
 ممخص البحث

تطرؽ الباحث في مقدمةالبحث الى اىمية استعماؿ المقاييس النفسية في المجاؿ الرياضى     
مقياس التماسؾ )موضوع البحث ( لغرض ايجاد معايير لو مف اجؿ تطبيقػػػػػػو  والػػػى اىمية تقنيف

اضية المختمفة ، اما مشكمة البحث فتمثمت بعدـ وجود مقياس مقنف عمى العبي الفرؽ الري
 -الرياضي ،اما عينة البحث فكانت مف العبي الدوري الممتاز في العاب ) كرة القدـ لمتماسػػػػػػؾ
( العبا ،  88والكرة الطائرة ( ، وقد بمغ عدد افراد العينة االستطالعية )  -كرة اليد –كرة السمة 

( العبًا أختيروا بطريقة  222اجريت عمييا عمميات التقنيف فكاف عددىا ) تياما العينة ال
( احدى  28عشوائية ، وقد اعتمد الباحث مقياسًا لمتماسؾ الرياضي غير مقنف يتكوف مف ) 

وعشروف فقرة تـ تطبيقو عمى افراد العينة ، وقد كاف اليدؼ مف البحث ىو ايجاد معايير تفسر 
مقياس ، وفي الجانب النظري تطرؽ الباحث الى تفسير معنى مفيـو معنى الدرجات الخاـ ل

الجماعة وتماسكيا وما يميز الجماعة المتماسكة فضاًل عف تماسؾ الفريؽ الرياضي الذي 
ينطبؽ عميو مفيوـ الجماعة الصغيرة وعف دور المدرب الميـ في الحفاظ عمى تماسؾ الفريؽ . 

طريؽ تطبيؽ المقياس عمى افراد العينة ثـ تـ ايجاد أما أجراءات عممية التقنيف فكانت عف 
معامؿ االتساؽ الداخمي والقوة التمييزية لمفقرات بعد ذلؾ تـ ايجاد معامؿ الثبات لممقياس بعدة 
طرؽ منيا التجزئة النصفية واالتساؽ الداخمي ) الفا كرونباخ ( والصدؽ عف طريؽ القوة 

مي ، بعد ذلؾ تـ اشتقاؽ معايير الرتب المئينية والتي التمييزية لمفقرات ومعامؿ االتساؽ الداخ
تفسر معنى الدرجات الخاـ . وبيذا نجد انو مف االستنتاجات لموضوع البحث ىو التوصؿ الى 
اتماـ عممية التقنيف وايجاد المعايير ، اما التوصيات فكانت ىي استعماؿ ىذا المقياس المقنف 

مدى تماسؾ العبي فرقيـ الىميتو في تحقيؽ النجاحات  مف قبؿ المدربيف والمعنييف الجؿ معرفة
واالىتماـ بالعالقات بيف الالعبيف وتييئة اجواء سميمة ما بيف اعضاء الفريؽ تحبب ليـ وجودىـ 

 ضمف المجموعة ) الفريؽ( وتزيدىـ قوة وتجاذب مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ االنية والمستقبمية .

 

 

 

Abstract 

Codification of sports coherence measurement for the players of 
(Football - Basketball - Handball - Volleyball ) 



teams in the premier league Researcher 

Dr.Salah Mahdi Saleh 

    Turning the researcher at the forefront of research to the 
importance of using psychological measurement in the field of sports 
and the importance of rationing a coherence measurement for the 
purpose of finding it's standards in order to apply it to players of 
various sports teams , either the research problem one was that there 
is no standardized measure of coherence sports . the samples were 
consist of the players in the premier league games ( Football – 
Basketball – Handball – Volleyball ) , the exploratory sample was ( 18 
) as a player , either the conducted sample by the processes of 
codification was consist of ( 220 ) players were chosen at random way 
, the researcher is adopted uncodificate coherence measurement was 
consist of ( 21 ) paragraph has been applied to the sample , the 
objective of research was to find norms explain our grading raw by 
finding a codificate sports coherence . in the theoretical chapter the 
researcher touched to interpret the meaning of group concept and it's 
cohesion and what distinguishes cohesive group sports , besides about 
the sports team coherence which applies the concept of small group 
and the role of coach which is important in maintaining the cohesion of 
the team . 

    The procedures of the process of codification was by the application 
of the measurement at the sample , then find out a coefficient of ( 
internal consistency ) and ( discriminatory strength ) for clauses , then 
find out the constancy coefficient of the measurement by ( retail 
midterm ) way and internal consistency ( alpha cronbach ) and the 
validity by discriminatory clauses and the coefficient of internal 
consistency , after that was derived criteria and ranks centipede that 



explain the meaning of raw scores , thus we found that it's the 
conclusions of the research topic is to reach the completion of the 
process of codification and create standards , either of the 
recommendations was to use of this measurement by the trainers and 
stake holders so as to determine the consistency of the players , their 
teams to it's importance in achieving success , and give attention to 
relations between the players and create an atmosphere of sound 
between the team members granularity them and their presence with in 
the group (team ) and increase the attraction in order to achieve  

 التعريف بالبحث -1

 مقدمة البحث واىميتو 1-1    

اف االرتقاء بالمستوى الرياضي بصورة عامة اصبح مرىونًا بدرجة كبيرة في استخداـ الطرؽ 
العمميػػػػػػػػػة الكتشاؼ النواقص وتعييف مواقع الخمؿ في العممية التدريبية الجؿ تحسينيا. وفى 

تعماؿ بعض االختبارات والمقاييس المعتمدة والتى الكثير مف مجاالت الحياة اصبح باالمكاف اس
تؤشر مواطف الضعؼ والخمؿ او القوة في ذلؾ المجاؿ،واحد ىذه المجاالت ىو عمـ النفس والذى 
يخص االنساف وفى مجاالتو المتعددة التى تدرس الطبيعة البشرية مف الناحية الفكرية واالنفعالية 

ية الرياضية اصبحت احد المجاالت الميمة فى حيػػػػػػاة والشخصية واالجتماعية . وبما اف الترب
الشعوب والفرد الرياضى ىو انساف يتعرض لعوامؿ نفسية كثيرة، وىذه  العوامؿ قطعا تؤثر فى 
مستواه اف كانت سمبا اـ ايجابا، لذا فقد ساعد العمـ فى دراسة نفسية الرياضى مف نواح كثيػػػػػرة 

حو االفضؿ فى حاؿ تطبيقيا بصورة صحيحة ومنيا موضػوع ساعدت فى االرتقاء بالمستوى ن
البحث ىذا اذى بوضح مفيوـ تماسؾ الجماعة والجماعة الرياضية ) الفريؽ الرياضى ( بصورة 
خاصة ، الف احد االركاف الميمة فى االرتفاع بالمستوى العاـ الى فريؽ رياضي ىو مدى 

لعمميـ داخؿ الفريػػؽ مف اجؿ تحقيػػؽ تجاذب االفراد داخؿ الفريؽ لبعضيـ البعض وحبيـ 
االىػػػداؼ المشتركة التي تجمعيـ . وىذا بمجموعو يمثؿ قوة تماسؾ الفريؽ الرياضى، واف ايجاد 
مقياس مقنف يقيس ىذه الحالة اصبح مف االىمية بمكاف الجؿ دراسة حالة الفرؽ الرياضية مف 

 خالؿ تطبيقو .

