
 ........................تقويم درجة اجلدية يف العمل لدى العاملني يف وحدات 

 ١١٦

  تقويم درجة اجلدية يف العمل لدى العاملني يف وحدات الرتبية الرياضية والفنية
   يف كليات جامعة املوصل وعالقتها باالستقرار النفسي

   ∗∗فراس محمود علي.     م         ∗∗علي حسین محمد .        م            ∗نغم خالد نجیب.   م
∗naghan_Alkhafaf@yahoo.com 

∗∗  

 

  امللخص

  :هدف البحث الى
 فـي كلیــات تربیـة الریاضـیةربیـة الریاضـیة والفنیـة مدرسـي المقیـاس الجدیـة فـي العمـل للعـاملین فـي وحـدات الت  بنـاء-     

  . جامعة الموصل
تربیـة  تقویم درجة الجدیة في العمل واالستقرار النفسي لـدى العـاملین فـي وحـدات التربیـة الریاضـیة والفنیـة مدرسـي ال-     

  . في كلیات جامعة الموصلالریاضیة
 ریاضـیة والفنیـةفي العمل واالستقرار النفسي لدى العاملین في وحدات التربیة ال التعرف الى العالقة بین درجة الجدیة -     

  .في كلیات جامعة الموصل
تم استخدام المنهج الوصفي باألسلوب المسحي واالرتبـاطي لمالئمتـه وطبیعـة البحـث، اشـتمل مجتمـع البحـث علـى 

ــات جامعــة المو ــة فــي كلی ــة الریاضــیة والفنی ــام العــاملین فــي وحــدات التربی ــة ، )٢٠١١-٢٠١٠(صــل للع وهــم مدرســي التربی
كلیة، واشتملت أداة البحث على مقیاس ) ٢٠(مدرسا، موزعین على كلیات جامعة الموصل الـ) ٨٠(، والبالغ عددهم الریاضیة

مجـاالت الذي أعده الباحثون باعتماد الخطوات واإلجراءات العلمیة في أعداد المقاییس، والمتضمنة تحدید ) الجدیة في العمل(
المقیاس، وصیاغة فقـرات كـل مجـال، وصـدق الخبـراء، وصـدق المحتـوى، وتـم أعـداد تعلیمـات المقیـاس، والتحلیـل اإلحـصائي 

األنــصاف (، وتـم التأكـد مـن ثبــات المقیـاس بطریقـة )المجمـوعتین المتــضادتین، ومعامـل االتـساق الــداخلي(للفقـرات بأسـلوبي 
، واسـتخدم البـاحثون الوسـائل اإلحـصائیة )االسـتقرار النفـسي(، واستخدم مقیـاس )جیةالفردیة والزو(لوب الفقرات المنشقة بأس

، ) بـــراون-ســـبیرمان(، ومعادلـــة )ت(ومعامـــل االرتبـــاط البـــسیط، واختبــار، المتوســـط الحـــسابي، واالنحـــراف المعیــاري: اآلتیــة
   .والمتوسط الفرضي للمقیاس، والنسبة المئویة
  :ات اآلتیةوقد توصل الباحثون الى االستنتاج

 لقیاس درجة الجدیـة فـي العمـل للعـاملین فـي وحـدات التربیـة الریاضـیة والفنیـة مدرسـي بناءه فاعلیة المقیاس الذي تم -   
  . في كلیات جامعة الموصلیاضیةالتربیة الر

موصـل، بـصورة عامـة مدرسو التربیة الریاضیة والفنیة في كلیات جامعة اللفنیة  العاملون في وحدات التربیة الریاضیة وا-  
یتمتعون بدرجة جدیة في العمل واستقرار نفسي اعلى من المتوسط الفرضي للمقیاس، مما یدل على تمـتعهم بجدیـة واسـتقرار 
نفسي ایجـابي یـؤثر بـصورة جیـدة علـى العمـل الریاضـي الجـامعي، مـن حیـث اقبـال الطلبـة علـى ممارسـة األنـشطة الریاضـیة 

  . والمشاركة بها
قة ارتباط ایجابیة بین درجة الجدیة في العمـل واالسـتقرار النفـسي لـدى العـاملین فـي وحـدات التربیـة الریاضـیة  وجود عال-  

 في كلیات جامعة الموصل، فزیادة درجـة االسـتقرار النفـسي تـؤثر ایجابیـا علـى درجـة الجدیـة یة مدرسي التربیة الریاضیةوالفن
  .في العمل

  
  

––––– 
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Assessment of the degree of seriousness in the work of employees in the units of physical 
education and technical colleges of the University of Mosul, and their relationship to 

psychological stability  
 

Nagam Kh.Najib  Lecturer Ali H.Mohmad   Lecturer Firas M. Ali Lecturer  
Abstract   

The-research-aims-to:  
- Constructing a measure of seriousness in the work of employees in the units of physical 
education and art teachers of physical education from the holders (PhD, Masters and 
BA)in the faculties of the University of Mosul.  
- Evaluating the degree of seriousness at work and psychological instability among workers 
in the units of physical education and art teachers of physical education from the holders 
(PhD, Masters, and BA) in the faculties of the University of Mosul. 
- Identify the relationship between the degree of seriousness in the work and psychological 
stability among workers in the units of physical education and technical certification 
campaign (Doctoral, Masters, and BA) in the faculties of the University of Mosul.  
          Used the descriptive method-style survey and the correlation is adequate to the 
nature of the research, which included the research community to workers in the units of 
physical education and technical colleges of the University of Mosul for the year (2010-
2011), who are teachers of physical education from the holders (PhD, Masters, and BA), 
and numbered ( 80) a teacher, distributors to colleges of the University of Mosul, the (20) 
College, and included the search tool on the scale (hard work), prepared by researchers 
adoption of the steps and the scientific procedures in the preparation of standards, and 
included identification of areas of the scale, and the formulation of the paragraphs of each 
area, and certified experts, and certified content, were prepared Guidelines for the 
measurement, and statistical analysis of the paragraphs bakacad (groups Almtdhad, and 
coefficient of internal consistency), was confirmed the stability of the standard manner 
(equity dissident style paragraphs (odd and even)), and use a scale (emotional stability), the 
researchers used statistical means the following: the arithmetic mean, standard deviation, 
and coefficient of simple correlation, and test (T), and equation (Spearman - Brown), and 
medium premise of the scale, and the percentage. 
The researchers reached the following conclusions: 
- The effectiveness of the scale, which was prepared for measuring the degree of seriousness 
in working conditions for workers in the units of physical education and art teachers of 
physical education from the holders (PhD, Masters, and BA) in the faculties of the 
University of Mosul. 
 - Working in the units of physical education and technical degree holders (PhD, Masters, 
and BA) teachers of physical education and technical colleges of the University of Mosul, in 
general have much serious work and the stability of myself higher than average premise of 
the scale, indicating the enjoyment seriously and stability of the positive psychological 
impact well on the action sports university, in terms of turnout students to practice sports 
and to participate.  
- The presence of positive significant correlation coefficient between the degree of 
seriousness in the work and psychological instability among workers in the units of 
physical education and art teachers of physical education from the holders (PhD, Masters, 
and BA) in the faculties of the University of Mosul, increasing the degree of psychological 
stability have a positive influence on the degree of seriousness in the work. 
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    :  التعریف بالبحث-١
   : البحثةوأهمی مقدمةال ١-١
فهــي ،  علــى فتــرة عمریــة معینــةروال تقتــص، عملیــة مــستمرة باســتمرار الحیــاةهــي الجامعــة فــي المفهــوم الحــدیث ان           

مــستندة الــى أســس علمیــة مــستمدة مــن علــم تــضمنة الجوانــب النظریــة والعملیــة، وممهتمــة بكــل جوانــب شخــصیة الفــرد 
 أحــدى المؤســسات التعلیمیــة التــي تــسهم مــع  هــي، والجامعــة وغیــر ذلــك مــن العلــومس وعلــم االجتمــاع وعلــم اإلدارةالــنف

 والعقلیــة والنفـسیة الــى البدنیـة ومـساعدته علـى النمــو فـي جمیـع جوانــب شخـصیته الفــردغیرهـا مـن المؤســسات فـي تعلـیم 
ولكـــي تـــؤدي الجامعـــة وظیفتهـــا التعلیمیـــة وانـــشطاتها " ، أقـــصى درجـــة ممكنـــة وفقـــا لقدراتـــه ومیولـــه واســـتعداده واتجاهاتـــه

وتحتــاج الــى إدارة تتــولى القیــام بمجموعــة عملیــات یــتم ، تحتــاج إلــى إمكانیــات مادیــة وبــشریةفإنهــا ،  خیــر أداءالریاضــیة
ــشودة ـــ ــ ــداف المنــ ـــ ــ ــق األهــ ــ ـــ ـــة لتحقیــ ــ ــ ــصورة موجهــ ــ ــ ـــا بـــ ــ ــ ــة وتنظیمهــ ــ ـــ ـــشریة والمادیــ ـــ ــوى البـــ ــ ـــ ـــة القــ ـــ ــضاها تعبئـــ ـــ ــ ــو  ( "بمقتــ ـــ ــ أبــ

  لمـا لهــا مـن دور مهــم الجامعــةمــن قبـل ادارةحظیـت مدیریــة التربیـة الریاضــیة والفنیـة باهتمــام كبیـر و،)١٩٩٦،٥٤،فـروه
عــن قیــادة الجهــود والقــوى   مــسؤوالمــدیر وحــدة التربیــة الریاضــیة یعــدف،  الجامعــةة فــي إنجــاح نــشاطات ریاضــواثــر بــارز

تقتصرعلى تسییر شـؤون وحدتـه  الٕوادارة مدیر الوحدة ،  المنشودة وتوجیهها لبلوغ األغراض، ضمن إطار عملهالعاملة 
طاتها ضـمن فـرق ر نـشای المكلـف بتیـس ضـمن الجامعـةفحسب بل یتضمن عمله تنظیم النشاطات الریاضیة لفرق الكلیـة

 تــوفیر الظــروف واإلمكانیــات المتاحــة والتــي تــساعد ومــن ثــم ،  األخــرىیــةاراإلد أعمالــه فــضال عــن ،الجامعــة وبطوالتهــا
لقـد ، و)٦٨ ،١٩٩٩، العمـایرة( اضـیة الجامعیـة بنجـاح  الریتر النـشاطای تحقیقها مـن تیـسقیق األهداف المرجوعلى تح

 وتـوفیر كـل الظـروف واإلمكانیـات التـي ، الجـامعيأصبح محور العمل في مدیریة التربیـة الریاضـیة یـدور حـول الطالـب
واالرتقـاء ، والتـرویح عـن نفـسه،  المنافـسات الریاضـیةٕواعداده لخـوض، البدني والروحيتساعد على توجیه نموه العقلي و

 الـذي یـشعر  هوالشخص المستقر نفسیاو، المختلفةاألنشطة الریاضیةائه من اجل تحقیق االنجاز العالي في بمستوى أد
لتـــوازن ، ویكــون فـــي حالــة مـــن اضــة للخطـــر لحیاتــه غیـــر معر حاجاتــه مـــشبعة لحــد مـــا، وان الموضــوعات األساســـیةأن

حالــة مــن الراحــة النفــسیة التــي یحــس بهــا الفــرد نتیجــة التحــرر مــن "یقــصد باالســتقرار النفــسي ، اذ ق النفــسي الجیــدوالتوافــ
ــتقرار والقلـــق، والـــشعور بـــاألمن النفـــسيالخـــوف ــال، واالسـ ،  بالعمـــل، والقـــدرة علـــى ضـــبط الـــنفس، واالعتـــدال فـــي االنفعـ

ــ، )١٥ ، ٢٠٠٦إســـماعیل ،  ("والتعبیـــر عنهـــا بـــصورة ناضـــجة متزنـــة ــرد العامـــل هـ ــة للفـ ــة المالئمـ ــال وان الوظیفـ ي مجـ
، فاالسـتقرار الـوظیفي یعـد مـن لنفسیة، وتقوي ارتباطه بـالمجتمع، ویحقـق مـن خاللهـا ذاتـه، وایرضي فیها دوافعه المادیة

یفـة ، ، والطمأنینـة التـي یـشعر بهـا الفـرد إثنـاء العمـل فـي الوظ األمـنیمثـل مقـدار "اذ ، مكونات االستقرار النفـسي أیـضا
" مناســبة، وتكــون ظــروف العمــل فــضل وجــه حــین تتــوفر متطلبــات العمــلواالســتقرار فیهــا ألطــول مــدة ممكنــة، وعلــى أ

  . واضطراب لهأو مصدر قلق وتأزم ،ن مصدر امن واستقرار وسعادة لهفوظیفة الفرد قد تكو ،)١٩٩٨،٤٣٤زهران،(
، وكانـت ومـا زالـت محـط آمـال المجتمـع وتطـوره ي المجتمـعت التعلیمیـة والعلمیـة فـوتعد الجامعة قمة المؤسسا         

