المكاني  :قاعات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل .
 ٦-١تحديد المصطلحات :
 ١-٦-١السلوك المتصنع  :هو "سلوك يتصف بعاطفة مفرطة وعدم السيطرة على رربات ومتصنع
1
ذو طابع اررائي وباحث عن األثارة ويسعى الى جلب انتبام االخرين"
 ٢-٦-١الذكاء االجتماعي :
عرفه (أبوو حطو  " )1996انة قةدرة تتضةمن عمليةات معرفيةة يسةتطيع المةرء بمقتضةاها معرفةة
مدركات وأفكار ومشاعر واتجاهات وسمات اآلخرين ،وهي قةدرة لهةا أهميةة قصةوى ألولئةك الةذين
يتعاملون مبالرة مع اآلخرين ( المعلمون واألطباء واألخصةائيون النفسةيون واالجتمةاعيون ورجةا
السياسة والدعاية وارعالن وريرهم ".2
أما تعريف الباحث إجرائيا ً "أنها الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطلبة في المرحلة الثالثةة والرابعةة
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل في ضوء استجابت لفقرات المقياسين السةلوك
المتصنع والذكاء االجتماعي المستخدم لهذا اليرض .

الفصل الثاني
 -٢منهجية البحث واجراءاته الميدانية :
 ١-٢منهج البحث :
استخدم الباحةث المةنهج الوصةفي بدسةلوب الدراسةات المسةحية واالرتباطيةة لمالئمتهةا وطبيعةة
البحث .
 ٢-٢مجتمع البحث وعينته :
التمل مجتمع البحث وعينت على طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة (المرحلةة الثالثةة
والرابعة  ،في جامعةة الموصةل للعةام الدراسةي ( ، 2022 - 2021والبةالغ عةددهم ( 275طالةب
وطالبة منها ( 33طالب وطالبة تم اختيةارهم بالطريقةة العشةوائية مةن مجتمةع البحةث ريجةاد ثبةات
المقياسين  ،ويبين جدو ( 1ذلك .
جدول ()1
يبين تفاصيل مجتمع البحث وعينته
الشعبة

أ

ب

ج

د

ه

و

ز

ح

المجموع

النسبة

 1حسين  ،نيم هاده واخرون (  : 1989السلوك المتصنع لدى طلبة كلية اآلداب  ،قسةةم علةةم الةةنفس  ،كليةةة اآلداب ،
جامعة القادسية .
 2أبو حطب  ،فؤاد عبد اللطيف( : 1996القدرات العقلية  ،ط ، 5مكتبة االنجلو المصرية  ،القاهرة .
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المئؤية
المرحلة
الثالثة
المرحلة
18 + *9
الرابعة
52
المجموع
*25