 مشكمة البحث  1-2



فى الفريؽ الرياضي كاحد الجماعات الصغيرة وكوف ىذه الصفة ليا  الىمية التماسؾ    
عمى مستوى الفريؽ الفني النيا حتما تؤشر حاالت التفاني مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ  تاثيرىا

فضال عف التفاعؿ البناء الذى تعززىا الروابط الوجدانية، ولعدـ وجود مقياس مقنف  المشتركة
د مقياسا مقننا لمتماسؾ الرياضى الجؿ المساعػػػدة فى االىمية بمكاف اف نج نجد اف مف

مستوى ىذه الخاصية  فى الفريؽ الرياضى مف خالؿ تطبيقو عمى الالعبيف ،  التعرؼ عمػػػػػى 
وعممية التقنيف ميمة مف اجؿ ايجاد معايير تفسر الدرجات الخاـ التى يحصؿ عمييا الرياضي 

 قياس لدراسة حالتو.الرياضى مف خالؿ تطبيؽ الم وكذلؾ الفريؽ

 اىداف البحث 1-3

 تقنيف مقياس التماسؾ الرياضي وايجاد معايير لو .

 مجاالت البحث 1-4

 المجاؿ البشري  : العبو فرؽ الدوري الممتازلالندية لعراقية في العاب8-4-8

 الكرة الطائرة ( –كرة السمة -كرة اليد –) كرة القدـ 

 قاعات الرياضية لالنديةالمجاؿ المكاني  : المالعب وال 8-4-2

 8/2/2282الى  6/82/2288المجاؿ الزماني : لمفترة مف   8-4-3

 الدراسات النظرية : -2

 مفيوم الجماعة : 2-1

يسعوف الى  وىي مجموعة مف االفراد يكونوف وحدة اجتماعية وغالبا تكوف ليـ اىداؼ مشتركة  
وعالقات  وبينيـ تفاعؿ  اجتماعػػيتحقيقيا ولكؿ فرد مف افراد الجماعة دوره الذي يؤديو 

اىمية كبيرة في  اجتماعية ونشاط متبادؿ وعمى ضوئو تتحدد االدواروالمسؤوليات. ولمجماعػػػػػات
كؿ منيـ في االخر  حياة اعضائيا وفي المجتمعات الكبيرة التي تنتمي الييا وافراد الجماعة يؤثر

الجماعة روابط متعددة  تركة بينيـ.ويسودويتاثر بو تحقيقا الىداؼ خاصة بكؿ منيـ واىداؼ مش
روابط اتصالية موجودة بينيـ .  منيا الوجدانية واخرى مستمدة مف وجود اىداؼ مشتركػػػػػػة ثـ مف

وخير مثاؿ عمى الجماعة الصغيرة ىو الفريؽ الرياضي اف كاف فريؽ لكرة السمة او لكرة القدـ او 
ى تحقيؽ الفوز والبطوالت ، واىداؼ شخصية لكرة اليد ، فنجد اف ىناؾ اىداؼ مشتركة وى

تتمثؿ فى ارتفاع المستوى الفردى والشيرة وزيػػػػادة الدخؿ المادي ، وىنالؾ ادوار معينة يؤدييا 



واالجتماعية وحتى العالقات العائمية والتي تبرز  كؿ فرد فى الفريؽ فضال عف الروابط الوجدانية
 الوجداني . ػاربمف خالؿ المعايشة الطويمػػػة والتقػػػػ

 دينامية الجماعة : 2-2

المقصود بدينامية الجماعة ويذكرىا اخروف ) ديناميكية الجماعة ( بأنيا القوى المحركػػػػػػة      
والنشاط الفعاؿ التي تبديو الجماعة وتظيره في سبيؿ ديمومتيا ونموىا وتحقيؽ واىدافيا 

ميتيف رئيسػػػيتيف تحػػػدثاف داخػػػػػػؿ المجموعة والدينامية حسب ما ذكرىا ) كيرت لويف ( تمثؿ عم
واحدى ىذه العمميات ىي ) التماسؾ ( وىذه العممية تيتـ بتطوير والمحافظة عمى كياف 
الجماعة وديمومتيا ونبذ كؿ ما مف شأنو أف يؤدي الى تفككيا . اما العممية الثانية فيي 

لو الجماعة لتحقيؽ اىدافيا . ويذكر ) التحرؾ ومعناه الفعاليات والنشاط الذي تسعى مف خال
ليفيف ( اف " الجماعة كؿ داينامي وىذا الكؿ ال يساوي مجموع اجزائو او اعضائو ، بؿ ىو 

ويذكر ايضا انو " الديناميكية تنشأ مف ( 1) محصمة لصراع القوى المتمثمة في ىذه االجزاء "
 الذي يحدث الفراد الجماعة . (2" ) التوتر الداخمي

 فيوم تماسك الجماعة :م 2-3

يعرؼ ) كارترايت وزاندر ( تماسؾ الجماعة بأنو ما ينتج مف التفاعؿ بيف كؿ العوامؿ التي     
 تدفع االفراد لمبقاء في الجماعة و يحددىا مجموعتيف مف العوامؿ :

 عوامؿ تؤدي الى زيادة جاذبية الجماعة ألفرادىا . -8

االعضاء ( في جماعات اخرى واف التماسؾ عممية عوامؿ مرتبطو بدرجة جذب العضوية )  -2
ديناميكية كانت تنعكس في ميؿ الجماعة الى االلتصاؽ معًا والبقاء متحديف لتحقيؽ اىدافيا 
واغراضيا . والتماسؾ يعني مقدار درجة انجذاب االفراد ليذه الجماعة ولبعضيـ البعض . اف ما 

سود العالقة بيف االفراد فضاًل عف تقبؿ وحب يقوي رابطة التماسؾ ىو عالقة االحتراـ التي ت
االخريف مع االيماف بأف الجميع يعمؿ بجد واخالص في سبيؿ تحقيؽ االىداؼ العامة ، كذلؾ 
نجد اف التماسؾ يتضمف الشعور باالنتماء لمجماعة والوالء ليا والتمسؾ بعضويتيا ومعاييرىا 

دىـ لتحمؿ مسؤولية عمؿ الجماعة والدفاع وتحدث االفراد عنيا بدؿ تحدثيـ عف انفسيـ واستعدا
عنيا . وايضًا يتضمف التقارب الشديد بيف مكوناتيا وارتفاع الروح المعنوية والعمؿ الجماعي 

 بروح الفريؽ الواحد النتاج افضؿ 

 مميزات الجماعة المتماسكة : 2-4



 .القدرة عمى الضغط والتأثير عمى االفراد العازميف عمى مغادرة الجماعة  -8

--------------------------------------------------- 

 65، ص 2222محمد ابراىيـ عيد . عمـ النفس االجتماعي ، مكتبة زىراء الشرؽ ،  -8

 . 328،ص  2228 محمد مصطفى زيداف . معجـ المصطمحات النفسية والتربوية ، دار الشروؽ،بيروت، -2

 ؿ افراد المجموعة او قمتيا .عدـ وجود صراعات او نزعات انانية داخ -2

 توفر وتوقد الرغبة الدائمة في التنافس مع الجماعات االخرى . -3

شعور بيف االعضاء بأىمية الفرد في المجموعة وحاجتيـ لالعتماد عميو كأحد االعمدة في  -4
 كياف المجموعة .