، ورفــدها بالطاقــة البـشریة التــي تتــولى مـشاریع التنمیــة والتطــویر المتمیــز فـي نهــوض وتقــدم المجتمعـاتألهـدافها ودورهــا 
، خاصـــة نایـــة واهتمــام كبیـــرومـــا أولیــت لهـــا مــن ع، ن اهتمــام الجامعـــة بالریاضــةفــضال عـــفــي مجـــاالت الحیــاة كافـــة ، 

، فـي تقـدیم األفـضل للریاضـة للعـاملین ر، والـدور الكبیـة في قیـادة الریاضـة داخـل الجامعـة والفنیةمدیریة التربیة الریاضی
یـات جامعـة الموصـل لهـم خـصائص فـي كلیة وان العاملین فـي وحـدات التربیـة الریاضـیة والفنیـة مدرسـي التربیـة الریاضـ

 فــي الجامعــة نتیجــة لطبیعــة عملهــم مــن حیــث تحملهــم للمــسؤولیة نــي والفیعتمــد علــیهم نجــاح النــشاط الریاضــي، ومهمــة
ٕ، وادارة البطـــوالت والنـــشاطات یب فـــرق منتخبـــات كلیـــاتهم الریاضـــیة تـــدرجهـــةالمباشـــرة فـــي تنفیـــذ المهـــام والواجبـــات مـــن 

ربیـة الریاضـیة  لتحقیـق أهـداف مدیریـة الت، وذلـكومتابعتهـا بالتعـاون مـع عمـادات كلیـاتهم، الجامعـةفي والفنیة الریاضیة 
، إذ  فـي الجامعـة والفنیـةوالفنیة في جامعة الموصل باعتبارهـا المـنظم األساسـي والفنـي لبطـوالت فـرق الكلیـات الریاضـیة
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، وان كونـوا متعـاونون دائمـا مـع زمالئهـم، وییة واهتمـام، وینجزون إعمالهم بجد إن یحتفظوا بتحكم انفعالي مناسبیجب
، وحرصا علـى تحقیـق أداء فاعـل لمتطلبـات  برحابة صدر، وان یحترموا وجهات نظر اآلخریناآلراء والنقد البناءیتقبلوا 

، لـــذلك فالعنایـــة بمتطلبـــاتهم النفـــسیة حاجـــاتهم وتـــوفیر متطلبـــاتهم األخـــرىدورهـــم الـــوظیفي ینبغـــي الحـــرص علـــى إشـــباع 
 فــي العمــل ها بأنهــا االســاسوالوحــدة الناجحــة یمكــن وصــف،خدمــة الحركــة الریاضــیة فــي الجامعةوالمهنیــة شــئ ضــروري ل

، وترســم الطریــق الــصحیح أمــام العــاملین فــي المیــدان أنجــاح األنــشطة الریاضــیة الجامعیــة فــي تــسهم الریاضــي والفنــي، 
ر والطمأنینــة للعــاملین فــي ، ممــا یخلــق االســتقراواالرتقــاء بمــستوى األداء ، للوصــول الــى هــدف مــشترك فــي زمــن محــدد

 الفـرد یتجـه للعمـل واالبتكـار اذا كـان أن، فـنالحظ راد العـاملین االیجابیـة والـسلبیةهات األف، وتحدید حاجات واتجاالوحدة
 ، فمــن المهــم العمــل علــى ســلبير، فــي حــین ســوف یحجــم ویخفــق فــي العمــل اذا كــان لدیــه اســتقرا ایجــابيلدیــه اســتقرار

وان طـرق وأسـالیب التعامـل التـي یتبعهـا ،  تعدیل االستقرار الـسلبي ان وجـد، ومحاولةتطویر االستقرار االیجابي ودعمه
مدرس التربیة الریاضـیة مـع الطلبـة فـي وحـدات التربیـة الریاضـیة والفنیـة فـي كلیـاتهم لهـا تـأثیر علـى سـلوكهم وانجـازاتهم 

، فمـدرس التربیـة الریاضـیة  األنشطة الریاضیة والمشاركة بهاالریاضیة اما سلبا او ایجابا من حیث اقبالهم على ممارسة
ى تحقیـق التكیـف االجتمــاعي ذي یتمتـع باسـتقرار نفـسي جیـد یكـون قـادر علــى قیـادة الطلبـة وتـوجیههم ومـساعدتهم علـالـ

الــى تـــدني ، ممــا یـــؤدي هم ســـوف یــؤثر ســـلبا علــى الطلبـــة، وعلـــى العكــس فـــان عــدم تـــوفر االســتقرار النفـــسي لــدیالــسلیم
  فــي اعــدادهمیــة البحــثتكمــن اممــا ســبق  .م فــي العمــلحقــیقهم لــذاتهم وأهــدافه، ومــن ثــم عــدم تالدافعیــة للعمــل الریاضــي

 الجدیــة فــي العمــل للعــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة والفنیــة مدرســي التربیــة الریاضــیة فــي كلیــات جامعــة مقیــاس
 بویــة وریاضــیةشــریحة تربوصــفهم  والتــي تعــد مــن المواضــیع المهمــة ، لــدیهم الجدیــة فــي العمــل درجــةالموصــل، وقیــاس

 باالستقرار النفسي الذي یعد وسیلة مهمـة فـي معالجـة ظـروف اعالقته، فضال عن دراسة  مهمة في المجتمعةواجتماعی
 لتحقیــق النجــاح فــي العمــل األفــضل، واالنجــاز قــدرات االفــراد نحــو العطــاء الممیــز، والمحــرك األســاس لالعمــل المختلفــة

  .الریاضي الجامعي
  :  مشكلة البحث٢-١

 فمــنهم مــن لدیــه ،وعملهــم الفنــي، اإلداري فــي ســلوكهم  فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة والفنیــة یختلــف العــاملون        
راض عــن و،  بأنــشطة ایجابیــة فــي كلیتــهك یــشارقابــل نجــد انــهوفــي الم، وفاعلیــة فــي شخــصیته، وكفــاءة فــي عملــهجدیــة 
 فـي  االسـتقرار النفـسي واثـر، مـن جهـةهمیـة الجدیـة فـي العمـل ومـن خـالل تقـدیر البـاحثون أل، ومنهم عكس ذلك،عمله

 الجدیـــة فـــي العمـــل نتیجـــة درجـــةلـــسعي لتـــوفیر المـــستلزمات الـــضروریة التـــي تـــؤدي الـــى رفـــع ، لالفـــراد مـــن جهـــة أخـــرىا
 وحـدات التربیــة ملین فــيا سـعى البــاحثون الـى قیـاس درجــة الجدیـة فـي العمــل لـدى العـ لـذلك،األفــضل  النفـسيالسـتقرارل

 ، ولعــدم وجــود مقیــاس كهــذا تبــرز مــشكلة البحــث فــي اعــداداســتخدام وســائل قیــاس محــددةم ذلــك ب، ویــتالریاضــیة والفنیــة
فــي كلیــات جامعــة والفنیــة مدرســي التربیــة الریاضــیة  الجدیــة فــي العمــل للعــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة مقیــاس

  .  االستقرار النفسي الجدیة في العمل العالقة بینالى التعرف عن، فضال الموصل
  : البحثأهداف  ٣-١
 فــي بیــة الریاضــیة  الجدیــة فــي العمــل للعــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة والفنیــة مدرســي التر مقیــاسبنــاء ١-٣-١

  . كلیات جامعة الموصل
لـدى العــاملین فـي وحــدات التربیـة الریاضــیة والفنیـة مدرســي   درجـة الجدیــة فـي العمــل واالسـتقرار النفــسيتقـویم ٢-٣-١

  .في كلیات جامعة الموصل ةالتربیة الریاضی
الجدیــة فــي العمــل واالســتقرار النفــسي لــدى العــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة  العالقــة بــین الــىالتعــرف  ٣-٣-١

  .والفنیة في كلیات جامعة الموصل
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  : فرض البحث٤-١
ملین فـي وحـدات التربیـة االسـتقرار النفـسي لـدى العـاو  الجدیـة فـي العمـل درجـةبین توجد عالقة ارتباط ایجابیة ١-٤-١

  . الریاضیة في كلیات جامعة الموصلالریاضیة والفنیة مدرسي التربیة
  : مجاالت البحث٥-١
هادات مــن حملــة شــ العــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة والفنیــة مدرســي التربیــة الریاضــیة :المجــال البــشري ١-٥-١

  . الموصلفي كلیات جامعة) س، والبكالوریوالدكتوراه، الماجستیر(
  .٢٠١١/  ٥ / ٢٠  ولغایة٢٠١١/ ٣ /٩ابتداء من:  المجال الزماني٢-٥-١
ومدیریــة التربیــة  ،ریاضــیة فــي كلیــة التربیــة االساســیة، وقــسم التربیــة الكلیــة التربیــة الریاضــیة :المجــال المكــاني ٣-٥-١

  .ریاضیة في جامعة الموصلال
    :  تحدید المصطلحات٦-١
سمة من سمات الشخـصیة االداریـة والتـي  "بانها) , maddi & kobasa   1984(رفها ع:  الجدیة في العمل١-٦-١

  ) ., maddi & kobasa  65 , 1984" (تساعد الفرد في التخلص من الضغوط المهنیة
الدرجــة الكلیــة التــي یحــصل علیهــا العــاملین فــي وحــدات  :لعمــل اجرائیــا بأنهــاوقــد عــرف البــاحثون الجدیــة فــي ا       
هم لفقــرات مقیــاس  فــي كلیــات جامعــة الموصــل علــى ضــوء اســتجابت)ة الریاضــیةمدرســي التربیــ( الریاضــیة والفنیــة التربیــة

  .الجدیة في العمل
حالـــة مـــن الراحـــة النفـــسیة التـــي یحـــس بهـــا الفـــرد نتیجـــة "بانـــه ) ٢٠٠٦اســـماعیل ، (عرفـــه : االســـتقرار النفـــسي ٢-٦-١

علــى ضــبط الــنفس، واالعتــدال فــي ، والقــدرة سي، واالســتقرار بالعمــلن الخــوف والقلــق، والــشعور بــاألمن النفــمــ التحــرر
  ) .١٥، ٢٠٠٦اسماعیل ،  ("، والتعبیر عنها بصورة ناضجة متزنةاالنفعال
العــاملون فــي وحـــدات  الكلیــة التــي یحــصل علیهــا الدرجـــة ":ائیــا بأنــهاجرالســتقرار النفــسي ا وقــد عــرف البــاحثون       

لفقــرات مقیــاس فــي كلیــات جامعــة الموصــل علــى ضــوء اســتجابتهم ) یــة الریاضــیةدرســو التربم(التربیــة الریاضــیة والفنیــة 
  ."االستقرار النفسي

   :المشابهة النظري والدراسات اإلطار -٢
   : النظرياإلطار ١-٢
   : الجدیة في العملمفهوم ١-١-٢
 نفــذ اذ ،د الجدیــة فــي العمــلومؤســس معهــ، مؤســس مفــاهیم الجدیــة فــي العمــل ) Maddi 1975,( العــالم د یعــ        

، اضـیین الـذین لـدیهم جدیـة فـي العمـلمادي مجموعـة مـن الدراسـات التـي تفحـص الـصفات الممیـزة لالشـخاص مثـل الری
 تهـــتم بفحـــص العالقـــة بـــین الجدیـــة فـــي (Maddi&Kobasa,1984,341)لقـــد كانـــت معظـــم دراســـات مـــادي وكوباســـا 

ــم مثـــل الریاالعمـــل والعوامـــل النفـــسیة االخـــرى واســـتطاعا توظ ضـــیین یـــف واســـتثمار جدیـــة االشـــخاص فـــي امـــاكن عملهـ
ومــادي انهــا مقیــاس التجــاه الــشخص لعمــل عالقــات مــع نفــسه ومــع ) كوباســا(عرفهــا اذ ، واالداریــین فــي هــذة الدراســات

ــم  ــ ـــ ــ ــــارجيالعلــ ــ ــ ــا، الخـــ ـــ ــ ــ ـــشخص القاوأنهــ ــ ـــ ــ ــة بالـ ـــ ــ ــــروف المحیطــــ ــ ــ ــــم الظـــ ــ ــ ـــة لفهـــ ــ ــ ـــانینج ، بلیــــ ــ ــ ـــ ــن مـ ــ ــ ـــ ـــل مــ ـــ ــ ــ ــار كـ ــ ـــ ــ ـــا اشــ ــ ـــ ــ بینمـ
وااللتــزام ) control( الجدیــة تتكــون مــن ثالثــة مفــاهیم هــي الــتحكم أن "الــى) Manning&Fusilier,1999(وفوســلیر