النسبة
المئوية

18.91
٪

29

29

24

27

23

24

23

204

٪74.18

21

23

-

-

-

-

-

71

٪25.82

50

52

24

27

23

24

23

18.18
٪

٪18.91

٪8.73

٪9.82

٪8.36

٪8.73

٪8.36

275

٪100

* الطالبات
 ٣-٢اداتا البحث :
 ١-٣-٢مقياس السلوك المتصنع :
 ١-١-٣-٢وصف المقياس وتصحيحه :
مقياس ( السلوك المتصنع لطلبةة كليةة التربيةة البدنيةة وعلةوم الرياضةة فةي جامعةة الموصةل ،
والذه اعدم ( نيم هاده  1989 ،يهدف إلى تةوفير أداة قيةاس صةادقة وثابتةة لقيةاس درجةة السةلوك
المتصنع الرياضي  ،اذ تدلف المقياس بصورت النهائية مةن ( 43فقةرة  ،وتةتم ارجابةة علةى فقةرات
المقياس من خال ثالثة بدائل مرتبة تنايليا ً على مقياس (ليكةرت الثالثةي (دائمةا ً  ،أحيانةا ً  ،أبةدا ً ،
وتكون األويان تبعا لمضةمون الفقةرة  ،وتعطةى لهةا األويان بةين ( 3 - 1درجةة  ،وتكةون الدرجةة
الكلية العليا للمقياس هي ( 129درجة  ،أما الدرجة الكلية الدنيا للمقياس فهي ( 43درجة .
 ٢-٣-٢مقياس الذكاء االجتماعي :
 ١-٢-٣-٢وصف المقياس وتصحيحه :
مقياس ( الذكاء االجتماعي لطلبة كليةة التربيةة البدنيةة وعلةوم الرياضةة فةي جامعةة الموصةل ،
والذه اعدم ( احمد واخةران  2009 ،يهةدف إلةى تةوفير أداة قيةاس صةادقة وثابتةة لقيةاس مسةتوى
الذكاء االجتماعي  ،تدلف المقياس بصورت النهائية من ( 42فقةرة  ،مويعةة علةى(خمس محةاور،
وتتم ارجابة على فقرات المقياس من خال خمسة بدائل مرتبة تنايليا ً على مقياس ليكرت الخماسي (
دائما ً  ،رالبا ً  ،أحيانا ً  ،نادرا ً  ،أبدا ً  ،وتكون األويان تبعا ً لمضمون الفقةرة .الفقةرة االيجابيةة تعطةى
لها األويان بين( ١-٥درجة  ،والعكس صحيح بالنسبة للفقةرة السةلبية بةين ( ٥ -١درجةة  ،وتكةون
الدرجة الكلية العليا للمقياس هي ( 210درجة  ،أما الدرجة الكلية الدنيا للمقياس فهي ( 42درجة .
 ٤-٢المعامالت العلمية للمقياسين :
 ١-٤-٢صدق المقياس :
 ١-١-٤-٢الصدق الظاهري للمقياسين :
تم إيجاد الصدا الظاهره للمقياسين من خال عملية (التحليل المنطقةي للفقةرات  ،اذ تةم عةرض
فقرات مقياسي السلوك المتصنع الرياضي  ،ومقياس الذكاء االجتماعي على لكل اسةتبيان وجة الةى
عدد من الخبراء والمتخصصين في مجا العلوم التربوية والنفسية  ،ومجا القياس والتقةويم  ،وذلةك
ليرض تقويمها  ،اذ طلب منهم ابداء الةراه حةو مةدى صةالحية فقةرات المقياسةين  " ،فبعةد اعةداد
فقةةرات المقيةةاس وصةةيارتها واعةةدادها بصةةورتها االوليةةة يةةتم عرضةةها علةةى عةةدد مةةن الخبةةراء
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والمتخصصين ليرض تقويمها والحكم على مدى صالحيتها  ،واجراء التعديالت المناسبة مةن خةال
(حذف او اعادة صيارة او اضافة عدد من الفقرات وبما يتالءم ومجتمع البحةث  ،فضةالً عةن ذكةر
صالحية بدائل االجابة " ، 1او اضافة وتحديةد بةدائل لإلجابةة يرونهةا مناسةبة للمقيةاس  ،اذ يعةد هةذا
االجراء وسيلة مناسةبة للتدكةد مةن صةدا المقيةاس  ،ويبةين ملحةق ( 1ذلةك  ،إذ يشةير (الصةميدعي
واخرون  2010 ،الى ان " يمكن حساب صدا االختبار بعرض عبارات المقياس او االختبار علةى
عدد من المختصين والخبراء في المجا الذه يقيس االختبار فاذا قا الخبراء ان هذا االختبار يقيس
السلوك الذه وضع لقياس فان الباحث يستطيع االعتماد على حكم الخبراء " ، 2اذ "يمكةن اعتمةاد
صدا المحكمين نوعا من الصدا الظاهره". 3
وبعد تحليل استجابات ومالحظات الخبةراء والمتخصصةين تةم اسةتخراج صةدا المحكمةين مةن
خال النسبة المئوية التفاا الخبراء حو صالحية فقرات المقياسين  ،اذ تم قبو الفقةرات التةي اتفةق
عليها ( %75فاكثر من اراء الخبراء  ،اذ يشير (بلوم  1983 ،الةى انة "علةى الباحةث ان يحصةل
على نسبة اتفاا للخبراء في صالحية الفقرات  ،وامكانية اجراء التعديالت بنسبة ال تقل عةن (%75
فاكثر من تقديرات الخبراء في هذا النوع من الصةدا" ، 4وبهةذا االجةراء حصةلت فقةرات المقياسةين
جميعها على نسبة اتفاا ( %90من اراء الخبراء  ،وكما مبين في الملحقين (. 3، 2
 ٢-١-٤-٢صدق المحتوى للمقياسين :
ويطلق علي الصدا بحكم التعريف  " ,وتتلخص طريقة ايجادم فةي تحديةد المجةاالت او االبعةاد