 تقارب المستوى الثقافي لالفراد واحتفاضيا بأعضائيا لفترة طويمة . -5

 بناء معاييرىا عمى اسس موضوعية . -6

 تماسك الفريق الرياضي 2-5

اف الفريؽ الرياضي يؤلؼ بمجموعو احدى المجموعات الصغيرة والفريؽ الرياضي وفي سبيؿ            
تحقيؽ االىداؼ المشتركة والتي تتمثؿ في تقديـ المستوى الجيد وتحقيؽ الفوز في المباريات ومف 

و يعتمد عمى تنمية النواحي البدنية والصفات البدنية الواجبة فضاًل عف ثـ  البطوالت المختمف
الميارات الخاصة لتمؾ المعبة وصفة التماسػػؾ ميمة جدًا كعنصر لو تأثيره في تحقيػػؽ النجػػاحػػػات 
لمفرؽ الرياضية وتتجمى في قيـ التضحية وااليثار وبذؿ اقصى الجيد مف قبؿ افراد الفريؽ 

 .االنانية في سبيؿ اعالء شأف المجموعة ) الفريؽ (  واالبتعاد عف 

 ويمكف تقسيـ تماسؾ الفريؽ الرياضي الى بعديف ميميف ىما :

 ( Task Cohesion )تماسؾ الميمة . -
 ( Social Cohesion )التماسؾ االجتماعي . -

تماسؾ الميمة : المقصود بو ىو مستوى عمؿ افراد المجموعة لتحقيؽ النجاح في ميماتيـ 
 لمشتركة واىدافيـ والذي تتجمى فيو مؤشرات مستوى التماسؾ والترابط بيف افراد الفريؽ .ا



التماسؾ االجتماعي : ويعكس ىذا النوع مستوى الروابط االجتماعية بيف افراد الفريؽ الرياضي 
مف خالؿ الحب السائد بينيـ ورغبتيـ في التواجد معًا خارج الميمات الرياضية في اوقات 

 ػراغ او قضاء بعض الميمات الشخصية .الفػػػػ

 دور المدرب في الحفاظ عمى تماسك الفريق : 2-6

الشؾ اف مدرب الفريؽ الرياضى لو دور كبير وميـ فى الحفاظ عمى مستوى التماسػػػػػػػؾ وتنميتو 
 عند العبي الفريؽ بؿ اف ذلؾ مف صمب واجباتو النو االقرب الى الالعبيػػػف مػػف

 فى المؤسسة او النادي او المدرسة او الكمية التي يضميا الفريػػؽ ،ولو اف  باقي المسؤوليف

االخريف ممكف اف يمارسوا دورا ايجابيا في ىذا االتجاه ، ليذا نجد اف ىناؾ عناصر كثيرة او 
 مواصفات يجب اف يتمتع بيا المدرب كي يكوف مؤثرا في ىذا االتجاه ومنيا :

 درا مف الثقافة والتعميـ .يحمؿ ق اف يكوف ذو شخصية مؤثرة -
 اف يكوف ممما ببعض المعارؼ التي تخص النفس البشرية . -
 اف يكوف انسانا تربويا قادرا عمى زرع القيـ والمثؿ العميا في نفوس الالعبيف . -
 اف ييتـ باالطالع ومعرفة التركيبة النفسية لالعبيف كي يسمؾ الطريؽ الصحيح في التعامؿ  -

 . معيـ بما يعزز التماسؾ

 يجب توضيح االىداؼ القريبة والبعيدة لمفريؽ فى تحقيؽ االنجازات . -

 غرس الثقة وتعزيزىا دائما في نفوس اعضاء الفريؽ .  -

 اف يبرز الدور االيجابي المميز لكؿ العب في الفريؽ ويذكره ويطمب مف الباقيف االقتداء بو.  -

تعترض افراد الفريؽ الف استفحاليا  اف يعمؿ جاىدا في سبيؿ حؿ المشاكؿ والعقبات التي -
 يعمؿ عمى تفكؾ مجموعة الفريؽ .

 يعمؿ عمى منع التكتالت التي تسعى الى تكويف قوى مضادة الخريف داخؿ الفريؽ او ضػػػػػػػد  -
 االدارات المسؤولة .

 عدـ استئثار مجموعة او عدد مف الالعبيف بأىتماـ المدرب دوف االخريف . -



ذكر مف واجب المدرب االستماع الى اراء الالعبيف قبؿ اتخاذ القرارات التي فضاًل عف ما     
تخصيـ ويذكر بأف " مشاركة االفراد في اتخاذ القرارات الخاصة بالجماعة يزيد مف درجة التزاـ 

 .( 1) االعضاء بيذه الجماعة كما يزيد مف تماسكيا "

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

 879، ص 2222محمد شفيؽ . العمـو السموكية ، المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية ، ( 8)

 منيجية البحث واجراءاتو الميدانية : -3

 منيج البحث : 3-1 

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي باالساليب ) المسحي ، العالقات االرتباطية ، الدراسات        

 البحث الوصفي الى تحديد الظروؼ والعالقات التي توحد بيف الوقائػػػػع  المعيارية ( . وييدؼ

والمظاىر ، ويذكر ايضا " اف البحث المسحي ىو ذلؾ الذي يقوـ فيو الباحث بتطبيؽ ادوات 
 ( 1)البحث عمى افراد المجتمع او عينة كبيرة نسبيا بيدؼ وصؼ الظاىرة المراد قياسيا "

 مجتمع البحث وعيناتو : 3-2

 عينة االستطالع : 3-2-1

 ( العب مف العبي االندية المختمفة وكما موضح في الجدوؿ رقـ 88اشتممت العينة عمى ) 

 ( واليدؼ مف اجراء التجربة االستطالعية ىو :8) 

 معرفة مدى وضوح فقرات المقياس وفيميا مف قبؿ افراد العينة . -8

 عمؿ المساعد (*معرفة الصعوبات التي تواجو الباحث وفريؽ ) ال -2

 العدد       المعبو           النادي                 ت



 3        كرة قدم          نادي الحدود            1
  3        كرة قدم         نادي المصافي           2
  2        كرة سمة          نادي الكرخ            3
   2        كرة سمة         نادي الشرطة           4
 2        كرة يد          نادي الكرخ            5
 2        كرة يد          نادي الشرطة           6
 2        الكرة الطائرة      نادي الكيرباء           7
 2        الكرة الطائرة      نادي الصناعة            8
 18        المجموع            

------------------------------------------------------- 

، القاىرة ، مركز  2محمود عبد الفتاح . مصطفى حسيف باىي . مقدمة في عمـ النفس الرياضة ، ط( 8)
 .   839، ص 2228الكتاب لمنشر ، 

 ية ، الجامعة التكنولوجية .* اسماعيؿ خميؿ أ.ـ.د مؤسسة المعاىد الفنية ، عصاـ نجدت ماجستير تربية رياض

 عينة تقنين المقياس  :  3-2-2

( العبًا مف العبي الدرجة الممتازة في العاب كرة  222اشتممت عينة تقنيف المقياس عمى )     
( وىـ  948القدـ ، وكرة السمة ، وكرة اليد ، والكرة الطائرة ، وتـ اختيارىـ عشوائيًا مف مجموع ) 

( عدد الالعبيف في كؿ  2مف مجتمع البحث ، ويوضح الجدوؿ رقـ ) % ( 23يمثموف نسبة ) 
 لعبة واالندية التي ينتموف ليا .