)commitment (  والتحــدي)challenge(  ")Manning&Fusilier,1999,177( ،" االشــخاص الجــدیین هــم وان
ــةاال ــ ــصائص الجدیـــ ــ ــون خــ ـــ ــذین یملكــ ـــ ــخاص الـ ــ ــضاغطة، شــ ــ ــــاع الـــ ـــع االوضــ ـــاح مــــ ــ ــــل بنجـ ــن التعامـــ ــ ـــنهم مــ ــ ــي تمكــ ـــ " والتـ
)Galla,1992,190.(   
  :هي رئیسة  تتكون الجدیة في العمل بصفة عامة من ثالث مجاالت:مجاالت الجدیة في العمل   ٢-١-٢
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االنــشغال بالعمــل والمواجهــة و، لجدیــة حیــث یوصــف انــه میــل للمــشاركة لیعــد االلتــزام بعــدا رئیــسا: االلتــزام والمــشاركة. ١
ـــاح ـــشاركة، بنجـ ــستوالمـ ـــشاطات المــ ـــي النـ ـــدماج فـ ـــداف ، مرة واالنـ ـــود األهـ ــدم وجـ ـــة وعــ ـــاالختالف والعزلـ ــــشعور بـ ـــیس ال ولـ

)Wood,1987,37(  ،یؤكـــد بـــروكس و)Brooks(" أهمیـــة االلتـــزام فـــي العمـــل هـــو شـــي عـــاطفي حیـــث نـــشعر علـــى 
ــابا وحتــى ان االلتــزام یعبــر عـــن نفــسه بنفــسه عنــدما یــرى النــاس أنفــسهم كمـــشاركین ، التــصال القــوي بأهــداف مجموعتن

  .)Brooks,1999,330" (ولیس كموظفین
فـضل مـن ان یكـون عـدیم  یمكـن ان یكـون مـؤثرا وفعـاال ابأنـهاعتقاد الـشخص "یعرف التحكم بأنه  :التحكم والسیطرة. ٢

الـى اعتقـاد األشـخاص الـذین لهـم القـدرة  "ویـشیر الـتحكم"، Allred& Smith,1989,266-267) " (القوة وبـال أهـداف
واذا كان مستوى التحكم منخفض فـأن األشـخاص یعـانون ، سؤولیة تجاه حیاتهم وعندهم م،على القیام بدور نشط وفعال

ــة ــة الظــــروف واألوضــــاع المختلفــ ــأس وعــــدم القــــدرة علــــى مواجهــ ــن الیــ ــا اشــــار ،  )Liechtenstein,1995,84" (مـ بینمــ
)Thomson ( ــى ــ"الــ ــداث المجهــ ــر اإلحــ ــة تــــستخدم لتغییــ ــویر خیــــارات مالئمــ ــدرة لتطــ ــشمل القــ ــتحكم والــــسیطرة تــ دة ان الــ

   .)Thomson,1995,269-270 ("والضاغطة في أجزاء كثیرة من حیاتنا الیومیة
وهـــذه الظـــروف والـــضغوط التـــي ، خـــروتختلـــف مـــن عمـــل الخاصـــة بـــه ال هان لكـــل عمـــل ظروفـــ: التحـــدي والتغییـــر. ٣

فــي ان والفــرد بــشكل عــام یرغــب ، نحــو العمــل وتــؤثر علــى ســلوكه عمومــایتعــرض لهــا الفــرد تــؤثر علــى اتجاهــات الفــرد 
ولهـذا فـأن ، ومشاكل العمل تحدیا لقدرات الفـردلذلك تشكل ضغوط ، ه في ظروف مریحة خالیة من الضغوطیؤدي عمل

مــدیر الوحــدة الــذي یتــصف بالتحــدي والتغییــر ســوف الیتجاهــل هــذه المــشاكل ویتجنبهــا ولكــن ســوف یــسعى الــى تغییرهــا 
حدي یتصل بالتغییر في بیئـة فالت،  قدراته االداریة ونموهاه لتطویرویتعامل معها حتى یتغلب علیها مما یشكل فرصة ل

والتحــدي هــو جــزء ، یة لنمــو الشخــصیةوان التغییــر بالنــسبة لالشــخاص الجــدیین شــي ضــروري وهــو صــفة اساســ، العمــل
العالقــة بــین ضــغوط العمــل واالداء هــي عالقــة ایجابیــة حیــث "ان ، و )Wood,1987,45(مــن عملیــة دینامیــة متنامیــة 

ــ ــوم هــ ــر الــــضغوط والمــــشاكل تقــ ــدي والحمــــاس فــــي العمــــل حیــــث تعتبــ ــادل التحــ ــل تعــ ــى ان ضــــغوط العمــ ذه العالقــــة علــ
 "والـــصعوبات والتحـــدیات بمثابـــة ظـــروف مناســـبة لظهـــور الـــسلوك االبـــداعي والتفـــوق والقـــدرات الكامنـــة واالداء االفـــضل

  . )٨٦ ، ٢٠٠٥، بالل (
ــر عـــن االنفعـــاالت بـــشكل الشخـــصیة" الشخـــصیة المتزنـــة هـــي : مفهـــوم االســـتقرار النفـــسي٣-١-٢ ــادرة علـــى التعبیـ  القـ

، وتـرى الوجودیـة ان االسـتقرار  وال تكبته كبتا مزمناصحیح مبتعدة عن حالة القمع والكبت فهي تعبر عنه بشكل اصیل
 یهــدف األصــیل، فــالوجود لنقــیض مــن الكبــت والكتمــان والخــضوعوالــصحة النفــسیة بوصــفها اســلوبا للحیــاة یقعــان علــى ا

ــا ــریحا یعبـــر بوضــــوح عمــــا یریــــده فــــي كـــل البـ ــون شــــجاعا صــ ــفلمرء ان یكــ ــي ،)٣٦، ١٩٩٩مــــاي وارفــــین،  ("مواقــ ویعنــ
ــسي ا ــتقرار النفــ ــق لــــه ال"الســ ـــا یحقــ ــة بمـ ــذات والبیئــ ـــق بــــین متطلبــــات الــ ــى التوفیـ ــدرة الفــــرد علــ ـــشعور قــ ــسي والـ ــوازن النفــ تــ

اع الـــذاتي النـــاتج عـــن سي بالـــشعور باالشـــبمفهـــوم االمـــن النفـــ) انـــدرو(ربـــط وقـــد ، )٢١، ٢٠٠٣الـــدبعي، " (باالطمئنـــان
، لـذلك فاالسـتقرار النفـسي لـدى الفـرد )١٢، ٢٠٠٦اسـماعیل، " (، والعالقـات االجتماعیـةعوامل الدخل، وظروف العمـل

د قـــدرا افـــضل مـــن ، وبـــذلك یحقـــق االســـتقرار للفـــرهـــام العقلیـــة بـــصورة منـــسقة ومنتظمـــةیـــساعده علـــى اداء الوظـــائف والم
امكانیاتــه المادیــة  وســیلة لتحقیــق االســتقرار النفــسي هــو ان یحقــق الفــرد أهــدافا تتفــق مــع أفــضل وان ،النجــاح فــي أعمالــه

 مــع التحــرر مــن هــو الــذي یحقــق لنفــسه االهــداف الممكنــة التحقیــق" ان الــشخص الطبیعــي والمــستقر نفــسیا، ووالمعنویــة
فرد االمن والمستقر یحدد لنفسه االهـداف الواقعیـة ، وان ال الواقع عندما تتطلب الضرورة ذلك، ویواجهالتخیالت واألوهام

  .)١٠، ٢٠٠٦اسماعیل، " (قدراته لما یقدر علیه، فهو یحسن تقدیر اقاته واقتدارهالتي ال تخرج عن حدود ط
ریــات التــي اشــار بعــض المنظــرین الــى االســتقرار النفــسي مــن خــالل النظ : االســتقرار النفــسيوأراء  نظریــات ٤-١-٢

  .صنیف الناس اشكاال منظمة ومختلفة ظاهرة تفأخذت، األشخاصحملت صفات على 
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والقــدرة علــى تكــوین عالقــات مــستقرة،   اذ ینظــر الــى االســتقرار النفــسي مــن وجهــة نظــر الــدین الــى انــه االعتــدال     
مـن لبـال ، ویعنـي ایـضا راحـة احـة سـواء كانـت الجـسمیة او النفـسیة، واطمئنـان الـنفس وراوحسنة خلقیا واجتماعیـا ودینیـا

، اذ یعـــد الـــدین مـــشاكل اجتماعیـــة أم، او همـــوم ســـواء كانـــت المـــشاكل شخـــصیة كـــل مـــا یـــشوبه مـــن مـــشاكل او ضـــغوط
نفــسیة لالنـسان واتزانهــا ان الـدین یـؤثر فــي صـفاء الحیـاة ال) یونــك(عنـصرا أساسـیا مــن عناصـر الحیـاة النفــسیة ، ویقـول 

، ن بــالحقان االســتقرار النفــسي یتحقــق بــامور منهــا الیقــی"اذ ، )١٢٦، ١٩٩٨زهــران، (هــدف الحیــاة ، وتحقیــق وهــدایتها
، وان االمـن النفـسي هـو الحالـة تنتهـي بامالهـا ورغباتهـا الـى ربهـاوان تكون النفس امنة ال ینتابها خـوف وال حـزن ، وان 
  ). ١٩ ، ٢٠٠٦ ، اسماعیل( "رار والسكینة، والتحرر من القلقالنفسیة الحاصلة بفضل اهللا تعالى من الطمأنینة واالستق

هـوم الـذات الـى ، اذ یـشیر مفور الفـرد باهمیـة الـذات بـشكل واضـحیتجه نحو بناء االنـا او ازدیـاد شـع"     ان االستقرار 
ة حیــاة ، كمــا ان منظــري انـسجام الــذات یعــزون اسـتقرار الشخــصیة الــى تبلـور مفهــوم الــذات فـي بدایــمـستوى توافــق الفـرد

یكـون ، فان الشخص الناضج المستقر نفسیا هو الـذي )البورت(وطبقا لراي  .)٣٩، ١٩٧١الملیجي وحلمي، " (االنسان
المستقر نفسیا هو الذي اعیق نمـوه، واخفـق فـي تحقیـق ، والشخص غیر الناضج او غیر في حالة مستمرة من المالئمة

ان ) ادلـر( ویـرى .)١٨٩، ١٩٨٨، صـالح(ان كل واحـد منـا یحتـاج الن یكـون امنـا ومحمیـا ) البورت(، ویعتقد المالئمة
، وهــي عبــارة عــن الكفــاح مــن اجــل االنتقــال مــن حالــة تتــصف بــالنقص اساســیة تكمــن خلــف النــشاط االنــسانيهنــاك قــوة 

عور بــالنقص یقــود الــى عــدم ، والــشلــشعور بــالنقص الــى الــشعور بــالتفوقالــى حالــة تتــصف بالكمــال انــه االنتقــال مــن ا
  .)٢٠٥، ١٩٩٩الداهري والعبیدي، ( الى التوافق واالستقرار النفسي، وان الكفاح من اجل التفوق یقود التوافق

   :المشابهة الدراسات ٢-٢
   التي تناولت موضوع الجدیة في العمل الدراسات١-٢-٢
  :)٢٠٠١، قدومي( دراسة ١-١-٢-٢

  "نالجدیة في العمل لدى معلمین ومعلمات اللغة االنجلیزیة في محافظات شمال فلسطی"
  :  سة الى      هدفت الدرا

  . التعرف الى مستوى الجدیة في العمل لدى معلمین ومعلمات اللغة االنجلیزیة في محافظات شمال فلسطین -
النــوع االجتمــاعي والمؤهــل العلمــي والراتــب والحالــة االجتماعیــة وعــدد الطــالب : اآلتیــةدیــد دور كــل مــن المتغیــرات  تح-

  . في الصف والخبرة
ة ، وتكونـت عینـ الدراسة فـي محافظـات شـمال فلـسطینوأجریت، لوصفي باألسلوب المسحيم المنهج ا       تم استخدا

، وتبـــین مـــن الدراســـة ان مـــستوى )١٩٨٤ ()مـــادي وكوباســـا(طبـــق علیهـــا مقیـــاس ، معلمـــا ومعلمـــة) ٢٧١(الدراســـة مـــن 
 أظهــرت كمــا ،فلــسطین كــان مرتفعــا بــشكل عــامالجدیــة فــي العمــل لــدى معلمــي اللغــة االنجلیزیــة فــي محافظــات شــمال 

 النتـائج انـه أظهـرت بینمـا ،اإلنـاثلمـصلحة النتائج وجود فروق ذات داللـة احـصائیة فـي مجـال االلتـزام فـي بیئـة العمـل 
التوجد فروق ذات داللة احصائیة في مستوى الجدیة في العمل لدى معلمي اللغـة االنجلیزیـة تعـزى لكـل مـن المتغیـرات 

  .)٥٨ ، ٢٠٠١قدومي ، ( االجتماعیة  والحالة، وعدد الطالب في الصف،علمي والمؤهل ال، والخبرة،الراتب: اآلتیة
 "یة في السلوك والتحصیل االكادیميالعالقة مابین الجد":)Dillard-Nancy-Lynne 1990( دراسة٢-١-٢-٢