التي يتكون منها المفهوم طبقا لنظريةة معينةة" ،5وقةد تحقةق هةذا الصةدا فةي اداة البحةث مةن خةال
توضيح مفهوم مجاالت المقياس  ،وكذلك تصنيف فقرات كل بعد  ،اذ يشير (الحكيم الى ان " صةدا
المحتوى لالختبار يعتمد بصورة اساسةية علةى مةدى امكانيةة تمثيةل االختبةار لمحتويةات عناصةرم ،
وكذلك المواقف والجوانب التي يقيسها تمثيالً صادقا ً ومتجانسا ً وذا معنوية عالية لتحقيق الهةدف الةذه
وضع من اجل االختبار" ، 6وقد توصل الباحث الى صدا المحتوى عبر اطالعة وتحديةدم وتعريفة
للمقياسين .
 ٢-٤-٢ثبات المقياسين :
ليرض الحصو على ثبات المقياسين اسةتخدمت طريقةة التجزئةة النصةفية  ،بدسةلوب الفقةرات
(الفردية والزوجية  ،اذ تم تطبيق المقياسين على ( 33طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
 1طبيل  ،علي حسين محمد ( : 2008بناء وتطبيق مقياس التمرد االكاديمي لطالب كلية التربية الرياضية في جامعة
الموصل  ،بحث منشور في مجلة ابحاث كلية التربية االساسية  ،المجلد ( ، 8العدد ( ، 1جامعة الموصل .
 2الصميدعي  ،لؤه رانم واخرون ( : 2010االحصاء واالختبار في المجال الرياضي  ،ط ،1اربيل .
2. Ferguson, George ( 1981 ) : Statistic analysis in psychology and education, 16 3
McGraw Hill, New York .
 4بلوم  ،بنيامين وآخرون (  : ١٩٨٣تقييم تعليم الطال التجميعي والتكويني  ،ترجمة محمد أمين المفتةةي وآخةةرون ،
دار ماكروهيل  ،القاهرة .
 5الظاهر  ،يكريا محمد واخرون ( : 2002مبادئ القياس والتقويم في التربيووة  ،ط  ،الةةدار العلميةةة والدوليةةة للنشةةر
والتوييع ودار الثقافة للنشر والتوييع  ،عمان .
 6الحكيم  ،علي سلوم جواد (  : ٢٠٠٤االختبارات والقياس واإلحصاء فووي المجووال الرياضووي  ،ويارة التعلةةيم العةةالي
والبحث العلمي  ،جامعة القادسية  ،دار الطيف للطباعة  ،القادسية .
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من مجتمةع البحةث  ،ثةم قسةمت اجابةاتهم الةى قسةمين  ،القسةم االو يمثةل الفقةرات ذات التسلسةالت
الفردية  ،والقسم الثاني يمثةل الفقةرات ذات التسلسةالت الزوجيةة  ،بحيةث اصةبح لكةل فةرد درجتةان
(فردية ويوجية  ،وتم استخدام معامل االرتباط البسيط (بيرسون بةين درجةات نصةفي المقياسةين ،
فظهرت قيمة ( Rالمحتسبة لمقياسي السلوك المتصنع الرياضي  ،ومقيةاس الةذكاء االجتمةاعي علةى
التوالي ( 89 ، 87درجة " ،ان االرتباط بين درجات كل من نصفي االختبار يعتبةر بمثابةة االتسةاا
الداخلي لنصف االختبار فقط وليس لالختبار ككل" ، 1ولكي نحصةل علةى تقةدير ريةر متحيةز لثبةات
المقياس بكامل تم استخدام معادلة (سبيرمان -براون  ،اذ بليت قيمة معامل الثبةات الكلةي للمقياسةين
على التوالي ( 90 ، 89درجة  ،وهو دا احصائيا ً مما يد على ثبات المقياس .
 ٣-٤-2موضوعية المقياسين :
موضوعية االختبار ترجع في االصةل الةى مةدى وضةوح التعليمةات الخاصةة بتطبيةق المقيةاس ،
وحساب الدرجات او النتائج الخاصةة بة " ، 2وهةي ادوات القيةاس التةي ال تتةدثر درجةات الممتحنةين
عليها بشخصية المصحح  ،اذ يتم التصحيح بواسطة مفتاح للتصحيح" ، 3وقد تم تحقيق تلك الشةروط
في هذين المقياسين .
 ٥-٢اعداد تعليمات المقياسين :
يتضمن اعداد التعليمات طريقة االجابة  ،واالخطاء التي تةؤثر علةى اجابةة المختبةرين  ،وطريقةة
حساب الدرجة  ،وترتيب اجابة فقرات المقياس وريرهةا  " ،فمةن اجةل إن تكتمةل صةورة المقيةاس ،
ومن اجل تطبيقها على المفحوصين يةتم إعةداد تعليمةات المقيةاس  ،وعةدم ذكةر اسةم المفحةوص ،
وطمدنة المفحوص بدن االجابة ستحظى بسرية تامة  ،وان تذكر كيفية إجراء القياس" ، 4كما " ويجب
ان تكةون التعليمةةات واضةةحة ودقيقةةة حتةةى ال يتةةدثر ثبةات وموضةةوعية الةةدرجات  ،فضةالً عةةن دقةةة
ووضوح التعليمات  ،ويجب أعداد التعليمات كتابة حتى يمكن االلتزام بها بالنسبة لجميع القائمين على
التنفيذ". 5
 ٦-٢تطبيق المقياسين :
تم التطبيق النهائي لفقرات مقياس السلوك المتصنع الرياضي  ،ومقيةاس الةذكاء االجتمةاعي علةى
عينة البحث  ،وهم ( 200طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية  ،اذ تم لرح طريقة االجابةة
امام كل فقرة  ،وتحةت البةديل الةذه يةرام مناسةبا ،
عن فقرات المقياسين  ،وذلك بوضع عالمة (