 ( 2جدوؿ )                                          

 يوضح عينة تقنيف المقياس وتوزيعيا عمى االلعاب الرياضية وانديتيا       

 عدد الالعبين         اسم النادي          المعبة            
 15               الشرطة           كرة قدم          

 15               الصناعة           
 22               النفط           
 22               الزوراء           
 22               القوة الجوية        
 15               بغداد            
 15               الكرخ           

                          



 12               الكرخ         كرة السمة         
 11               الشرطة         

 12               الكيرباء               
           

 12               الشرطة         كرة اليد           
 13               الجيش                       
    12               الكرخ         
   

  12               المصافي         الكرة الطائرة               
                                                                                12               الشرطة          
                                          12               الصناعة          

 222  المجموع
 

 

 أدوات البحث واالجيزة المساعدة 3-3

مف اجؿ القياـ بمتطمبات انجاز البحث و تحقيؽ اىدافو استخدـ الباحث االدوات         
 واالجيزة المساعدة االتية :

 ث :ادوات البح 3-3-1

 المصادر والمراجع العممية . -

 المقابالت الشخصية . -

 االستبانة . -

 االجيزة المساعدة : 3-3-2

 ساعة توقيت . -

 ( . Laptopحاسوب الكتروني )  -

 اجراءات البحث الميدانية : 3-4

 تقنين المقياس : 3-4-1



 ˡاللعاب الفرقية في بغداد "مقياس " التماسؾ الرياضي لالعبي اندية الدرجة الممتازة ل           
قاـ الباحث ) عماد سمومي ( ببنائو عمى عينة مف العبي كرة القدـ ، و كرة السمة ، و كرة اليد 
، و الكرة الطاثرة ، ولكف الباحث لـ يقـ بتقنيف المقياس وايجاد معايير لو ، لذا فأف البحث ىذا 

عينة تحدد معنا الدرجة الخاـ التي يحصؿ يشمؿ التقنيف وايجاد المعايير ، حيث اف المعايير الم
وقد جائت اجراءات التقنيف  '²'عمييا الفرد في ضوء تمركز وتشتت درجات افراد عينة التقنيف

 كاألتي :

 تطبيق المقياس : 3-4-2

( العب مف قبؿ  222( والبالغة )  2فقرة ( عمى عينة التقنيف جدوؿ )  28طبؽ المقياس ) 
ة والمقياس دقيق 85-8و بوقت يترواح بيف   8/2/2282الى   6/82/2288الباحث لممده مف 

 ( يتكوف مف سبعة محاور ىي :  84) جدوؿ 

 7،  5،  4الفقرات  –التعاوف  -8

 82،  88،  3الفقرات  –الوالء لمجماعة  -2

 28،  83،  9الفقرات  –العمؿ الجماعي بروح الفريؽ  -3

 85،  84،  82الفقرات  –المثابرة  -4

  88،  87،  86الفقرات  –لروح المعنوية العالية ا -5

 89،  7،  6الفقرات  –تحمؿ المسؤولية  -6

 22،  2،  8الفقرات  –التضامف  -7

 تصحيح المقياس :  3-4-3

 اف الدرجات التي تعطى الجابات افراد العينة كانت حسب تدرج خماسي وكاالتي:    

 ( 3جدول )                                              

 التدرج الخماسي لدرجات الفقرات                                 

 
 الفقرات

 

 تنطبق عمي
 بدرجة كبيرة

 تنطبق عمي
بدرجة 

 متوسطة

تنطبق عمي 
 بدرجة مقبولة

تنطبق عمي 
 بدرجة قميمة

 التنطبق عمي



الفقرات 
 االيجابية

      5       4        3       2        1 

رات الفق
 السمبية

      1        2        3       4        5 

 ( استمارة وىي تمثؿ عدد العبي عينة التقنيف، واستنادا الى عدد فقرات222وقد تـ اعتماد)   
( وادنى درجػػة يمكػػف الحصوؿ 825( فقرة فاف اعمى درجة لالجابة ىي )28المقياس وعددىا )

بداية قاـ  823و    63الدرجات عمى المقياس بيف  ( درجة ، وتراوح مدى28عمييا ىي )
الباحث بعمؿ اختبارات جودة توفيؽ النموذج الطبيعي المفترض لنتائج االستجابػػات المالحظة 
والمحولة بصيغة متوسطات القياس، وقد اتضح بما اليقبؿ الشؾ تحقؽ صحػػػػػػػػػػة افتراض التوزيع 

 الطبيعي لنتائج

-------------------------------------------------------
---- 

عماد داود سمومي . بناء مقياس التماسؾ الرياضي لاللعاب الفرقية ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ،  -8  
 2227كمية التربية الرياضية ، 

،  8996أمطانيوس ميخائيؿ . القياس والتقويـ في التربية الحديثة ، دمشؽ ، منشورات جامعة دمشؽ ،  -2  
 349ص

متوسطات القياس والتي تـ تحويؿ االستجابات المالحظػػػػػة لنتائج المستجيبيف بموجب القياس 
المتدرج الخماسي المعتمد ، االمرالذي يتاكد بموجبو صحة  تطبيؽ التقديرات النقطيةلتقدير 

والخطأ معممات النموذج الطبيعي المفترض والمتمثمة بمتوسط القياس واالنحراؼ المعياري 
%( فترة ثقة لمتوسط المجتمع باالضافة الى صحة اختبار فرضية تساوي 95المعياري وتقدير )

االوساط بموجب تحميؿ التبايف والذي يدؿ عمى اف مجاميع  االلعاب االربعة) كرة القدـ، كرة 
 ( )لحسابtالسمة، كرة اليد، الكرة الطائرة( ىى مف مجتمع واحد،واخيرا صحة تطبيؽ اختبار)

القوة التمييزية لفقرات مقياس التماسػػػػؾ الرياضى باسموب المجموعتيف الطرفيتيف ( . اف اختبار 
جودة توفيؽ االنموذج الطبيعي يشكؿ حجر االساس الجراء كافة خطوات عمميػػػة التقنيف والتي 

 ( .4تخفؽ عند عدـ تحقؽ تمؾ الجودة حتما ) جدوؿ 

 

 (4جدول ) 



والمحولة  نموذج الطبيعي المفترض لنتائج االستجابات المالحظـــــةاختبارات جودة توفيق اال 
 بصيغة متوسطات القياس لممجموعات المبحوثة لتقنين المقياس

 ةالكرة الطائر ا العبو  العبو كرة اليد العبو كرة السمة العبو كرة القدم المجموعة

 zاحصاءة    
 التقاربية

13231 23615 23632 23611 

 23852 23819 23843 23297 ةمستوى الدالل

 متحقق متحقق متحقق متحقق التوزيع المفترض

تـ اجراء بعض االحصاءات الوصفية لنتائج االستجابات المالحظة ، وقد كاف المدى لمدرجات 
( وخطأ معياري مقداره )  4.26( وبمتوسط حسابي مقداره )  8.95عمى المقياس يساوي ) 

( يوضح التوزيعات التكرارية ليذه  5( والجدوؿ رقـ )  2.32)  ( وانحراؼ معياري مقداره 2.22
 الدرجات .

 

 

 

 

 

 ( 5جدول ) 

 بعض االحصاءات الوصفية لنتائج االستجابات المالحظة والمحولة

 بصيغة متوسطات القياس لتقنين المقياس ولكافة المستجيبين

 

عدد  االحصاءات
 المستجيبين

ادنى  المدى
 قيمة

اعمى 
 قيمة

متوسط 
 قياسال

الخطأ 
 المعياري

االنحراف 
 المعياري

 2332 2322 4326 4395 3322 1395 222 الفقرات كافة



وقد تـ اجراء اعادة توزيع التكرارات المالحظة بأعتماد نقطة عتبة القطع لمبيانات المحولة 
ات ( بتدريج الدرج 82بالصيغة المئينية مع اعادة توزيع تمؾ التكرارات عمى طوؿ فئة بمقياس ) 

( يبيف نتائج التكرارات المالحظة لالعبيف عمى فقرات المقياس والشكؿ  6المؤية والجدوؿ رقـ ) 
 ( يوضح التمثيؿ البياني ليا . 8) 

 

 ( 6الجدول ) 

توزيع التكرارات المالحظة بالتحويل بالدرجات المئوية لمتوسطات القياس لممجموعات المبحوثة 
 لتقنين المقياس ولكافة المستجيبين

 