  : ىهدفت الدراسة ال       
  .دل التراكميالكادیمي بقیاس المع العالقة مابین الجدیة في السلوك والتحصیل االتعرف الى -

 اســتبیانات لفحــص الجدیــة ة تـم توزیــع ثالثــاذ ،لتمـریض فــي جامعــة انــدیانا بأمریكــا      اجریـت هــذه الدراســة فــي كلیــة ا
انات مــن هــذه االســتبی) ٤٢٢(تــم تحلیــل ، لبــة البكــالوریوس فــي كلیــة التمــریضمــن ط) ٥٠٦(  ومعطیــات ســكانیة علــى

 مـــستویات مـــن الجدیـــة ةمـــل ارتبـــاط بیرســـون لدراســـة العالقـــة بـــین ثالثـــوتـــم اســـتخدام معا، باســـتخدام االحـــصاء الوصـــفي
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ــادیمي  ــؤ بالتحــــصیل االكــ ــة فــــي الــــسلوك والتنبــ ــد درجــــة الجدیــ ــن االنحــــدار ولتحدیــ ــات مــ فــــضال عــــن تحلیــــل وثــــالث درجــ
ات  لقــد ظهـــرت النتـــائج عالقـــة ارتباطیــة بـــین المعـــدل ومـــستوی،دیـــد العوامــل المـــؤثرة علـــى الجدیـــة لتحةالمكونــات الرئیـــس

 علـى بالتباین بـین المعـدالتمهم  مستویات الجدیة لم تسهم بشكل إذ إن ،الجدیة ولكن لیس بالدرجة التي كانت متوقعة
    . لنفس درجات الجدیة لطالب اخرین درجات الجدیة لدى الطلبة كانت متشابهةان  منرغمال

                                                       )Dillard-Nancy-Lynne,1990,412(  
  : الدراسة التي تناولت موضوع االستقرار النفسي٢-٢-٢
  "ر النفسي وعالقته ببعض المتغیراتاالستقرا" :)٢٠٠٤، الجمیلي( دراسة ١-٢-٢-٢

  :   هدفت الدراسة الى
  .ح االجتماعیة في المجتمع العراقي بناء مقیاس االستقرار النفسي لبعض الشرائ-
  .وى االستقرار النفسي لدى بعض الشرائح االجتماعیة في المجتمع العراقي التعرف الى مست-

شــرائح مــستجیبا ضــمن ) ٥٦٠(، وبلغــت عینــة البحــث علــى م المــنهج الوصــفي باألســلوب المــسحي        تــم اســتخدا
، )٥٣(الـصحفیون و، واألدباء والفنانون )٥٤(، واألطباء )٧٥(اتذة الجامعة أس: (مختلفة من المجتمع العراقي، وكاالتي

، )٥٢(، وطلبـــة الجامعـــة ) ٥٧(الحـــون ، والف)٦٠(، والعمـــال )٥٧(، والموظفـــون )٥٥(والمعلمـــون ، )٥٦(والمدرســـون 
لمجتمــع العراقــي ، وتكونــت أداة البحــث مــن مقیــاس االســتقرار النفــسي للــشرائح االجتماعیــة فــي ا))٥٩ (اإلعدادیــةوطلبــة 

حــراف المعیــاري، ، واالنالمتوســط الحــسابي، والوســیط: ائل اإلحــصائیة اآلتیــةالباحــث الوســ، واســتخدم الــذي أعــده الباحــث
  : ل الباحث الى االستنتاجات اآلتیةوقد توص، ، ومربع كاي، وتحلیل التباین، ومعامل ارتباط بیرسونوالنسبة المئویة

  .یتمتعون بمستوى استقرار نفسي عالمن شرائح المجتمع العراقي ) ٤٩.٤٦( ان نسبة -   
  .تمتعون بمستوى استقرار نفسي واطئمن شرائح المجتمع العراقي ی) ٤٩.٢٩( ان نسبة -   
) أسـاتذة الجامعـة، واألطبـاء(، ثـم شـریحة یتمتعـون بمـستوى اسـتقرار نفـسي عـال) المعلمـین والمدرسـین( ان شریحة -   

، ثــم شــریحة )العدادیــة، وطلبــة اعــةطلبــة الجام(، ثــم شــریحة )ألدبــاء، والــصحفیین، والفنــانینالمــوظفین ، وا(ثــم شــریحة 
  . )٨٥-٣٨، ٢٠٠٤الجمیلي، ( )العمال(، وأخیرا شریحة )الفالحین(
  " النفسي لدى تدریسي جامعة الموصلاالستقرار" :)٢٠٠٦اسماعیل ، (  دراسة ٢-٢-٢-٢
  :      هدف البحث الى 
  . النفسي لدى تدریسي جامعة الموصل بناء مقیاس االستقرار-
  . النفسي لدى تدریسي جامعة الموصلمستوى االستقرار التعرف الى -
ـــل و- ـــة الموصـ ـــسي جامعـ ــدى تدریـ ــ ـــتقرار النفــــسي ل ــــي مــــستوى االسـ ـــروق ف ـــى الفـ ــرف الـ ـــرات التعــ ـــا لمتغیـ ــنس، : (فقـ الجــ

  .) واللقب العلمي، وسنوات الخدمة،جتماعیة، والحالة االوالتخصص
ــنهج الوصــــفي باألســــلوب المــــسحي       اســــتخدم الباحــــ ــى ، وبلث المــ ــث علــ ــروا ) ٤٩٣(غــــت عینــــة البحــ ــسیا اختیــ تدریــ

-٢٠٠٥(لموصــل للعــام الدراســي كلیــات فــي جامعــة ا) ٦(مــن مجتمــع البحــث مــوزعین علــى %) ٢٠(عــشوائیا وبنــسبة 
، وتكونـــت أداة البحـــث مـــن مقیـــاس االســـتقرار النفـــسي لتدریـــسي جامعـــة الموصـــل الـــذي أعـــده الباحـــث لیـــتالءم )٢٠٠٦

التحلیـل ب(الـصدق البنـائي للفقـرات المتمثـل والمتـضمنة ، یـاس المقبنـاء  فـي العلمیـةجراءاتاإلاعتماد ومتطلبات البحث ب
ائیة ، واســـتخدم الباحـــث الوســـائل اإلحـــص)االتـــساق الـــداخلي، وضادتین المتـــتینالمجمـــوع(بأســـلوبي ) للفقـــرات اإلحـــصائي

، واالختبـــار التـــائي لعینـــة بـــاط بیرســـون، ومعامـــل ارتالمتوســـط الحـــسابي، واالنحـــراف المعیـــاري، والنـــسبة المئویـــة: اآلتیـــة
  : وقد أظهرت االستنتاجات ما یأتي، واحدة، ولعینتین مستقلتین، وتحلیل التباین االحادي

  . اعلى من المتوسط الفرضي للمقیاس ان تدریسي جامعة الموصل یتمتعون بمستوى استقرار النفسي-
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  ولمصلحة الذكور) إناث، ذكور(س  متغیر الجنوفقعلى  هناك فروق معنویة في مستوى االستقرار النفسي -
، وكـــان الفـــرق معنویـــا بـــین  وفـــق متغیـــر اللقـــب العلمـــي علـــى ال توجـــد فـــروق معنویـــة فـــي مـــستوى االســـتقرار النفـــسي-

 فـروق معنویـة فـي مـستوى د، وال توجـاألسـتاذ، ولمـصلحة )االستاذ، والمدرس المساعد(لمي المجموعتین ذوات اللقب الع
  .)٦٦-١٤ ، ٢٠٠٦اسماعیل ، (وفق متغیر سنوات الخدمة على فسي  الناالستقرار

   : البحثإجراءات  -٣
  .طبیعة البحث و لمالءمتهي واالرتباطيتم استخدام المنهج الوصفي باالسلوب المسح :  منهج البحث١-٣
یــة فــي كلیــات  العــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة والفن علــىاشــتمل مجتمــع البحــث :ه  مجتمــع البحــث وعینتــ٢-٣

مــوزعین علــى مدرســا، ) ٨٠(والبــالغ عــددهم  ،یةمدرســي التربیــة الریاضــ، وهــم )٢٠١١-٢٠١٠(للعــام  جامعــة الموصــل
  رقــمالجــدولكمــا مبــین فــي و،   نفــسها، علمــا ان مجتمــع البحــث هــو عینــة البحــثكلیــة) ٢٠(كلیــات جامعــة الموصــل الـــ

)١(.  
   وعینتهتفاصیل مجتمع البحث) ١ ( رقمالجدول
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   : البحثأداة ٣-٣
 للعاملین في وحدات التربیـة لجدیة في العمل ادرجةنظرا لعدم وجود مقیاس لقیاس :مقیاس الجدیة في العمل ١-٣-٣

 لمدیریــة التربیــة الریاضــیة  فنیــاوالتــابعین، یةمدرســي التربیــة الریاضــوالفنیــة فــي كلیــات جامعــة الموصــل لریاضــیة ا
  .یاس لیتالءم ومجتمع البحث الحالي هذا المقببناء ون قام الباحث البیئة العراقیةفي والفنیة في جامعة الموصل

، والدراســات الــسابقة االطــر النظریــةو ،لمــصادر العلمیــة امراجعــةقــام البــاحثون ب:تحدیــد مجــاالت المقیــاس ١-١-٣-٣
 محافظـات فـي الحكومیـة المـدارس لمـدیري طـالع علـى مقیـاس الجدیـة فـي العمـلاال، والخاصـة بالموضـوع قیـد البحـث

 ان ، اذ لـوحظلمقیـاست ل، لغرض تحدیـد مجـاال)٢٠٠٦، القریوطي(المعد من قبل و، فلسطین في الغربیة الضفة شمال
تـم ) ، والتحـدي والتغییـرالـسیطرة والـتحكم، االلتـزام والمـشاركة(: هـيو  مجـاالتةثالثـ، وتم تحدیـد للمقیاست اك مجاالهن

  .  للمقیاس رئیسة كمجاالتاالعتماد علیها
، لـب اعـداد الـصیغة االولیـة للمقیـاسلمقیـاس تط ل الرئیـسةمجـاالتالبعـد تحدیـد : فقرات كل مجال صیاغة ٢-١-٣-٣

ــن مـــن خـــالل ف، الحـــاليمجتمـــع البحـــث االت المقیـــاس وبمـــا یـــتالءم و الفقـــرات علـــى وفـــق مجـــاذ تمـــت صـــیاغة عـــدد مـ
بعــض فقــرات مقیــاس  االعتمــاد علــى ، و، والدراســات الــسابقة ذات العالقــة بمجــال البحــثادبیــات البحــوث االطـالع علــى

، فقـــرة ایجابیـــة) ١٣(ا ، منهـــ فقـــرة)٢٦ ( وصـــیاغة فقـــرات المقیـــاس بـــصیغتها االولیـــة مـــنتـــم اعـــداد  ،الجدیـــة فـــي العمـــل
غتها علـى اسـلوب  وصـیافقـرات فـي اعـداد الوناعتمد البـاحثو، ثالثةال، موزعة على مجاالت المقیاس بیةفقرة سل) ١٣(و
ویطلــب منــه تحدیــد  ستجیب فقــرات، اذ یقــدم للمــبــدائل) ٥(وفــق   علــى،)خماســي التــدرج( ضــمن ســلم التقــدیر )لیكــرت(

  :تيا ما یفقرات المقیاسوقد روعي في صیاغة  ،دة بدائل لها اوزان مختلفةاجابته باختیار بدیل واحد من بین ع
   تؤدي الى المللطویلة  ان ال تكون الفقرة -
  .)٩٧ ، ١٩٩٠كاظم ،  (  ان تقیس الفقرة احد مجاالت المقیاس ومرتبطة معه-
    ان تتضمن كل فقرة فكرة واحدة متكاملة-
  .)١٣٤ ، ١٩٨٩بو عالم وشریف ، ا(د   ان تكون الفقرة قابلة لتفسیر واح-
ـــاس صـــدق ٣-١-٣-٣ ــاس عبـــر الـــصدق الظـــاهري:المقی ــق البـــاحثون مـــن صـــدق المقیـ وصـــدق ، )المحكمـــین ( تحقـ

  .المحتوى
   :للمقیاس  الظاهريصدقال ١-٣-١-٣-٣

ل علـــى شـــك  عرضـــها تـــم،األولیـــة بـــصورتها هاواعـــداد  وصـــیاغتهافقـــرة) ٢٦( المقیـــاس البالغـــة فقـــراتبعـــد اعـــداد        
اس ، ومجـــال القیـــ العلـــوم التربویـــة والنفـــسیةفـــي مجـــال ∗ عـــدد مـــن الـــسادة ذوي الخبـــرة واالختـــصاصاســـتبیان وجـــه الـــى