 1أبو حطب  ،فؤاد عبد اللطيف وآخران( : 1993التقويم النفسي  ،ط ، 3مكتبة االنجلو المصرية  ،القاهرة .
 2عالوه  ،محمد حسن ورضوان  ،محمد نصر الدين ( : 2008القياس في التربية الرياضية وعلم الوونفس الرياضووي
 ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر  ،القاهرة .
 3النبهان  ،موسى (  : ٢٠٠٤أساسيات القياس والتقويم في العلوم السلوكية  ،دار الشروا للنشر والتوييع  ،عمان.
 4منصور ،حايم علوان ( : 2007القياس النفسي في المجال الرياضي (بناء وتقنيين المقاييس النفسية)  ،االكاديمية الرياضية العراقية
االلكترونية . www.iragacad.org ،

 5رضوان  ،محمد نصر الدين (  : ٢٠٠٦المدخل إلى القياس في التربيووة البدنيووة والرياضووية  ،ط  ،١مركةةز الكتةةاب
للنشر  ،مصر  ،القاهرة .
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علما ً ان االجابة تكون على كراسة المقياس نفس  ،ثم تم جمةع كراسةات المقيةاس  ،وتةم تصةحيحها ،
وبهذا تكون درجة المختبر على المقياسين هي مجموع درجات على فقرات المقياس جميعا ً .
 ٧-٢الوسائل اإلحصائية :
 المتوسط الحسابي  ,واالنحراف المعيةاره  ,ومعامةل االرتبةاط البسةيط  ,ومعادلةة (سةبيرمان-براون  ،والمنوا  ،ومعامل االلتواء  ،واختبار( tلعينة واحدة  -المتوسط الفرضي للمقياس  -النسبة
المئوية .

الفصل الثالث
 -٣عرض وتحليل النتائج ومناقشتها :
 ١-٣عرض نتائج عينة البحث في مقياسي السلوك المتصنع الرياضي والذكاء االجتماعي :

بعد ان تدكد الباحث من صالحية مقيةاس السةلوك المتصةنع الرياضةي  ،ومقيةاس الةذكاء االجتمةاعي
الذه تم تطبيقهما على عينة البحث تم التدكد من مالءمة المقياسين للعينةة  ،وان التوييةع طبيعةي عةن
طريق معادلة معامل االلتواء لة(كار بيرسون  ،ويبين جدو ( 2ذلك .
جدول ()2
يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمنوال ومعامل االلتواء إلجابات عينة البحث على مقياس السلوك
المتصنع الرياضي والذكاء االجتماعي
المؤشرات االحصائية
المقيواس
السلوك المتصنع الرياضي
الذكاء االجتماعي