 النسبة التكرارات الفئات
 المئوية

النسبة 
 التجميعية

50 - 59 3 1.4 1.4 
60 - 69 10 4.5 5.9 
70 - 79 75 34.1 40 
80 - 89 111 50.5 90.5 
90 - 99 21 9.5 100 

  100 220 المجموع
 

المتوسط العام للتماسك الرياضي بالتحويل بالدرجات المئوية

90 - 9980 - 8970 - 7960 - 6950 - 59
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 ( 1الشكل ) 



مالحظة بالتحويل بالدرجات المئوية لمتوسطات القياس األشرطة البيانية لتوزيع التكرارات ال
 لكافة المجموعات المبحوثة لتقنين المقياس

 ( فيوضح بعض االحصاءات الوصفية لنتائج االستجابات المالحظة والمحولة 7اما الجدوؿ رقـ ) 

 ( يوضح صيغة متوسطات القياس لممجموعات االربػػػػع2بصيغة متوسطات القياس ، والشكؿ )

 الشرطة البيانية .با

 

 ( 7الجدول ) 

بعض اإلحصاءات الوصفية لنتائج االستجابات المالحظة المحولة بصيغة متوسطات القياس 
 لممجموعات المبحوثة لتقنين المقياس

عدد  المجموعة
المستجيبي

 ن

متوسط 
 القياس

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

% فترة ثقة 95
 لممتوسط

 أدنى
استجا

 بة

 أعمى
جااست
 حد أعمى حد أدنى بة

 4.95 3.00 4.32 4.19 0.03 0.35 4.25 120 العبو كرة القدم
 4.71 3.71 4.35 4.17 0.04 0.25 4.26 35 العبو كرة السمة

 4.76 3.71 4.34 4.17 0.04 0.24 4.26 35 العبو كرة اليد
 4.67 3.67 4.36 4.19 0.04 0.23 4.27 30 العبو الكرة الطائرة

 

المجموعة

المجموعة-1المجموعة-2المجموعة-3المجموعة-4

Me
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ملا 
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5.00

4.00
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2.00

1.00

4.274.264.264.25

 ( 2الشكل ) 

األشرطة البيانية لنتائج االستجابات المالحظة المحولة بصيغة متوسطات القياس لتقنين 
 المقياس ولممجموعات المبحوثة لممستجيبين



( يمثؿ تحميؿ التبايف والذي يوضح صحة فرضية تساوي متوسطات القياس مابيف  8والجدوؿ رقـ )     
جموعات المستقمة والمتمثمة بالعبي فرؽ ) كرة القدـ ، كرة السمة ، كرة اليػػد ،الكرة الطائػػرة ( والتي الم

تمثؿ عينة البحث ، االمر الذي يفسر انتماء تمؾ المجموعات الى مجتمع واحد بالرغـ مػػػػػػف اعتبارىا 
ة مدمجػػػػة الجراء عممية مجموعات مستقمة بعضيا عف بعض وبما يؤكد صحة اعتبارىا مجموعة واحد

 التقنيف .

 

 ( 8الجدول ) 

تحميل التباين الختبار تساوي األوساط لممجموعات المبحوثة لنتائج االستجابات المالحظة 
 عمى عموم فقرات المقياس

ANOVA تحميل التباين- 
 المتوسط العام لمتماسك الرياضي

 الداللة ف متوسط المربعات د3ح3 مجموع المربعات مصادر التباين
 0.991 0.035 0.003 3 0.0097 بين المجموعات

 0.093 216 20.075 داخل المجموعات
 - 219 20.085 الكمي

 

 

 

 ( 9الجدول ) 

 الخالصة اإلحصائية لنتائج االستجابات المالحظة عمى عموم فقرات المقياس

متوسط  العينة الفقـــــــــــــرات ت
 القياس

االنحراف 
 المعياري

ألىمية ا
 النسبية

% 

 التقويم

 ايجابي 94.8 0.54 4.74 220 ابذل جيدي كمو من اجل مصمحة الفريق 1
 ايجابي 63.2 1.47 3.16 220 لماذا أساعد اآلخرين إذا لم يقدروا مساعدتي 2
 ايجابي 80.8 1.27 4.04 220 اشعر بالضيق إذا كررت المساعدة لزمالئي في الفريق 3
 ايجابي 92.0 0.65 4.60 220 دعم تماسك الفريقارتفاع معنوياتي ي 4
 ايجابي 90.2 0.72 4.51 220 أسيم كثيرا قي انجازات الفريق 5
 ايجابي 91.0 0.72 4.55 220 أنا قادر عمى أداء الميمات الصعبة 6



 ايجابي 94.4 0.54 4.72 220 أرى أن االشتراك في البطوالت الميمة مسؤولية كبيره 7
 ايجابي 89.4 1.00 4.47 220 الىتمام بالجماعةليس ضروريا ا 8
 ايجابي 91.6 0.79 4.58 220 اعتز بمن يؤازر الفريق ويتضامن معو بأحوالو جميعيا 9

 ايجابي 94.0 0.60 4.70 220 ىدفي أن نكون أكثر تراصفا ووحده ضمن الفريق 10
 ايجابي 92.6 0.61 4.63 220 اطمئن لمفوز دائما ألننا أكثر التزاما وتماسكا 11
 ايجابي 67.4 1.19 3.37 220 أجد صعوبة في االمتثال لرأي المجموعة 12
أحيانا عممي المشترك مع الفريق ال يؤدي الى عمل  13

 متكامل
 ايجابي 73.0 1.27 3.65 220

 ايجابي 88.0 0.82 4.40 220 امتثل لممجموعة لما يخدم طريقة العمل ويحقق اليدف 14
 ايجابي 61.6 1.53 3.08 220 ن وجودنا طويال في النادياستاء كثيرا م 15
 ايجابي 78.0 1.33 3.90 220 ليس التضامن من يجمب تحقق اليدف 16
 ايجابي 85.4 1.03 4.27 220 من اجل تماسكنا اعطي وقتي كمو لمعب مع الفريق 17
الروح المعنوية العالية تدفعني وبقوة لتحقيق أىداف  18

 الفريق
 ايجابي 90.0 0.91 4.50 220

 ايجابي 92.6 0.63 4.63 220 ييمني أن نتدرب كمجموعو واحده 19
 ايجابي 85.4 1.13 4.27 220 نكران الذات يؤكد لي عممي بروح الفريق 20
 ايجابي 92.0 0.69 4.60 220 اعمل دائما من اجل وحدة الفريق 21

 %62نقطة عتبة القطع = 

ية لنتائج االستجابات المالحظة عمى عمـو فقرات المقياس تشير نتائج الخالصة اإلحصائ     
لممجموعات األربع المدمجة الى إيجابية نتائج تقويـ االستجابات المالحظة والمحولة بموجب 
متوسط القياس عمى عموـ كؿ فقرة مف فقرات المقياس، حيث ارتفاع نتائج متوسط القياس عف 

% 62درج الخماسي المعتمد والمقابمة لممقدار بموجب المقياس المت( 3) نقطة عتبة القطع
لمؤشر األىمية النسبية، األمر الذي يتحقؽ بموجبة التأييد المطمؽ لنتائج خط االتجاه العاـ 
لعموـ المستجيبيف عمى كافة فقرات المقياس بالرغـ مف التبايف المتحقؽ ما بيف فقراتو والتي 

 ( 9جدوؿ أشارت نتائج قيـ االنحراؼ المعياري إلييا. )

 الخصائص السايكومترية لفقرات المقياس :        3-4-4

أف الخصائص السايكومترية لفقرات المقياس ميمة ألف خصائص المقياس تعتمد عمى 
خصائص فقراتو . وخصائص فقرات القياس توضح مدى وقدرة وقابمية المقياس في تأدية 