                                                
  اصاسماء السادة ذوي الخبرة واالختص ∗ 

  الجامعة  الكلیة  االختصاص  االسم
  الموصل  التربیة الریاضیة  ادارة وتنظیم  راشد حمدون ذنون. د.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  هاشم احمد سلیمان. د.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  وتقویمقیاس   ثیالم یونس عالوي. د.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي ناظم شاكر الوتار. د.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  مكي محمود حسین. د.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  ایثار عبد الكریم. د.م.أ
  الموصل  یةالترب  قیاس وتقویم اسامة حامد محمد . د.م.ا
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  سبهان محمود الزهیري. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي  زهیر یحیى محمد. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  ادارة وتنظیم  عدي غانم الكواز. د.م.أ
  الموصل  اضیةالتربیة الری  علم النفس الریاضي  نغم محمود العبیدي. د.م.أ
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الحكـم علـى ، وتقویمهـا وذلـك لغـرض  مجـاالت وفقـرات المقیـاسمـدى صـالحیة ي حـولا ابداء الر منهمطلباذ ، والتقویم
 یــتم  بــصورتها االولیــةها المقیــاس وصــیاغتها واعــداد فقــراتبعــد اعــدادف"، ألجلــهمالءمتهــا للمجــال الــذي وضــعت مــدى 

ــم علــــى مــــدى صــــالحیتها ــصاص لغــــرض تقویمهــــا والحكــ ــن الــــسادة ذوي الخبــــرة واالختــ  واجــــراء ،عرضــــها علــــى عــــدد مــ
، وبمــا یــتالءم ومجتمــع البحــث) قــرات حــذف او اعــادة صــیاغة او اضــافة عــدد مــن الف(التعــدیالت المناســبة مــن خــالل 

 وتحدیــد بــدائل لالجابــة یرونهــا إضــافة ، او)٢٩٢، ٢٠٠٨طبیــل، " (المقترحــة االجابــة دائلفــضال عــن ذكــر صــالحیة بــ
 ، اذ یــشیریبــین ذلــك) ١(، والملحــق لة مناســبة للتاكــد مــن صــدق المقیــاساالجــراء وســی  اذ یعــد هــذا ،قیــاسمناســبة للم

 او االختبـار علـى عـدد یمكن حساب صدق االختبـار بعـرض عبـارات المقیـاس"الى انه ) ٢٠١٠الصمیدعي واخرون، (
من المختصین والخبراء في المجال الذي یقیـسه االختبـار فـاذا قـال الخبـراء ان هـذا االختبـار یقـیس الـسلوك الـذي وضـع 

یمكـــن اعتمـــاد  "اذ، )١١٧، ٢٠١٠واخـــرون، الـــصمیدعي " (ءلقیاســـه فـــان الباحـــث یـــستطیع االعتمـــاد علـــى حكـــم الخبـــرا
تحلیـل اسـتجابات ومالحظـات الـسادة وبعـد  .)Ferguson ,1981,104" (يصدق المحكمین نوعا مـن الـصدق الظـاهر

تــم  اذ ، المقیــاسفقــرات  صــالحیة حــولخبــراء مــن خــالل النــسبة المئویــة التفــاق الالمحكمــین تــم اســتخراج صــدق الخبــراء
لباحــث ان علــى ا "الــى انــه) ١٩٨٣، بلــوم(یــشیر   اذ،خبــراء الفــاكثر مــن اراء%) ٧٥(قبــول الفقــرات التــي اتفــق علیهــا 

 فـاكثر مـن %)٧٥( وامكانیة اجراء التعـدیالت بنـسبة التقـل عـن ،یحصل على نسبة اتفاق للخبراء في صالحیة الفقرات
، وبهــذا االجـراء حـصلت فقـرات مجــاالت )١٢٦ ، ١٩٨٣،  بلـوم واخـرون( "تقـدیرات الخبـراء فـي هـذا النــوع مـن الـصدق

الجدیــة  مقیــاس فقـراتوبهــذا االجــراء یكـون عــدد  ،لــسادة الخبـراءمـن اراء ا%) ١٠٠(ق المقیـاس جمیعهــا علـى نــسبة اتفــا
  .)التحلیل االحصائي للفقرات(مییز صدق الت اجراء  عملیة، تم االعتماد علیها فيفقرة) ٢٦ (في العمل

وتـتلخص طریقـة ایجـاده فـي تحدیـد "، ویطلـق علیـه الـصدق بحكـم التعریـف :للمقیاس  المحتوى صدق٢-٣-١-٣-٣
، وقـد تحقـق هـذا )١٣٥، ٢٠٠٢الظـاهر واخـران، " ( منهـا المفهـوم طبقـا لنظریـة معینـةبعـاد التـي یتكـونالمجـاالت او اال

، اذ یـــشیر جـــال، وكـــذلك تـــصنیف فقـــرات كـــل ممجـــاالت المقیـــاسل توضـــیح مفهـــوم الـــصدق فـــي اداة البحـــث مـــن خـــال
ــیم( ــى ان ) الحكـ ــى مـــدى امكانیــــة"الــ ــیة علــ ــصورة اساسـ ـــار یعتمــــد بــ ــدق المحتــــوى لالختب ــات  تمصـ ــار لمحتویــ ثیـــل االختبــ

الهـدف الـذي وضـع ، وكذلك المواقف والجوانب التي یقیسها تمثـیال صـادقا ومتجانـسا وذا معنویـة عالیـة لتحقیـق عناصره
ــار ــن اجلـــه االختبـ ــیم، " (مـ ــاحث)٢٣، ٢٠٠٤الحكـ ــل البـ ــون، وقـــد توصـ ـــر اطالعهـ ــدق المحتـــوى عب ــى صـ  م وتحدیــــدهم الـ

  . تهاالت المقیاس، وصیاغة فقرامجل موتعریفه
 ، واالخطــاء التــي تــؤثر علــى اجابــةن اعــداد التعلیمــات طریقــة االجابــةیتــضم : اعــداد تعلیمــات المقیــاس٤-١-٣-٣

مــن اجـل إن تكتمـل صـورة المقیـاس ومــن ف" وغیرهـا، فقـرات المقیـاس اجابـة، وترتیــب المختبـرین، وطریقـة حـساب الدرجـة
، وطمأنــة المفحــوص بــأن   وعــدم ذكــر اســم المفحــوصاجــل تطبیقهــا علــى المفحوصــین، یــتم إعــداد تعلیمــات المقیــاس،
ویجـــب ان تكـــون التعلیمـــات "، )٢، ٢٠٠٧منـــصور،  ("االجابـــة ســـتحظى بـــسریة تامـــة، وان تـــذكر كیفیـــة إجـــراء القیـــاس

 التعلیمـات أعـداد، ویجـب ح التعلیمـاتدقـة ووضـوفـضال عـن ، ى الیتـاثر ثبـات وموضـوعیة الـدرجاتواضحة ودقیقـة حتـ
  ).٤٦٩، ٢٠٠٦رضوان، " (ع القائمین على التنفیذلتزام بها بالنسبة لجمیكتابة حتى یمكن اال

بعـد توزیـع ، و بـصورتها االولیـة بالمقیـاسبعـد اعـداد التعلیمـات الخاصـة : للمقیـاسالتجربة االسـتطالعیة ٥-١-٣-٣
 تطبیق المقیـاس تم من مجاالت المقیاس ، فقرات المقیاس توزیعا عشوائیا منتظما لتجنب تاثر المجیب بنمط كل مجال

  : ما یاتي االستطالعیة، وكان الغرض من اجراء التجربةمدرسین) ١٠(على عینة قوامها 
  .كد من مدى وضوح تعلیمات المقیاساالت  -
  . ان وجدتاالجابة عن التساؤالت واالستفسارات  -
  .ثتشخیص المعوقات والسلبیات التي قد تصادف الباح  -
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ف عـن المؤشـرات االحـصائیة الكـشیتم استخدام معامـل التمییـز فـي  :المقیاس راتلفقالتحلیل االحصائي  ٦-١-٣-٣
كـد ات ان معامل التمییز یفید في معرفة مـدى الفـروق فـي االداء بـین االفـراد فـي الـصفة المقاسـة فـضال عـن "، اذللفقرات

 وصـف السـالیب التحلیـل ، وفیمـا یـاتي)١١٥، ١٩٩٠االمـام واخـران، ( "ن صدق االختبار الداخلي والخـارجيالباحث م
  .للفقراتاالحصائي 

مــن مواصــفات المقیــاس الجیــد اجــراء عملیــة التحلیــل االحــصائي  :المتــضادتینتین اســلوب المجمــوع ١-٦-١-٣-٣
قــدرة االختبــار المقتــرح علــى التفریــق بــین االفــراد الــذین یتمتعــون بدرجــة مرتفعــة مــن الــسمة او القــدرة مــن " لمعرفــة لفقراتــه

، ٢٠٠٦، رضــوان(" س الــسمة او القــدرة مــن ناحیــة اخــرىاالفــراد الــذین یتمتعــون بدرجــة منخفــضة مــن نفــناحیــة ، وبــین 
 توزیع فقرات المقیاس توزیعا عشوائیا منتظما لتجنب تاثر المجیب بنمط كل مجال من مجـاالت المقیـاس ، تم، ) ٢٤٤

 قـانون دال یوجـ"ناسبة لتحلیل الفقرات لـوحظ انـه  ولتحدید حجم العینة الم،اعداد التعلیمات الخاصة به بصورتها االولیةو
مطلق او قاعدة عامة تـضبط الحـد االدنـى لعـدد الممتحنـین مـن اجـل اجـراء دراسـة تحلیـل الفقـرات بـل هنـاك اتفـاق علـى 

وهنــاك عــددا مــن االراء اذ "، ) ٢١٠، ٢٠٠٤النبهــان، " (صــینان تحلیــل الفقــرات یتطلــب عــدد كبیــر نــسبیا مــن المفحو
، فــي حــین  یــرى الــبعض االخــر ان االجــراء المــستخدم فــي المجتمــع هــو الــذي یحــدد حجــم العینــة ان حجــم یــرى الــبعض

علـى ) ٢(، الملحـق بـصورته االولیـة، اذ تم تطبیق المقیـاس )٧٤، ٢٠٠٥الكواز، " (لعینةالتحلیل هو الذي یحدد حجم ا
ــا  ، والضـــفاء الـــصیغة االحـــصائیة یـــز الحالیـــةا لـــصغر حجـــم عینـــة التمیونظـــر، مدرســـا) ٥٠(عینـــة التمییـــز البـــالغ قوامهـ

لــیس بالــضرورة ان " الــى انــه) واخــرونالزوبعــي (اشــار  اذ ،متــساویتینتقــسیم افــراد العینــة الــى مجمــوعتین  "المناســبة تــم
ین ، االول یمثـــل وعنـــدها ینـــصح المختـــصون بتقـــسیم العینـــة بعـــد ترتیـــب الـــدرجات تنازلیـــا الـــى نـــصفة كبیـــرة تكـــون العینـــ
ــاالمجموعــة ال علــى " )النبهــان(ویؤكــد  ،)٢٠، ١٩٨١ ،اخــرونالزوبعــي و(" لنــصف االخــر یمثــل المجموعــة الــدنیا، واعلی

النبهان ، " ( قلیالاذا كان عدد المفحوصین%) ٥٠(، واقل نسبة %)٥٠(نازلیا ثم تحدید اعلى نسبة ترتیب الممتحنین ت
، وقــد تــضمنت المتــضادتینلتمــثال المجمـوعتین مــن الـدرجات العلیــا والــدنیا %) ٥٠(اذ اختیـرت نــسبة ، )١٩٦ ، ٢٠٠٤

ت ، واعتمــد المقیــاسفقــرات ضــوء اجابــاتهم علــى علــى بعــد ان رتبــت درجــاتهم ترتیبــا تنازلیــا مدرســا) ٢٥(كــل مجموعــة 
 مـــن فقـــرةالمحتـــسبة الختبـــار داللـــة الفـــروق بـــین متوســـطات اجابـــات المجمـــوعتین العلیـــا والـــدنیا لكـــل ) ت(قیمـــة اختبـــار 

  .یبین ذلك) ٢ ( رقمدولوالج ،فقراتال
  

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمجموعتین العلیا والدنیا ونتائج االختبار التائي لحساب  )٢ ( رقمجدولال
  التمییز 
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 )١.٦٨٤(الجدولیة تساوي ) ت(، قیمة )٤٨( درجة ، وامام)٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة   •
  . )٤٥٦، ٢٠٠٠، الراوي(

، وعند الرجوع الى قیمـة )٦.٨٦٨ -٠.١١٤( بین قترب المقیاس تفقرات ان القیم التائیة ل:)٢ ( رقمیبین الجدول       
، وفي ضـوء ذلـك )١.٦٨٤(نجد انها تساوي ) ٠.٠٥( ≤   وامام مستوى معنویة،)٤٨(الجدولیة امام درجة حریة ) ت(