عدد افراد
العينة

وحدة
القياس

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المنوال

معامل
االلتواء

النتيجة

200

درجة

87
128

± 5.9
± 9.3

84
125

0.51
0.32

*طبيعي
*طبيعي

* يعد االلتواء طبيعيا ً واالختبارات مالئمة للعينة اذا وقع معامل االلتواء بين

(1)1+

 ٢-٣عرض نتائج تقييم درجة المسؤولية السلوك المتصنع الرياضي ودرجة الذكاء االجتماعي لدى
عينة البحث ومناقشتها :
 ١-٢-٣عرض نتائج تقييم درجة السلوك المتصنع الرياضي لدى عينة البحث ومناقشتها :
الجل تقييم درجة السلوك المتصةنع الرياضةي لةدى عينةة البحةث قةام الباحةث بايجةاد المتوسةط
الفرضي للمقياس(* ومقارنت بالمتوسط الحسابي لديهم  ،وسوف يصنف السلوك المتصنع الى تصةنع
عالي  ،وتصنع واطئ على اسةاس ان قيمةة متوسةط العينةة الةذه يفةوا المتوسةط الفرضةي للمقيةاس
بصورة معنوية هو تصنع طبيعي  ،فيما تمثل القيمة المعنوية تصنع ضمن حدود المتوسةط الفرضةي
للمقياس  ،اما قيمة المتوسط االدنى من المتوسط الفرضي فتمثل تصنع عالي  ،ويبين جدو ( 3ذلك.
جدول ()3
يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي وقيمة اختبار ( )tلعينة البحث
 1االطرقجي  ،محمد علي ( : ١٩٨٠الوسائل التطبيقية في الطرق اإلحصائية  ،ط  ،١دار الطليعة للطباعةةة والنشةةر ،
بيروت .
* المتوسط الفرضي للمقياس = مجموع اوزان البدائل × عدد الفقرات ÷ عدد البدائل
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في مقياس السلوك المتصنع الرياضي
المؤلرات االحصائية
المقياس

العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياره

المتوسط
الفرضي

قيمة (t
المحتسبة

السلوك المتصنع الرياضي

200

87

± 5.9

86

2.40

* معنوي عند مستوى معنوية  )0.05( وامام درجة حرية ( )198قيمة ( )tالجدولية =

(1)1.97

يتبين من جدو ( : 3ان الفرا معنوه  ،ولمصلحة متوسط درجات عينة البحث
 ٢-٢-٣عرض نتائج تقييم درجة الذكاء االجتماعي لدى عينة البحث ومناقشتها :
الجل تقييم درجة الةذكاء االجتمةاعي لةدى عينةة البحةث قةام الباحةث بايجةاد المتوسةط الفرضةي
للمقياس ومقارنت بالمتوسط الحسابي لديهم  ،وسوف يصنف الذكاء االجتماعي الى ذكاء ايجابي ،

وذكاء سلبي على اساس ان قيمة متوسط العينة الذه يفوا المتوسط الفرضي للمقياس بصورة معنوية
هو ذكاء ايجابي  ،فيما تمثل القيمة رير المعنوية ذكاء ضمن حدود المتوسط الفرضةي للمقيةاس  ،امةا
قيمة متوسط العينة االدنى من قيمة المتوسط الفرضي للمقياس فتمثل ذكاء سلبي لديهم  ،ويبين جةدو
( 4ذلك .
جدول ()4
يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي
وقيمة اختبار ( )tلعينة البحث في مقياس الذكاء االجتماعي
المؤلرات االحصائية
المقياس
الذكاء االجتماعي

العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياره

المتوسط
الفرضي

قيمة (t
المحتسبة

200

128

± 9.3

126

3.04

* معنوي عند مستوى معنوية  )0.05( وامام درجة حرية (  )198قيمة ( )tالجدولية =
يتبين من جدو ( : 4ان الفرا معنوه  ،ولمصلحة المتوسط الفرضي للمقياس .

(2)1.97

 ٣-٣عوورض نتووائج التعوورف الووى العالقووة بووين درجووة السوولوك المتصوونع الرياضووي ودرجووة الووذكاء
االجتماعي لدى عينة البحث ومناقشتها :
قام الباحث بايجاد العالقة بين درجة السلوك المتصةنع الرياضةي ودرجةة الةذكاء االجتمةاعي
وذلك من خال حساب معامل االرتباط البسيط (لبيرسون بةين درجتةي المقياسةين  ،وكمةا مبةين فةي
جدو (5
جدول ()5
يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط البسيط (لبيرسون)
بين درجة السلوك المتصنع الرياضي ودرجة الذكاء االجتماعي لدى عينة البحث