قرات المقياس وقدرتيا عمى الغرض الذي وضع مف اجمو ومف اجؿ التأكد مف صالحية ف
 التمييز قاـ الباحث بأتباع الطرؽ التالية :

 معامل االتساق الداخمي : -1



أف الدرجة الكمية لممقياس تعد مف القياسات المحكية االنية مف خالؿ ارتباطيا بدرجات     
ني اف الفقرات الالعبيف عمى الفقرات ، ليذا " فأف ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس تع

، لذا تحذؼ الفقرات التي تكوف  (1)تقيس المفيوـ نفسو الذي تقيسو الدرجة الكمية لممقياس "
معامالت ارتباطيا واطئة بالدرجة الكمية لممقياس اي انيا ) غير معنوية ( ألف الفقرة في ىذه 

نتائج االحصائات  الحالو ال تقيس الظاىرة او السمو التي يقيسيا المقياس بأكممو .لذا نجد اف
الوصفية ) معامالت االرتباط البسيطة ( تشير لنتائج االستجابات المالحظة المحولة بصيغة 
متوسطات القياس ولكافة المستجيبيف لممجموعات االربع المدمجة ) العبو كرة القدـ ، وكرة 

ط الكمي لكافة فقرات السمة ، وكرة اليد ، والكرة الطائرة ( ما بيف كؿ فقرة مف فقراتو بقيـ المتوس
المقياس الى ايجابية نتائج تمؾ المعامالت و الى تحقيقيا مستوى عاٍؿ مف المعنوية بالمقارنة 

( ، االمر الذي يتحقؽ بموجبو التأييد المطمؽ لنتائج اعتمادية كافة  2.28بمستوى الداللة ) 
 ذلؾ .( يوضح  82فقرات المقياس وذلؾ الغراض تقنينو حتمًا والجدوؿ رقـ ) 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

(1) Stanley , C.J &  Hopkins , Educational Psychology Measurement Evaluation , 
New jersey , Printice –Hall , 1972 , Page 111 .   

 ( 12الجدول ) 

ظة المحولة بصيغة متوسطات القياس بعض اإلحصاءات الوصفية لنتائج االستجابات المالح
 لتقنين المقياس ولكافة المستجيبين

صالحية 
 الفقرة

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

 ت الفقـــــــــــــرات



 1 ابذل جيدي كمو من اجل مصمحة الفريق 0.286 0.000 متحققة
 2 لماذا أساعد اآلخرين إذا لم يقدروا مساعدتي 0.427 0.000 متحققة

 3 اشعر بالضيق إذا كررت المساعدة لزمالئي في الفريق 0.462 0.000 قةمتحق
 4 ارتفاع معنوياتي يدعم تماسك الفريق 0.252 0.000 متحققة
 5 أسيم كثيرا قي انجازات الفريق 0.370 0.000 متحققة
 6 أنا قادر عمى أداء الميمات الصعبة 0.269 0.000 متحققة
 7 شتراك في البطوالت الميمة مسؤولية كبيرهأرى أن اال 0.222 0.001 متحققة
 8 ليس ضروريا االىتمام بالجماعة 0.422 0.000 متحققة
 9 اعتز بمن يؤازر الفريق ويتضامن معو بأحوالو جميعيا 0.285 0.000 متحققة
 10 ىدفي أن نكون أكثر تراصفا ووحده ضمن الفريق 0.338 0.000 متحققة
 11 مفوز دائما ألننا أكثر التزاما وتماسكااطمئن ل 0.257 0.000 متحققة
 12 أجد صعوبة في االمتثال لرأي المجموعة 0.322 0.000 متحققة
 13 أحيانا عممي المشترك مع الفريق ال يؤدي الى عمل متكامل 0.328 0.000 متحققة
 14 امتثل لممجموعة لما يخدم طريقة العمل ويحقق اليدف 0.288 0.000 متحققة
 15 استاء كثيرا من وجودنا طويال في النادي 0.400 0.000 متحققة
 16 ليس التضامن من يجمب تحقق اليدف 0.304 0.000 متحققة
 17 من اجل تماسكنا اعطي وقتي كمو لمعب مع الفريق 0.335 0.000 متحققة
 18 الروح المعنوية العالية تدفعني وبقوة لتحقيق أىداف الفريق 0.271 0.000 متحققة

 19 ييمني أن نتدرب كمجموعو واحده 0.233 0.000 ققةمتح
 20 نكران الذات يؤكد لي عممي بروح الفريق 0.253 0.000 متحققة
 21 اعمل دائما من اجل وحدة الفريق 0.249 0.000 متحققة

 

 القوة التمييزية لمفقرات : -2

العينة ممف لدييـ درجة عالية أف القوة التمييزية تعني قدرة االختبار عمى التمييز بيف افراد     
مف القدرة او السمو والذيف لدييـ درجة واطئة مف القدرة او السمو نفسيا ، وقد تـ ترتيب 

% ( 27% ( مف الدرجات العميا ونسبة ) 27درجات افراد العينة تنازليًا ، ثـ اختيرت نسبة ) 
ساب معامؿ التمييز لكؿ مف الدرجات الدنيا واليت تسمى ) المجموعتيف الطرفيتيف ( لغرض ح

 ) ( فقرة ، و قد بينت كيمي  28والبالغة )  ( t )فقرة مف فقرات المقياس بأستعماؿ اختبار 
Kelly 1939   ( أف استخداـ نسبة " )كقيـ طرفية لكؿ مجموعة تقدـ لنا مجموعتيف 27 ) %

ما اشار أيبؿ . ك (2) بأقصى ما يمكف مف حجـ وتمايز بشرط اف يكوف حجـ العينة مناسبًا "
 (Eble 1979 )   أف استخداـ ىذه النسبة تجعؿ المجموعتيف المحكتيف في افضؿ ما يمكف "



. وعدت القيمة التائية دالة احصائية و (2)مف الحجـ والتمايز عندما يكوف حجـ العينة كبيرًا "
لمالحظة مؤشرًا لتمييز الفقرات وقد اشارت نتائج الخالصة االحصائية لنتائج االستجابات ا

عمى عموـ فقرات المقياس لممجموعات االربع المدمجة ) العبو كرة القدـ ، السمة ، اليد ، 
لحساب القوة  ( t )الطائرة ( بعد تحويميا بصيغة متوسط القياس الى صحة تطبيؽ اختبار 

التمييزية لفقرات مقياس التماسؾ الرياضي بأسموب المجموعتيف الطرفية . أف أيجابية تقويـ 
لقوة التمييزية لفقرات المقياس بالرغـ مف ارتفاع نتائج متوسط القياس عف نقطة عتبة القطع ا

بموجب المقياس المتدرج الخماسي المعتمد عمى عموـ المستجيبيف ىي انما تؤشر حالة التنوع 
والتغاير المتحقؽ ما بيف افراد عينة البحث في تحقيؽ استجاباتيـ المالحظة وبما يعكس 

المختمؼ ) الالنمطي ( لتمؾ االستجابات وىو ما يعزز تمؾ النتائج بأتجاه صحة المستوى 
 ( يوضح ذلؾ . 88عمميات التقنيف موضوع البحث والجدوؿ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

 . 338ص ، 8982 ، العربي الفكر دار ، القاىرة ، النفسي القياس.  فرج صفوت ( 8)

 دكتوراه اطروحة ، العراؽ في الجامعة لطمبة االجتماعي لمسموؾ مقنف مقياس بناء.  شواف عبداهلل محمد( 2)
 . 66ص ، 8998 ، بغداد جامعة ، رشد ابف التربية كمية

 ( 11الجدول ) 



القيم التائية لحساب القوة التمييزية لفقرات مقياس السموك الرياضي بأسموب المجموعتين 
 يةالطرف