 لم تثبت قدرة تمییزیة ، تم االستدالل علیها من خـالل مقارنـة فقرة) ٢( ماعدا ،اثبتت قدرة تمییزیةفقرة ) ٢٤(یتضح ان 
، فقــد تــم حــذف الجدولیــة) ت(متحــسبة اقــل مــن قیمــة ال) ت(وبمــا ان قیمــة  ،المحتــسبة مــع قیمتهــا الجدولیــة) ت(قیمــة 

  .)٩، ٨(فقرتین الوهم ،  ضعیفة التمییزفقراتال
  
    :الداخلي معامل االتساق أسلوب ٢-٦-١-٣-٣

بـاهي، " ( التكـویني، او معامل تجانـسه الـى الحـصول علـى تقـدیر لـصدقهؤدي فحص االتساق الداخلي للمقیاسی      "
 الـذي وكي نفـسه البعـد الـسلفقـرةقـیس كـل ت بحیـث فقراتـهیقدم لنـا مقیاسـا متجانـسا فـي "ان هذا االسلوب ، و)٣٥، ١٩٩٩

، فبعـد اسـتبعاد )١٠١، ١٩٩٠كـاظم، ( " المقیـاسفقـرات، فـضال عـن قدرتـه علـى ابـراز التـرابط بـین یقیسه المقیاس ككل
) ٥٠(الفقـرات غیــر الممیــزة تــم ایجــاد معامـل ارتبــاط درجــة كــل فقــرة بالدرجــة الكلیـة للمقیــاس لــنفس عینــة التمییــز البالغــة 

ــداخلي لل" یـــسمىاذ  ،مدرســـا ــردة و ،مقیـــاسبـــصدق االتـــساق الـ ــتم قیاســـه مـــن خـــالل حـــساب معامـــل االرتبـــاط بـــین المفـ یـ
 م معامــل االرتبــاط البــسیط، وقــد تــم اســتخدا)٦٨ ، ٢٠٠١فرحــات ، ( "لمقیــاسوالمجمــوع الكلــي للمحــاور الدرجــة الكلیــة ل

  .ذلكبین ی) ٣ ( رقم، والجدوللتحقیق ذلك
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   الجدیة في العملمقیاس لة الكلیة  والدرجالفقرة االرتباط بین تیبین معامال )٣ ( رقمالجدول

رقم 
  داللة الفروق  معامل االرتباط  الفقرةرقم   داللة الفروق  معامل االرتباط  الفقرةرقم   داللة الفروق  معامل االرتباط  الفقرة

  معنوي  ٠.٥٢٦  ١٩  معنوي  ٠.٥٠  ١١  معنوي  ٠.٦١١  ١
  معنوي  ٠.٣٩٢  ٢٠  معنوي  ٠.٤١٣  ١٢  معنوي  ٠.٦٨٨  ٢
  معنوي  ٠.٥٠٩  ٢١  معنوي  ٠.٦٧٥  ١٣  معنوي  ٠.٤٨٤  ٣
  معنوي  ٠.٧٧٥  ٢٢  معنوي  ٠.٤٣٥  ١٤  معنوي  ٠.٢٧٢  ٤
  معنوي  ٠.٦٢  ٢٣  معنوي  ٠.٤٣٥  ١٥  معنوي  ٠.٤١٣  ٥
  معنوي  ٠.٤٦  ٢٤  معنوي  ٠.٦٣٨  ١٦  معنوي  ٠.٥٤٥  ٦
  معنوي  ٠.٤٩٩  ٢٥  معنوي  ٠.٧٩٦  ١٧  معنوي  ٠.٤٩٣  ٧
  معنوي  ٠.٤٤٣  ٢٦  معنوي  ٠.٤٩٣  ١٨  معنوي  ٠.٧٩٨  ١٠

  ) ٠.٢٣٥(الجدولیة تساوي ) ر(، قیمة )٤٨(وامام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة      
  .)٤٦٣، ٢٠٠٠، الراوي(                                                                                                            

تراوحـت بــین  الجدیـة فـي العمـل والدرجـة الكلیـة لمقیـاس كـل فقـرةرتبـاط بـین  االت قـیم معـامالإن )٣ ( رقـمیبـین الجـدول 
 ≤ ، وامـام مـستوى معنویـة)٤٨(، وعند الرجوع الى جدول داللة معامل االرتباط عند درجة حریـة )٠.٧٩٨ – ٠.٢٧٢(
اثبتــت قــدرة  جمیــع فقــرات المقیــاس ان بــینوفــي ضــوء ذلــك یت ، )٠.٢٣٥(تــساوي  الجدولیــة) ر(نجــد ان قیمــة ) ٠.٠٥(

المحتــسبة ) ر(، وبمــا ان قیمــة المتحــسبة مــع قیمتهــا الجدولیــة) ر(تــم االســتدالل علیهــا مــن خــالل مقارنــة قیمــة تمیزیــة 
 یـصبح المقیـاس بـصورته ذلكوبـ ،قـرات لهـا قـدرة كبیـرة علـى التمییـزفهـذا یـدل علـى ان الف، الجدولیـة) ر( من قیمـة اكبر

  ).٣( الملحق  فيبینوكما م، فقرة) ٢٤( مؤلفا من فقراته لالنهائیة بعد عملیة التحلیل االحصائي
ــات المقیـــاس ا :  ثبـــات المقیـــاس٧-١-٣-٣ ســـلوب التجزئـــة النـــصفیة ، با طریقـــة تســـتخدملغـــرض الحـــصول علـــى ثبـ

  اســتمارة شــملت عینــة التمییــز ، بعــد ان حــذفت الفقــرات غیــر الممیــزة)٣٠(، اذ تــم تــصحیح )الفردیــة والزوجیــة(الفقــرات 
ل ، والنـــصف الثــاني یمثـــل الفقـــرات ذات التسلــسالت الفردیــة، النــصف االول یمثــقیــاس، ثـــم قــسمت الــى نـــصفینمــن الم

، علما انه قـد اسـتخدمت هـذه الطریقـة )فردیة وزوجیة(ح لكل فرد درجتان ، بحیث اصبالفقرات ذات التسلسالت الزوجیة
، ٢٠٠٨، طبیـل واخـران(و ،)٢٩٧، ٢٠٠٧، احمـد واخـران(، و)٧٦، ٢٠٠٥الكـواز، (بعض الدراسـات منهـا دراسـة في 
ـــتخدا تــــم و،)١٧ ــسیطاسـ ــاط البــ ــاسم معامــــل االرتبــ ـــات نــــصفي المقیــ ــین درجـ ــة ، بــ ـــرت قیمــ ـــساوي ) ر( فظهـ ـــسبة تـ المحتـ

 بمثابـة االتـساق الـداخلي لنـصف االختبـار فقـط ولـیس دان االرتباط بین درجات كل مـن نـصفي االختبـار یعـ"، )٠.٧٧(
، ولكـــي نحـــصل علـــى تقـــدیر غیـــر متحیـــز لثبـــات االختبـــار بكاملـــه تـــم )١١٦ ، ١٩٩٣ابـــو حطـــب ، " (ار ككـــللالختبـــ

حــصائیا ممــا یــدل علــى  وهــو دال ا،)٠.٨٧(، اذ بلغــت قیمــة معامــل الثبــات الكلــي ) بــراون-ســبیرمان(اســتخدام معادلــة 
  .ثبات المقیاس

یـــة الریاضــیة والفنیـــة فـــي  للعــاملین فـــي وحــدات التربالجدیــة فـــي العمـــلمقیـــاس  :وتــصحیحه مقیـــاسال وصــف  ٨-١-٣-٣
، فقــرة) ٢٤(تــالف المقیــاس بــصورته النهائیــة مــن ، اذ )٣(، الملحــق بیــة الریاضــیة مدرســي التركلیــات جامعــة الموصــل

، فقــرة) ١٠ (االلتــزام والمــشاركة(، موزعــة علــى مجــاالت المقیــاس الثالثــة فقــرة ســلبیة) ١٢(، وفقــرة ایجابیــة) ١٢(منهــا 
 فقــرات نوتــتم االجابــة عــ، )٤(، وكمــا مبــین فــي الجــدول رقــم )فقــرة) ٧ (والتحــدي والتغییــر، فقــرة) ٧ (الــسیطرة والــتحكم

، )لـة جـدا، بدرجة قلیرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قلیلة، بدرجة كبیبدرجة كبیرة جدا(خمسة بدائل هي  المقیاس من خالل
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ــ للفقـــرات االیجابیـــةعلـــى التـــوالي) ١، ٢، ٣، ٤، ٥( وتعطـــى لهـــا االوزان  ــسلبیة، ، والعكـ ــون س بالنـــسبة للفقـــرات الـ وتكـ
  . درجة) ٢٤( هي ف، اما الدرجة الكلیة الدنیا للمقیاسدرجة) ١٢٠(الدرجة الكلیة العلیا للمقیاس هي 

  
  الجدیة في العملمقیاس   مجاالتعلىفقرات الیبین توزیع  )٤ ( رقمالجدول

  المجموع  تسلسل الفقرات  المجاالت  ت
  ١٠   ٢٦ ، ٢٥ ، ٢٢ ، ١٩ ، ١٦ ، ١٣ ، ١٠ ، ٧،  ٤ ، ١  االلتزام والمشاركة  .١
  ٧   ٢٣ ، ٢٠ ، ١٧ ، ١٤ ، ١١ ، ٥ ، ٢  السیطرة والتحكم  .٢
  ٧   ٢٤ ، ٢١ ، ١٨ ، ١٥ ، ١٢ ، ٦ ، ٣  التحدي والتغییر  .٣

    المجموع الكلي للفقرات
   :االستقرار النفسيمقیاس  ٢-٣-٣
    :وتصحیحه مقیاسالوصف  ١-٢-٣-٣
 العــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة بیــة الریاضــيمدرســي الترلالــذي تــم اعــداده  ســتقرار النفــسياالمقیــاس          

  جامعــة الموصــل، الریاضـیة فــي كلیـة التربیــة)٢٠٠٨، طبیــل واخـران(، والــذي اعـده  جامعــة الموصـل كلیـاتوالفنیـة فــي
رة سـلبیة، فقـ) ١٤(، وفقرة ایجابیـة) ١٤(منها فقرة، ) ٢٨(تالف المقیاس بصورته النهائیة من اذ   ،داة لجمع البیاناتاك

ل  بـدائثالثـة المقیـاس مـن خـالل فقـرات نعـ وتـتم االجابـة، )٤ ( رقـمكمـا مبـین فـي الجـدولو، مجـاالت) ٣(موزعة على 
بالنــسبة  ، والعكــسللفقــرة االیجابیـة) ، درجـة واحــدةابــدا(، و)درجتــان، احیانـا(، و)  درجــة، ثالثــةدائمـا( تعطـى لهــا االوزان

، درجـة) ٢٨( يفـ ، اما الدرجة الكلیـة الـدنیا للمقیـاسدرجة) ٨٤(وتكون الدرجة الكلیة العلیا للمقیاس هي ، فقرة السلبیةلل
  . )٤(وكما مبین في الملحق 

  
  االستقرار النفسيمقیاس   مجاالتعلىفقرات الیبین توزیع  )٤ ( رقمالجدول

  المجموع  تسلسل الفقرات  المجاالت  ت

  ١٢  ٢٨ ، ٢٧ ، ٢٥ ، ٢٣ ، ١٨ ، ١٦ ، ١٤ ، ١١ ، ٨ ، ٥ ، ٣ ، ١  یفياالستقرار الوظ  .١
  ٧  ٢٦ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١٧ ، ١٢ ، ٩ ، ٦  من النفسياال  .٢
  ٩  ٢٤ ، ٢٢ ، ٢١ ، ١٥ ، ١٣ ، ١٠ ، ٧ ، ٤ ، ٢  االتزان االنفعالي  .٣

  ٢٨  المجموع الكلي للفقرات

  
للعـاملین ، تـم اعـداده نفسي یعد من المقاییس المقننـة المقیاس االستقرار : العلمیة للمقیاسالمعامالت ٢-٢-٣-٣

  لــصدقالمقیـاس ، اذ اخــضع فــي كلیـات جامعــة الموصـلیةفـي وحـدات التربیــة الریاضـیة والفنیــة مدرسـي التربیــة الریاضـ
  .)٠.٨٤(بلغ  ثبات، وتمتع بمعامل )التحلیل االحصائي للفقرات (، وصدق البناءالمحكمین، وصدق المحتوى

 )٨٠(علـــى  )٣،٤ (ینالملحقـــ،  الجدیـــة فـــي العمـــل واالســـتقرار النفـــسييتـــم تطبیـــق مقیاســـ :ینمقیاســـلاتطبیـــق  ٤-٣
تــم شــرح طریقــة اذ وذلــك الیجــاد العالقــة بینهمــا، ،  لعــدم الحــصول علــى اســتماراتهممدرســین) ١٠(تــم اســتبعاد و ،مدرســا