 1التكريتي  ،وديع ياسين والعبيده  ،حسن محمد عبد ( : ١٩٩٩التطبيقات اإلحصائية في بحوووا التربيووة الرياضووية ،
دار الكتب للطباعة والنشر  ،جامعة الموصل .
 2التكريتي  ،وديع ياسين والعبيده  ،حسن محمد عبد ( : ١٩٩٩التطبيقات اإلحصائية في بحوووا التربيووة الرياضووية ،
دار الكتب للطباعة والنشر  ،جامعة الموصل .
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المؤشرات االحصائية
المتغيرات
السلوك المتصنع
الذكاء االجتماعي

العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ()R
المحتسبة

200

87
128

5.9
9.3

*0.32

* معنوي عند مستوى معنوية  )0.05( وامام درجة حرية ( )198قيمة ( )Rالجدولية =
يتبين من جدول ( : )5وجود عالقة ارتباط معنوية ايجابية بين المتغيرين .

(1)0.138

الفصل الرابع
 -٤االستنتاجات والتوصيات :
 ١-٤االستنتاجات :
 .1طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل بصةورة عامةة يتمتعةون بدرجةة
تصنع رياضي وذكاء اجتماعي اعلى من المتوسط الفرضي للمقياس .
 .2وجود عالقة ارتباط معنويةة ايجابيةة بةين درجةة السةلوك المتصةنع الرياضةي ودرجةة الةذكاء
االجتماعي لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل .
 ٢-٤التوصيات :
 .1تعزيز درجة الذكاء االجتماعي  ،وتقليل حاالت التصنع ان وجد لدى طلبة كلية التربية البدنية
وعلوم الرياضة في جامعة الموصل باعتبارهم نواة مهمة في المجتمع  ،وعليهم يعتمةد نجةاح العمليةة
التربوية والرياضية في الجامعة  ،من حيث اهتمام الجامعة بهم .
 .2العمةةل علةةى تنشةةيط عمليةةة البحةةث العلمةةي فةةي مجةةا السةةلوك المتصةةنع الرياضةةي والةةذكاء
االجتماعي بسبب انعكاسات االيجابية على مجمل العمل واالداء الرياضي والجامعي .

المصادر
 .1أبةةو حطةةب  ،فةةؤاد عبةةد اللطيةةف( : ١٩٩٦القوودرات العقليووة  ،ط ، 5مكتبةةة االنجلةةو المصةةرية ،
القاهرة .
 .2أبو حطب  ،فؤاد عبد اللطيف وآخران( : ١٩٩٣التقويم النفسي  ،ط ، 3مكتبة االنجلو المصةرية
 ،القاهرة .
 .3االطرقجي  ،محمد علي ( : ١٩٨٠الوسائل التطبيقية في الطرق اإلحصوائية  ،ط  ،١دار الطليعةة
للطباعة والنشر  ،بيروت .
 .4بلوم  ،بنيامين وآخرون ( : ١٩٨٣تقييم تعليم الطال التجميعي والتكويني  ،ترجمة محمةد أمةين
المفتي وآخرون  ،دار ماكروهيل  ،القاهرة .
 .5التكريتي  ،وديع ياسين والعبيده  ،حسن محمد عبد ( : ١٩٩٩التطبيقوات اإلحصوائية فوي بحووا
التربية الرياضية  ،دار الكتب للطباعة والنشر  ،جامعة الموصل .
 .6الحكيم  ،علةي سةلوم جةواد ( : ٢٠٠٤االختبوارات والقيواس واإلحصواء فوي المجوال الرياضوي ،
ويارة التعليم العالي والبحث العلمي  ،جامعة القادسية  ،دار الطيف للطباعة  ،القادسية .
 .7احمد  ،احمد حايم واخرون ( : ٢٠٠٩بناء مقياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة االولى  ،كليةة
التربية الرياضية جامعة الموصل  ،مجلة الرافدين للعلوم الرياضية  ،المجلد  ، 15العدد . 52
 1نفس المصدر السابق
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 .8حسين  ،نيم هاده واخرون ( : ١٩٨٩السلوك المتصنع لدى طلبة كلية اآلداب  ،قسم علةم الةنفس
 ،كلية اآلداب  ،جامعة القادسية .
 .9رضوان  ،محمد نصر الدين ( : ٢٠٠٦المدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضية  ،ط ،١
مركز الكتاب للنشر  ،مصر  ،القاهرة .
 .10الصميدعي  ،لؤه رانم واخةرون ( : ٢٠١٠االحصواء واالختبوار فوي المجوال الرياضوي  ،ط،1
اربيل
 .11الظاهر  ،يكريةا محمةد واخةرون ( : ٢٠٠٢مبوادئ القيواس والتقوويم فوي التربيوة  ،ط  ،الةدار
العلمية والدولية للنشر والتوييع ودار الثقافة للنشر والتوييع  ،عمان .
 .12طبيل  ،علي حسين محمد ( : ٢٠٠٨بناء وتطبيق مقياس التمرد االكاديمي لطالب كلية التربيوة
الرياضية في جامعة الموصل  ،بحث منشور في مجلة ابحاث كليةة التربيةة االساسةية  ،المجلةد (، 8
العدد ( ، 1جامعة الموصل .
 .13عالوه  ،محمد حسن ورضوان  ،محمد نصر الةدين ( : ٢٠٠٨القيواس فوي التربيوة الرياضوية
وعلم النفس الرياضي  ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر  ،القاهرة .
 .14منصور ،حايم علوان ( : 2007القياس النفسي في المجال الرياضي (بناء وتقنيوين المقواييس
النفسية)  ،االكاديمية الرياضية العراقية االلكترونية . www.iragacad.org ،
 .15النبهان  ،موسى ( : ٢٠٠٤أساسيات القياس والتقويم في العلوم السلوكية  ،دار الشروا للنشر
والتوييع  ،عمان .
ثانيا ً  :المصادر االجنبية
16- Ferguson, George (1981) : Statistic analysis in psychology and
education, McGraw Hill, New York.