 قيم التمييز
 الداللة

قيم 
 )ت(

المحت
 سبة 

 ت الفقـــــــــــــرات المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 −س ع −س ع

ابذل جيدي كمو من اجل  1.35 0.48 5 0.00 12.7 0.00 متحقق
 مصمحة الفريق

1 

لماذا أساعد اآلخرين إذا  2.09 0.75 5 0.00 56.5 0.00 متحقق
 يلم يقدروا مساعدت

2 

اشعر بالضيق إذا كررت  3.67 0.55 5 0.00 28.7 0.00 متحقق
المساعدة لزمالئي في 

 الفريق

3 

ارتفاع معنوياتي يدعم  3.45 0.50 5 0.00 18.0 0.00 متحقق
 تماسك الفريق

4 

أسيم كثيرا قي انجازات  3.55 0.66 5 0.00 22.8 0.00 متحقق
 الفريق

5 

أنا قادر عمى أداء  3.87 0.47 5 0.00 16.3 0.00 متحقق
 الميمات الصعبة

6 

أرى أن االشتراك في  3.05 1.06 5 0.00 17.7 0.00 متحقق
البطوالت الميمة 

 مسؤولية كبيره

7 

ليس ضروريا االىتمام  3.42 0.79 5 0.00 13.6 0.00 متحقق
 بالجماعة

8 

اعتز بمن يؤازر الفريق  3.80 0.59 5 0.00 14.9 0.00 متحقق
حوالو ويتضامن معو بأ

 جميعيا

9 

ىدفي أن نكون أكثر  3.75 0.48 5 0.00 15.1 0.00 متحقق
تراصفا ووحده ضمن 

 الفريق

1
0 

اطمئن لمفوز دائما ألننا  1.91 0.29 5 0.00 19.4 0.00 متحقق
 أكثر التزاما وتماسكا

1
1 

أجد صعوبة في االمتثال  4.98 0.13 5 0.00 71.2 0.00 متحقق 1



 2 لرأي المجموعة
أحيانا عممي المشترك  1.87 0.34 5 0.00 69.0 0.00 متحقق

مع الفريق ال يؤدي الى 
 عمل متكامل

1
3 

امتثل لممجموعة لما  3.25 0.64 5 0.00 20.1 0.00 متحقق
يخدم طريقة العمل 

 ويحقق اليدف

1
4 

استاء كثيرا من وجودنا  1.31 0.47 5 0.00 58.7 0.00 متحقق
 طويال في النادي

1
5 

ليس التضامن من يجمب  1.96 0.69 5 0.00 32.5 0.00 متحقق
 تحقق اليدف

1
6 

من اجل تماسكنا اعطي  2.87 1.04 5 0.00 15.2 0.00 متحقق
وقتي كمو لمعب مع 

 الفريق

1
7 

الروح المعنوية العالية  3.29 1.05 5 0.00 12.1 0.00 متحقق
تدفعني وبقوة لتحقيق 

 أىداف الفريق

1
8 

ييمني أن نتدرب  3.67 0.47 5 0.00 20.8 0.00 متحقق
 كمجموعو واحده

1
9 

نكران الذات يؤكد لي  2.67 1.09 5 0.00 15.8 0.00 متحقق
 عممي بروح الفريق

2
0 

اعمل دائما من اجل  3.60 0.60 5 0.00 17.4 0.00 متحقق
 وحدة الفريق

2
1 

 

 الخصائص السايكومترية لممقياس : 3-4-5

الخصائص السايكومترية لممقياس وىذاف الشرطاف  أف الصدؽ والثبات يعداف اىـ           
 يجب اف يتوافراف في المقياس كي يكوف صالحًا لالستخداـ . 

 صدق المقياس : 3-4-5-1

لقد تحقؽ الباحث مف صدؽ المقياس بأجراء التقنيف مف خالؿ معامالت االرتباط لالتساؽ      
والجدوؿ   ( t )فقرات بأستخداـ اختبار ( فضاًل عف القوة التمييزية لم 82الداخمي جدوؿ رقـ ) 

 ( يوضح ذلؾ . 88رقـ )



 ثبات المقياس : 3-4-6

الثبات مف النقاط الميمة الواجب توافرىا في المقياس ومعناىا أف المقياس يعطي           
. وقد تـ التحقؽ مف (8) النتائج نفسيا اذا ما تمت اعادتو مرة ثانية تحت الظروؼ نفسيا

 طرائؽ وىي : الثبات بعدة 

 التجزئة النصفية : -أ

قسمت فقرات المقياس الى درجات الفقرات الزوجية ودرجات الفقرات الفردية واستخرج                                      
( ،  2.9889ماف ( وقد بمغ )  -معامؿ الثبات بيف مجموع درجات النصفيف بطريقة ) كوت 

لثبات لنصؼ االختبار لذلؾ يجب تعديؿ ىذا المعامؿ عمى أال أف ىذه القيمة تمثؿ معامؿ ا
براوف ( لتعديؿ قيمة معامؿ  -ثبات االختبار ككؿ  ، لذلؾ استخدمت معادلة ) سبيرماف 

 (.2.9972الثبات وقد بمغت قيمتو ) 

 االتساق الداخمي ) الفاكرونباخ ( : -ب

عمى افراد   ( SPSS )اعية طبقت المعادلة بواسطة الحقيبة االحصائية لمعموـ االجتم    
 ( . 2.9892( العب ، وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات )  222عينة التقنيف البالغة ) 

 (  12( 3 جدول رقم )  239941وبطريقة االرتباط بين االشكال بمغت )  -ج

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 



 دار مديرية ، اربيؿ ، 8ط ، الرياضي المجاؿ في واالختبار االحصاء.  وأخروف الصميدعي غانـ لؤي( 8)
 . 822 ص  ، 2282 ، الكتب

 ( 12الجدول ) 

معامالت الثبات عمى مستوى االتساق الداخمي لالستبانة لفحص مدى صالحيتيا لدراسة 
 المجتمع ) تحت الظروف نفسيا ( في المستقبل لمرحمة تقنين المقياس

 تقويم الثبات     النسبة المتحققة   المعيار االدنى   مؤشرات الثبات   
 متحقق         239892      2385      كرونباخ –الفا      

 متحقق         239941      2356      االرتباط بين االشكال 
 متحقق         239972      2367      بروان -سبيرمان    

 مان( –)كوت     
 صفيةبالتجزئة الن  

 متحقق         239889      2382     

 

( انما تؤكد وبما ال يقبؿ الشؾ الى تحقيؽ المستوى العالي مف  82وىذه النتائج ) جدوؿ     
وبدرجة  درجات االتساؽ الداخمي في ضوء عدة مؤشرات كما ىي في الجدوؿ االمر الذي يتوافؽ

تخداـ اختبار القيمة التائية والقوة التمييزية عالية جدًا عما حققتو نتائج الثبات المعتمدة بأس
 لمفقرات الخاصة بالمقياس موضوع البحث .