، علمـــا ان البـــدیل الـــذي یـــراه مناســـبا، وتحـــت  امـــام كـــل فقـــرة  )(    وذلـــك بوضـــع عالمـــة،المقیـــاس  فقـــراتناالجابــة عـــ
 المختبـروبهـذا تكـون درجـة  ،صحیحهام تـتـ ، و، ثـم تـم جمـع كراسـات المقیـاسهاالجابة تكـون علـى كراسـة المقیـاس نفـس
  .جمیعا  المقیاسفقراتعلى المقیاس هي مجموع درجاته على 
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   :الوسائل اإلحصائیة  ٥-٣
ـــسابيمتال  - ــط الحــ ــاريو، وســـ ـــسیطمعاو، االنحـــــراف المعیـــ ــاط البــ ـــة و، مـــــل االرتبـــ ــراون(معادلــ ــبیرما بـــ ـــارو، )ســـ                             )ت(اختبــ

  .)٢٧٢ - ١٠١ ، ١٩٩٩ التكریتي والعبیدي ،( ولعینة واحدة لعینتین مستقلتین
  .)١٤٦ ، ١٩٩٨عالوي ،  ( للمقیاس  المتوسط الفرضي-
  .)٩٠-٨٨ ، ٢٠٠١عمر واخران ، (النسبة المئویة   -

 .(SPSS)ستخدام الحقیبة االحصائیة على الحاسوب االلي بنظام تم او    
   :النتائج ومناقشتهال یحلتو عرض -٤

ة والفنیـة للعـاملین فـي وحـدات التربیـة الریاضـی  الجدیة في العمـلمقیاس ببناء من خالل هذه الدراسة ونقام الباحث      
 التربیـــة الریاضـــیة والفنیـــة فـــي جامعـــة  لمدیریـــة فنیـــانالتـــابعی، ومدرســـي التربیـــة الریاضـــیة ،فـــي كلیـــات جامعـــة الموصـــل

  .الموصل
   :عینة البحث ومناقشتها االستقرار النفسي لدىو الجدیة في العملدرجة  تقویمعرض نتائج  ١-٤

، قـام البـاحثون بایجـاد المتوسـط الفرضـي  لدى عینة البحـث الجدیة في العمل واالستقرار النفسيدرجة تقویم      الجل 
ــي العمـــلصنف، وســـوف تـــم بالمتوســـط الحـــسابي لـــدیهومقارنتـــه * ســـینللمقیا   جدیـــة الـــىنفـــسيالســـتقرار واال  الجدیـــة فـ

، على اساس ان متوسط العینـة الـذي یفـوق المتوسـط الفرضـي  سلبي نفسياستقرار و في العملجدیة، واستقرار ایجابيو
  فـي العمـل جدیـةمـا تمثـل القیمـة غیـر المعنویـة، فی ایجـابي نفـسياسـتقرار و فـي العمـلجدیـةللمقیاس بصورة معنویة هو 

  فــي العمــلجدیــة  عــدم، امــا القــیم االدنــى مــن المتوســط الفرضــي فتمثــل ضــمن حــدود المتوســط الفرضــي نفــسياســتقرارو
  .یبین ذلك) ٥ ( رقم، والجدولسلبي  نفسياستقرارو
  

 لعینة البحث في المحتسبة) ت( وقیمة ي والمتوسط الفرضالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري یبین )٥ ( رقملجدولا
   االستقرار النفسيو  الجدیة في العمليمقیاس

 . )٤٥٦، ٢٠٠٠ ،الراوي( )١.٦٧١(=الجدولیة ) ت(، قیمة )٦٩(، وامام درجة حریة )٠.٠٥ (≤عند مستوى معنویة ي معنو*  
الجدیــة فــي  ان قیمــة المتوســط الحــسابي الجابــات عینــة البحــث علــى فقــرات مقیــاس )٥ ( رقــمیتبــین مــن الجــدول       
 )٦١.٧٥ (االســـتقرار النفـــسيمقیـــاس و،  درجـــة)٧.٤٣±(بـــانحراف معیـــاري قـــدره ، و درجـــة)٨٩.٣٨ (تقـــد بلغـــالعمـــل 
، والمتوســط ة الفــروق بــین متوســط درجــات العینــةوعنــد اختبــار معنویــ،  درجــة)٥.٩±(، وبــانحراف معیــاري قــدره درجــة

علـــى تـــسبة المح) ت( لعینـــة واحـــدة بلغـــت قیمـــة )التـــائي(، وباســـتخدام االختبـــار درجـــة) ٥٦ ، ٧٢(ین الفرضـــي للمقیاســـ
الجدولیـة البالغـة ) ت(قیمـة   مـنكبـر ا قیمـة، وهـي)٠.٠٥ (≤، عنـد مـستوى معنویـة درجة) ٨.١٥( و)١٩.٥٦(التوالي 

  .، ولمصلحة عینة البحث الفرق معنوي ، مما یدل على ان درجة)١.٦٧١(

                                                
   :مقیاسالمتوسط الفرضي لل* 
  .)١٤٦، ١٩٩٨عالوي، (  عدد البدائل÷عدد الفقرات ×  مجموع اوزان البدائل=     

          المعالم االحصائیة-   
وسط متال  العینة     المقیاس

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الفرضي

) ت(قیمة 
  المحتسبة

  *١٩.٥٦  ٧٢  ٧.٤٣  ٨٩.٣٨    الجدیة في العمل
    االستقرار النفسي

٧٠  
٨.١٥  ٥٦  ٥.٩  ٦١.٧٥*  
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بـــصورة عامـــة  موصـــل الجامعـــة فـــي كلیـــات والفنیـــةالعـــاملین فـــي وحـــدات التربیـــة الریاضـــیة ان        اظهـــرت النتـــائج 
، وهـذا یـدل علـى ان  للمقیاسالفرضي من المتوسط اكبرنفسي الستقرار الاو جدیة في العمللل بمتوسط حسابي ونتمتعی

ون هـذه النتیجـة الـى ویعـزو البـاحث .ایجـابيو  عـاليجدیـة واسـتقرار نفـسي بدرجـة ، ممـا یـدل علـى تمـتعهمایجابیةالنتیجة 
  علـىویـتم اختیـارهم، یة في االنشطة الریاضیة المختلفـة، والخبرة العلمیة والعملالعالیةلكفاءة یتمتعون با ان عینة البحث

، ومعـارفهم العلمیـة واطالعهـم لهم دورات مختلفـة لتطـویر قـدراتهموتعقد ، عة من المعاییر الشخصیة والمهنیةوفق مجمو
 جیـدة علـى العمــل بـصورة  ذلــكیـؤثر ا، ممـ الجـامعيعلـى الحـدیث فـي العمــل اإلداري والریاضـي طـوال الموسـم الدراســي

ــامعي ــا الریاضــــي الجــ ــیة والمــــشاركة بهــ ــى ممارســــة االنــــشطة الریاضــ ــال الطلبــــة علــ ون یعتبــــراذ ، بجدیــــة، مــــن حیــــث اقبــ
 ،إدارة وتنظیم شؤون وحدتهم، فضال عن  بجدیة ونظاموظیفتهم ضمن إطار والعمل،  عن قیادة جمیع الجهودمسؤولون

 ومن ثـم،  األدرایة األخرىاالعمال فضال عن،  لفرق الكلیة والفنیة النشاطات الریاضیة تنظیمم كذلكیتضمن عملهوبل 
  الریاضـــیةتر النـــشاطای مـــن تیـــستـــساعد علـــى تحقیـــق األهـــداف المرجـــوةوالتـــي ، وفیر الظـــروف واإلمكانیـــات المتاحـــةتـــ

واجــده فــي الســتقرار عــن طریــق تاإلنــسان یحقــق إشــباع حاجاتــه لالمــن وا"لــذلك فــان ، نجــاحباســتقرار و الجامعیــة والفنیــة
 الروحیــة والدینیــة التــي ق القــیمیــ، أو عــن طرالســتقرار، أو خــالل عمــل مــستقر یــشعر فیــه بامجتمــع امــن یحكمــه النظــام

  .)Kassin,2001,300" (یؤمن بها
  
 العـاملین فـي وحـداتاالسـتقرار النفـسي لـدى و  الجدیـة فـي العمـل درجـةالعالقة بـینى العرض نتائج التعرف  ٢-٤

  :في كلیات جامعة الموصل ومناقشتها   والفنیةیةالتربیة الریاض
اسي الجدیة في العمل  في مقی البحثةلعینومعامل االرتباط یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري )٨ ( رقمالجدول

   واالستقرار النفسي 

  المعالم االحصائیة         
) ر(قیمة   اف المعیارياالنحر  وسط الحسابيمتال  العینة  المتغیرات  

  المحتسبة
  ٧.٤٣  ٨٩.٣٨  الجدیة في العمل  

    االستقرار النفسي
٧٠  

٥.٩  ٦١.٧٥  
٠.٥٤٤  

  )٠.٢١٤= (الجدولیة ) ر(، قیمة )٦٨(، وامام درجة حریة )٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة  •
   .)٤٦٣، ٢٠٠٠، الراوي(                                                                                       

علــى  هـرة تطبیـق مقیـاس الجدیــة فـي العمـل الــذي اظوسـط الحـسابيمت ان ال)٨ ( رقــم الجـدول مـنبـینت ی      
 لمقیاس وسط الحسابيمت، اما ال درجة)٧.٤٣±(، وبانحراف معیاري قدره  درجة)٨٩.٣٨(قد بلغ عینة البحث 

معامـل االرتبـاط ، واسـتخدم  درجـة)٥.٩±(، وبانحراف معیاري قـدره  درجة)٦١.٧٥(بلغ فقد  االستقرار النفسي
) ر( مــن قیمــة كبــر وهــي ا،)٠.٥٤٤(المحتــسبة ) ر(، اذ بلغــت قیمــة  بــین المتوســطاتلمعرفــة العالقــة البــسیط

، فهـذا یـدل علـى وجـود الجدولیـة) ر( مـن قیمـة كبـرالمحتـسبة ا) ر(، وبما ان قیمـة )٠.٢١٤(الجدولیة البالغة 
الجدیـة فـي  ة ایجابیة بـین كـل مـن معنویعالقة ارتباط ان هناك بینسبق یت مام . ایجابیةة معنویالقة ارتباطع

  فــيدرســي التربیــة الریاضــیة م العــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة والفنیــةلــدى العمــل واالســتقرار النفــسي
ن فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة التابعــة  العــاملیالــى ان هــذه النتیجــة ونویعــزو البــاحث.  جامعــة الموصــلكلیــات

ــاءة العالیــةلمدیریــة التربیــة الریاضــیة و ــة ، الفنیــة یتمتعــون بالكف  نــشطة الریاضــیةفــي االالعملیــة ووالخبــرة العلمی
لهم دورات مختلفة لتطویر وتعقد ،  وفق مجموعة من المعاییر الشخصیة والمهنیة علىویتم اختیارهم، المختلفة
ومـن ثـم یـتم اختیـار المـدیر ،  العلمیة واطالعهم علـى الحـدیث فـي العمـل اإلداري والریاضـيومعارفهم، قدراتهم
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ــه الــوظیفي  ــه ونجاحــه فــي أدائ ــاءة بحــسب تقیــیم المدیریــة لــه مــن حیــث جدیتــه فــي عمل النــشاطات (األكثــر كف
     . موســـم الدراســـيطـــوال ال) والنـــشاطات الریاضـــیة الخارجیـــة،  التابعـــة للكلیـــة العـــاملین فیهـــاةالریاضـــیة الداخلیـــ

علـى درجـة عالیـة والفنیـة ن یكـون العـاملین فـي وحـدات التربیـة الریاضـیة اي انتیجـة طبیعیـة ال وعلیه فان هـذه
المـسؤولیة تجـاه الطلبـة أثنـاء ممارسـتهم األنـشطة  االسـتقرار النفـسي، فـضال عـن من الجدیة ومستوى عـال مـن

كــل فــي والــسعي الــى تــدریب الطلبــة ، ة فــي األنــشطة الریاضــیةم والمــشاركااللتزافــ، مالریاضــیة والمحافظــة علــیه
،  بعـــض األمـــور المتعلقـــة بدراســـتهموتـــوفیر الـــدعم والحـــرص علـــى تـــسهیل، كلیتـــه مـــن خـــالل حجـــز المالعـــب

،  على األبـداع وتحقیـق االنجـازهموتحفیز، بجدیةومنحهم بعض الهدایا التشجیعیة من أجل خوض المنافسات 
مستقرا نفـسیا كـان االبـداع موجـودا فـي جمیـع و  جدیاسیة االستقرار فكلما كان اإلنسانمن طبیعة اإلنسان النفف

دة فـــي میـــادین العمـــل یـــرتبط االمـــن النفـــسي بمـــدى قـــدرة االنـــسان علـــى تحقیـــق التكیـــف والـــسعااذ ، المجـــاالت
الحالـة االنفعالیـة ان االستقرار النفسي وما یرافقه من ثبات واتزان في  "في )اسماعیل( وهذا ما اكده ،والمجتمع