المالحق
ملحق ()1
مقياس ( السلوك المتصنع الرياضي )

ت
1
2
3
4
5
6

دائما ً أحيانا ً ابدا ً

الفقرات
أضحك بصوت عا بحيث أن يمالئي الطلبة يسمعون
ضحكتي .
انفق الكثير من الما على لراء المالبس الرياضية .
استمتع بالمواقف واألحداث المثيرة والمفاجئة اثناء ممارسة
الرياضة .
أتكلم بصوت عا عندما أناقش إحدى الموضوعات الرياضية
مع يمالئي
العر إنني بحاجة للحب والعطف واالهتمام من يمالئي الطلبةة
.
أجد نفسي كثير التظاهر والتمثيل عند اللعب مع يمالئي .
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7

من طبيعتي أن انفعل كثيرا اثناء خسارتي في اللعبة .
أسعى لجذب انتبام يمالئي بمظهره الرياضي .

9

استمتع عندما أكون مركز اهتمام يمالئي .

10

يتقلب مزاجي بين اليضب والسكينة خال الموقف الرياضي .

11

تراودني خياالت تتعلق باألمور الرياضية التي امارسها .
أتصرف بتهور وباندفاعية في كثير من المواقف الرياضية .

8

12
13
14
15

أحب أن يشاركني يمالئي في أحالم يقظتي التي تتعلق
بممارسة الرياضة
أتدثر بسهولة في آراء يمالئي بمستواه الرياضي .
لده القدرة في التحليق في الخيا الرياضي .

16

احتاج مساعدة يمالئي ألداء واجباتي النظرية والعملية .

17

أتكلف كثيرا في تصرفاتي الرياضية .
اكذب دائما ً في حديثي الرياضي مع يمالئي .

19

ليس كل من اعرف أحب .

20

أحب التحدث عن األمور الرياضية كثيرا ً .
أود أن يشةةاركني يمالئةةي همةةومي التةةي تخةةص ممارسةةتي
الرياضية .
أحب التالعب والخداع واالستيال في حياتي الرياضية .

23

أحاو السخرية من يمالئي عند اللعب .

24

مالم أمتع يمالئي وأثير إعجابهم فدنني ال ليء .

25

انزعج عندما يتجاهل يمالئي وجوده في الفريق .
أفضل عدم إتعاب نفسي في التفكير بمستقبلي الرياضي .

27

تولعت في ممارسة التمثيل على يمالئي في اللعب .

28

اعتمد على الحدس في حياتي الرياضية .

29

استيل الظروف الرياضية في تحقيق ارراضي الشخصية .
ارضب بسرعة ولكن سرعان ما اعود إلى حالتي الطبيعية في
اللعب .
العر بقلق حاد على مستقبلي الرياضي .

32

انزعج من نقد يمالئي لي المستمر .

33

أكون عالقات متعددة وسطحية مع يمالئي .

18

21
22

26

30
31
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34

لده تخيل مبدع في الرياضة التي امارسها .