 اشتقاق المعايير : 3-4-7

اف الدرجات الخاـ التي يحصؿ عمييا الفرد نتيجة الستجابتو عمى اي مقياس او اختبار      
المعايير . والمعيار ليس ليا في ذاتيا معنى او داللة ، وىذه الدرجات المحولة ىي ما تسمى ب

ىي قيمة احصائية رقمية تصؼ وتحدد مستويات االداء عمى االختبار ، وىي جزء اساسي مف 
عممية اعداد وتقنيف االختبار وقد تـ اشتقاؽ معايير الرتب المئينية لمقياس التماسػػػػػػػػؾ الرياضي 

المقاييس واالختبارات  وذلؾ النيا سيمة في حسابيا وذات داللة واضحة وشائعة االستخداـ في
التربوية . فضاًل عف أنيا ترتب االفراد حسب درجاتيـ بالنسبة لمجموعتيـ وتوفر جداوؿ معيارية 

، ( 8) لتفسير الدرجات الخاـ التي حصؿ عمييا اي فرد ينتمي لمجموعة مماثمة لعينة التقنيف
 ( يوضح ذلؾ . 83والجدوؿ رقـ ) 

 

------------------------------------------------------- 



عامر سعيد جاسـ . بناء مقياس لمعدوانية عمى الرياضييف ، اطروحة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، ( 8)
 85، ص 2222جامعة بغداد ، 

حيث تشير نتائج الدرجات المئينية الخاـ ومعايير الرتب المئينية المقابمة ليا لتقنيف مقياس     
عمى عمـو فقرات المقياس لممجموعات االربع المدمجػػػػػة )العبو كرة القدـ ، التماسؾ الرياضي 

كرة السمة ، كرة اليد ، الكرة الطائرة ( بعد تحويميا بصيغة متوسط القياس الى ارتفاع نتائج 
متوسط القياس عف نقطة عتبة القطع بموجب المقياس المتدرج الخماسي المعتمد وعمى عمـو 

ا تؤشر حالة االتفاؽ المتحقؽ مابيف افراد عينة البحث في تحقؽ استجاباتيـ المستجيبيف ىي أنم
المالحظة وبما يعكس المستوى االيجابي لتمؾ االستجابات وىي بدورىا تعزز صحة اتجاه 

 عمميات التقنيف موضوع البحث .

 ( 13الجدول ) 

 مقياس التماسك الرياضي نالدرجات المئينية الخام ومعايير الرتب المئينية المقابمة ليا لتقنيي

 الدرجة المئينية الدرجة الخام الدرجة المئينية الدرجة الخام
4.240 47 3.011 1 
4.240 48 3.151 2 
4.260 49 3.363 3 
4.290 50 3.452 4 
4.290 51 3.530 5 
4.290 52 3.603 6 
4.323 53 3.659 7 
4.330 54 3.670 8 
4.330 55 3.670 9 
4.330 56 3.810 10 
4.344 57 3.810 11 
4.380 58 3.826 12 
4.380 59 3.860 13 
4.380 60 3.882 14 
4.465 70 3.900 15 
4.480 71 3.938 16 
4.480 72 3.950 17 
4.480 73 3.950 18 



4.486 74 3.955 19 
4.520 75 4.000 20 
4.520 76 4.016 21 
4.520 77 4.050 22 
4.520 78 4.050 23 
4.520 79 4.082 24 
4.520 80 4.100 25 
4.520 81 4.100 26 
4.570 82 4.100 27 
4.570 83 4.100 28 
4.570 84 4.108 29 
4.570 85 4.140 30 
4.570 86 4.140 31 
4.570 87 4.140 32 
4.604 88 4.190 34 
4.620 89 4.190 35 
4.620 90 4.190 36 
4.620 91 4.190 37 
4.626 92 4.190 38 
4.670 93 4.190 39 
4.701 94 4.190 40 
4.760 95 4.190 41 
4.760 96 4.190 42 
4.827 97 4.190 43 
4.891 98 4.232 44 
4.945 99 4.240 45 
4.950 100 4.240 46 

                            
 األساليب اإلحصائية :3-5

 مناسبة وكما يأتي :لقد تـ استخداـ تطبيؽ األساليب اإلحصائية ال

 أساليب اإلحصاء الوصفي : -أ
  .: ) التكرارات المالحظة ونسبيا المئوية والتجميعية( الجداوؿ اإلحصائية  -1



الجداوؿ اإلحصائية : )عدد المبحوثيف ، متوسط القياس ، االنحراؼ المعياري، الخطأ  -2
 ويـ االستجابة(.% فترة ثقة لمتوسط المجتمع ، األىمية النسبية وتق95المعياري، تقدير 

الجداوؿ اإلحصائية : )عدد المبحوثيف ، متوسط القياس ، االنحراؼ المعياري ، األىمية  -3
 النسبية وتقويـ االستجابة(.

معامؿ االرتباط لبيرسوف لنتائج االستجابات المالحظة المحولة بصيغة متوسطات القياس  -4
 لتقنيف المقياس ولكافة المستجيبيف لبياف صالحية الفقرة.

 المقابمة ليا لتقنييف مقياس التماسؾ الدرجات المئينية الخاـ ومعايير الرتب المئينية -5
 الرياضي.

 األشكاؿ والرسوـ البيانية متمثمة بطريقة: -6
 طريقة األشرطة البيانية3 -
 أساليب اإلحصاء االستداللي: -ب

ة مف أجؿ اتخاذ القرار بشاف رفض أو قبوؿ الفرضيات اإلحصائية الخاصة لمجموعتي عين
 البحث تـ استخداـ األساليب اآلتية:

اختبار جودة توفيؽ النموذج الطبيعي المفترض لنتائج االستجابات المالحظة المحولة  -1
 بصيغة متوسطات القياس لممجموعات المبحوثة لتقنيف المقياس.

الختبار تساوي األوساط لممجموعات المبحوثة لنتائج  (ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف -2
 المالحظة عمى عموـ فقرات المقياس.االستجابات 

 (. t – test ) التائياختبار معنوية معامؿ االرتباط البسيط  -3
 اختبار معنوية الفروؽ ما بيف المجموعتيف الطرفية الدنيا والعميا بالتجزئة النصفية. -4

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ( 14جدول )

 مقياس التماسك الرياضي بصورتو النيائية
 
 
 ت

 
 

 اتالعبار               
 

 تنطبق
 عمي

 بدرجة
 كبيرة

 تنطبق 
 عمي

 بدرجة 
 متوسطة

 تنطبق
 عمي

 بدرجة
 مقبولة

 تنطبق
 عمي

 بدرجة
 قميمة

 ال   
 تنطبق
 عمي

      ابذل جيدي كمو من اجل مصمحة الفريق 3  1
       لماذا اساعد االخرين اذا لم يقدروا مساعدتي 3  2
      اشعر  لفريق 3اشعر بالضيق اذا كررت المساعدة لزمالئي في ا 3
      ا  ارتفاع معنوياتي يدعم تماسك الفريق 3 4
       اسيم كثيرا في انجازات الفريق 3 5
       انا قادر عمى داء الميمات الصعبة 3 6
       ارى ان االشتراك في البطوالت الميمة مسؤولية كبيرة 3 7
         ليس ضروريا االىتمام بالجماعة 3 8
       تز بمن يؤازر الفريق ويتضامن معو باحوالو جميعيا 3اع 9

       ىدفي ان نكون اكثر تراصفا ووحدة ضمن الفريق 3 12
       اطمئن لمفوز دائما الننا اكثر التزاما وتماسكا 3 11
      اجد صعوبة في االمتثال لرأي المجموعة 3 12
      عمل متكامل 3 احيانا عممي المشترك مع الفريق اليؤدي اى 13
       امتثل لممجموعة لما يخدم طريقة العمل ويحقق اليدف 3 14
       استاء كثيرا من وجودنا طويال في النادي 3 15
      ليس التضامن من يجمب تحقق اليدف 3 16
       من اجل تماسكنا اعطي وقتي كمو لمعب مع الفريق 3 17
      فعني وبقوة لتحقيق اىداف الفريق 3الروح المعنوية العالية تد 18
      ييمني ان نتدرب كمجموعة واحدة 3 19
      نكران الذات يؤكد لي عممي بروح الفريق 3 22

      اعمل دائما من اجل وحدة الفريق 3 21
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