35

أتمنى أن ال تضايقني األفكار الرياضية السيئة .

36

العر بضعف الثقة بالنفس .

37

استمتع بالمواقف الرياضية المثيرة .

38

الكذب على يمالئي يشعرني بتقدير ذاتي .

39

مولع باألفالم ذات الطابع الرياضي المثير .

40

ارتده المالبس الرياضية ذات تصميم متميز دائما ً .

41

أجد صعوبة في التعبير عن أفكاره وعواطفي الرياضية .
أحب مناقشة موضوعات رياضية حماسية ومثيرة للجد مع
يمالئي .
يخيفني رفض يمالئي لي .

42
43

ملحق () 2
مقياس (الذكاء االجتماعي)

ت

دائما ً

الفقرات

1

أناقش األفكار والحلو مع يمالئي دون نقد.

2

أفي بوعوده.
أحاسب يميلةي إذا أخطةا أثنةاء الحةديث معةي لكةي ال
يكرر ذلك.
ألارك مع يمالئي باألعما ونضةع خطةط مسةتقبلية
لها.
استطيع القيام بعالقات اجتماعية متبادلة مع اآلخرين.

6

أسامح يميلي على ما بدر من من أخطاء.
أقةةوم بمؤاسةةاة يميلةةي إذا تعةةرض احةةد أفةةراد عائلت ة
لوفاة.
اررب في تحقيق أهداف يمالئي قبل أهدافي.
التزم بالعمل الجماعي الذه اتفق مع يمالئي علية إذا
لم يظهر ظرف طارئ.
ال استطيع حل المشكالت التي تحدث وقت اليضب.

3
4
5

7
8
9
10
11
12

أهنةةئ يميلةةي عنةةدما يحصةةل علةةى نجةةاح فةةي عمل ة
بتفوا.
يمنحنةةي الخطةةد فرصةةة لةةتعلم السةةلوك االجتمةةاعي
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االيجابي.
13
14
15

أتصةةرف بصةةورة طبيعيةةة عنةةدما احةةل ضةةيفا علةةى
أقربائي.
اعةةرف أهميةةة الحةةديث بةةين األلةةخاص مةةن تعةةابير
وجوههم.
لن اسمح استيال الصداقة وفرض اآلراء.

16

أضع إعالنا في الكلية إذا وجدت حاجة ال تعود لي .

17

انتقد مزاح يميلي معي إذا صدرت من هفوة.

18

العر أن آراء والداه ال تتناسب و آرائي.

19

لده قابلية على تهدئة ذاتي.

20

ال التزم بمواعيد يميلي إذا لم يف بوعدم لي.
اعتذر عن كل عمل خاطئ أقوم ب .

21
22
23

ال استطيع انجاي أه عمل ال أميل إلي حتى وان كلفت
ب.
اعتذر للزميل عند حصو خطا معين.

24

أقوم بنجدة يميلي إذا تعرض لمكروم.
اعتقد أن أسلوب اربعةاد الموقةت يتةيح للمخطةئ وقتةا
للتفكير في خطئ .
أقدم لزميلي هدية تعبيرا عن فرحي بنجاح .

27

أتضايق من قضاء وقت الفراغ بمفرده.
أبالغ في الرد على مشكالت صييرة.

29

انتقد نفسي عندما أخطئ.
احتاج إلى الدعم المعنةوه مةن لةخص مةا كةي أتةابع
تحقيق أهدافي.
أبوح بمشاعره نحو اآلخرين مهما كان نوعها.

32

االنتقادات تدفعني لألداء بصورة أفضل.

33

العر بالسرور لمخالطة الناس وتباد الحديث معهم.
أفضل النقاش الوده بدال من النصائح الشفوية.

25
26
28

30
31

34
35
36

يراودني لعور مةؤلم عةن كةل تصةرف سةلبي صةدر
مني.
استمتع بتباد المزاح والدعابة مع اآلخرين.
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37

أتكيف بسهولة مع المواقف االجتماعية الجديدة.

38

اررب بإعادة عالقاتي المقطوعة باآلخرين.

39

أطيل النظر إلى محدثي أثناء تباد الحديث.
أبادر بتلطيةف أجةواء المحادثةة وإيالةة التةوتر بإلقةاء
الفكاهة والطرائف.
العر بالحاجة إلى االندماج بالناس عندما أمر بديمة.
التاا لرؤية أصدقائي ومعارفي عندما أفارقهم لفتةرة
من الزمن.

40
41
42
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