او یـؤثر فـي العدیـد مـن  ، والرضـا عنهـا یمكـن ان یـرتبطره باالمن واالستقرار فـي الوظیفـةللفرد الى جانب شعو
ـــرات كالثقـــة بـــالنفس  یؤكـــدهوهـــذا مـــا ، )١٣، ٢٠٠٦اســـماعیل، ("  وتحمـــل المـــسؤولیة ، ومفهـــوم الـــذاتالمتغی

كـل هـذا ، و)٧٩، ١٩٨٤الـسلطاني، " (االتـزان االنفعـالي وجود عالقة بین القدرات اإلبداعیـة وفي) "السلطاني(
وضـرورة ، لمستمر وخوض المباریات التجریبیـةوالتدریب ا، رةیتطلب من العاملین في الوحدات المتابعة المستم

ت التأكید على االنضباط وااللتزام بمواعید األنشطة الریاضیة والتدریبیة كل ذلك یبین مدى التزام مـدراء الوحـدا
وهم یملكون القدرة على وضـع ، ج في النشاطات الریاضیة المستمرةواالندما، م في عملهم اإلداري بنجاحودأبه

أداریـة وترفیهیـة كـل ومـن نـشاطات ریاضـیة  تزداد أهمیة وفاعلیة ما یقومونف، ٕأهدافهم وادراك قیمهم الشخصیة
  . بصورة خاصةماتقدم یسهم في تطویر العمل الریاضي في الجامعة بصورة عامة والكلیة 

، یتطلــب مــستوى عالیــا مــن المعرفــة بالموضــوع وأهدافــهو، محــددةواضــحة هــداف بایكــون مخططــا لــه ان التغییــر    و  
 علـــى ومقـــدرة عالیـــة، مهـــارات تـــشخیص متخصـــصةو ،اســـتقرارا نفـــسیا لالفـــراد العـــاملین كمـــا یتطلـــب، العـــاملینوبـــاألفراد 

 وسیلة لتحقیق االستقرار النفسي هو ان یحقـق االفـراد مـا یرغبـون بـه ، وعلیه فان افضلالتواصل للوصول الى األهداف
لفـرد یرغـب فـي تحقیـق مـا ان ا "فـي) حمـود(وهـذا یتفـق مـع ، اتهم وحاجاتهم المادیة والمعنویـةمن اهداف تتفق مع امكان

ه ومؤهالتـه ومیولــه ، وذلـك مـن خـالل اداء العمـل الـذي یتوافـق مـع قدراتـومـا یتمنـاه لنفـسه، ومـا یطمـح الیـه، فـي مخیلتـه
  .)١٣٥ ، ٢٠٠٢حمود ، " (واتجاهاته واستعداداته

  : االستنتاجات والتوصیات-٥
   : االستنتاجات١-٥
 للعـاملین فـي وحـدات التربیـة الریاضـیة والفنیـة مدرسـي  الجدیة فـي العمـل درجةقیاسل بناءهتم  فاعلیة المقیاس الذي  -

  . في كلیات جامعة الموصلالتربیة الریاضیة
 بـصورة ، فـي كلیـات جامعـة الموصـل التربیـة الریاضـیة والفنیـةمدرسـو والفنیةیة  التربیة الریاضالعاملون في وحدات  - 

  مــن المتوســط الفرضــي للمقیــاس ، ممــا یــدل علــى تمــتعهماعلـىاســتقرار نفــسي و بدرجــة جدیــة فــي العمــل یتمتعــون عامـة
 الریاضي الجامعي ، من حیث اقبـال الطلبـة علـى ممارسـة على العملبصورة جیدة  یؤثر  ایجابياستقرار نفسيبجدیة و

  . كة بهااالنشطة الریاضیة والمشار
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العـــاملین فـــي وحـــدات التربیـــة االســـتقرار النفـــسي لـــدى الجدیـــة فـــي العمـــل ودرجـــة    وجـــود عالقـــة ارتبـــاط ایجابیـــة بـــین-
یجابیـا علـى رجة االستقرار النفسي تؤثر ا، فزیادة د في كلیات جامعة الموصلیةمدرسي التربیة الریاضالریاضیة والفنیة 

  .درجة الجدیة في العمل
   :  التوصیات٢-٥
 لــدى العــاملین فــي وحــدات التربیــة الریاضــیة والفنیــة فــي كلیــات  واالســتقرار النفــسيالجدیــة فــي العمــلدرجــة یــز   تعز-

معــة، مــن ویـة والریاضــیة فـي الجا، وعلــیهم یعتمــد نجـاح العملیــة الترب نــواة مهمـة فــي المجتمـعم باعتبـارهجامعـة الموصــل
ــام الجامعـــة بهـــم ــي تهم النفـــسیة والمهنیـــة، والعنایـــة بمتطلبـــاحیـــث اهتمـ ــو الریاضـ ، ویفتـــرض ان تـــوفر الجامعـــة لهـــم الجـ

  . نات والمستلزمات الضروریة لعملهمالمناسب واالمكا
  االیجابیـةانعكاسـاتهفـسي بـسبب االسـتقرار النو  الجدیة في العمل  العمل على تنشیط عملیة البحث العلمي في مجال-

  . الوظیفي واالداءعلى مجمل العمل
 مدرســـي التربیـــة الریاضـــیة مـــن حملـــة الـــشهادات  العـــاملین فـــي وحـــدات التربیـــة الریاضـــیة والفنیـــةاجـــراء مقارنـــة بـــین  -

  .رار النفسيي العمل ومقیاس االستقفي مقیاس الجدیة ف) س، والبكالوریوالدكتوراه ، الماجستیر ( الثالثةالعلمیة
  )، نوع الكلیة، اللقب العلمي العمر،الجنس(ومتغیرات اكثر مثل ، اجراء دراسات على عینات اخرى  -

  :المصادر العربیة واالجنبیة
  .، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة٣التقویم النفسي، ط): ١٩٩٣(ابو حطب، واخران  •
، دار العلـم للطباعـة ٢روق الفردیـة وتطبیقاتهـا التربویـة، طالفـ): ١٩٨٩(ابو عالم، رجاء محمد وشـریف، نادیـة محمـود  •

  .والنشر، الكویت
  .االدارة التعلیمیة، الجامعة المفتوحة، طرابلس، لبنان): ١٩٩٦(ابراهیم محمد ، أبو فروه •
 الرضــا عــن العمــل العــضاء الهیئــات التدریــسیة فــي كلیــة واقــسام  مقیــاساعــداد): ٢٠٠٧(احمــد، احمــد حــازم واخــران  •

، كلیـة )١(، العـدد )٧(بیة الریاضیة في جامعة الموصل، بحـث منـشور فـي مجلـة ابحـاث التربیـة االساسـیة، المجلـد التر
  .التربیة االساسیة، جامعة الموصل

غیــر االســتقرار النفــسي لــدى تدریــسي جامعــة الموصــل، رســالة ماجــستیر ): ٢٠٠٦(اســماعیل، ادهــم اســماعیل خدیــده  •
  .الموصلمنشورة، كلیة التربیة، جامعة 

  .التقویم والقیاس، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد): ١٩٩٠(االمام، مصطفى محمود واخران  •
  .السلوك التنظیمي بین النظریة والتطبیق، مركز الكتاب للنشر، القاهرة): ٢٠٠٥(محمد اسماعیل ، بالل •
رجمــة محمــد امــین المفتــي واخــرون، دار تقیــیم تعلــیم الطالــب التجمیعــي والتكــویني، ت): ١٩٨٣(بلــوم، بنیــامین واخــرون  •

  .ماكرو هیل، القاهرة
التطبیقـات االحـصائیة فـي بحـوث التربیـة الریاضـیة، دار ): ١٩٩٩(التكریتي، ودیع یاسین والعبیدي، حـسن محمـد عبـد  •

  .الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل
عض المتغیــرات، رســالة ماجــستیر غیــر االســتقرار النفــسي وعالقتــه بــب): ٢٠٠٤(الجمیلــي، كــریم حــسین محمــد صــالح  •

  .منشورة، كلیة االداب، الجامعة المستنصریة
االختبارات والقیـاس واالحـصاء فـي المجـال الریاضـي، وزارة التعلـیم العـالي والبحـث ): ٢٠٠٤(الحكیم، علي سلوم جواد  •

  .العلمي، جامعة القادسیة، دار الطیف للطباعة، القادسیة
  .، دار الصفا للنشر والتوزیع، عمان١لسلوك التنظیمي، طا): ٢٠٠٢(حمود، خضیر كاظم  •
، دار الكندي للنشر والتوزیـع، ١الشخصیة والصحة النفسیة، ط): ١٩٩٩(الداهري، صالح حسن والعبیدي، هاشم ناظم  •

  .اربد، االردن
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مــــاعي لــــدى الهویــــة االجتماعیــــة واالســــتقرار النفــــسي وعالقتــــه بالتــــصنیف االجت): ٢٠٠٣(الــــدبعي، كفــــاح ســــعید غــــانم  •
المــوظفین والموظفــات بــدوائر الدولــة الحكومیــة بامانــة العاصــمة صــنعاء، اطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة، كلیــة االداب، 

  .جامعة بغداد
  .المدخل الى االحصاء، مدیریة مطبعة الجامعة، جامعة الموصل): ٢٠٠٠(د والراوي، خاشع محم •
، مركــز الكتــاب للنــشر، ١ فــي التربیــة البدنیــة والریاضــة، طالمــدخل الــى القیــاس): ٢٠٠٦(رضــوان، محمــد نــصر الــدین  •

  .مصر، القاهرة
  .، دار عالم الكتب، القاهرة٣التوجیه واالرشاد النفسي، ط): ١٩٩٨(زهران، حامد عبد السالم  •
 االختبــارات والمقــاییس النفــسیة، دار الكتــب للطباعــة والنــشر، جامعــة): ١٩٨١(الزوبعــي، عبــد الجلیــل ابــراهیم واخــرون  •

  .الموصل
ــــاس  • ــــسلطاني، عــــدنان محمــــد عب ــــة ): ١٩٨٤(ال عالقــــة القــــدرات اإلبداعیــــة بــــبعض الــــسمات الشخــــصیة لطلبــــة المرحل

  .االعدادیة، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الموصل
  . بغدادالشخصیة بین التنظیر والقیاس، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،): ١٩٨٨(صالح ، قاسم حسین  •
  .، اربیل١االحصاء واالختبار في المجال الریاضي، ط): ٢٠١٠(الصمیدعي، لؤي غانم واخرون  •
بنـاء وتطبیـق مقیـاس التمـرد االكـادیمي لطـالب كلیـة التربیـة الریاضـیة فـي جامعـة ): ٢٠٠٨(طبیل، علي حسین محمـد  •

  .، جامعة الموصل)١(، العدد )٨(، بحث منشور في مجلة ابحاث كلیة التربیة االساسیة، المجلد "الموصل
تقویم مستوى االستقرار النفسي لدى العاملین في وحدات التربیـة الریاضـیة ): ٢٠٠٨(طبیل، علي حسین محمد واخران  •

والفنیــة فــي كلیــات جامعــة الموصــل وعالقتــه بتحقیــق الــذات، بحــث منــشور فــي مجلــة ابحــاث كلیــة التربیــة االساســیة، 
  .ة الموصل، جامع)١(، العدد )٨(المجلد 

مبـادئ القیـاس والتقـویم فـي التربیـة، ط، الـدار العلمیـة والدولیـة للنـشر والتوزیـع ): ٢٠٠٢(الظاهر، زكریا محمد واخرون  •
  .ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان

  .، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة٣مدخل علم النفس الریاضي، ط): ١٩٩٨(عالوي، محمد حسن  •
القیـاس فـي التربیـة الریاضـیة وعلـم الـنفس الریاضـي، دار ): ٢٠٠٨(سن ورضوان، محمد نصر الـدین عالوي، محمد ح •

  .الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة
  . ، دار الفكر العربي، القاهرة٢االحصاء التعلیمي في التربیة البدنیة والریاضیة ، ط): ٢٠٠١(عمر، واخران  •
  .، مركز الكتاب للنشر، القاهرة١المعرفي الریاضي، طالقیاس ): ٢٠٠١(فرحات، لیلى السید  •
بنــاء مقیــاس مقــنن لمفهــوم الــذات لــدى طلبــة المرحلــة االعدادیــة، رســالة ماجــستیر غیــر ): ١٩٩٠(كــاظم، علــي مهــدي  •

  .منشورة، كلیة التربیة االولى، جامعة بغداد
 االداریـة فـي االندیـة الریاضـیة للمنطقـة مقاومـة التغییـر التنظیمـي فـي ضـوء القـیم): ٢٠٠٥(الكواز، عدي غانم محمـود  •

  . الشمالیة في العراق، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل
عــادل مــصطفى وغــسان یعقــوب، : مــدخل الــى العــالج النفــسي الوجــودي، ترجمــة): ١٩٩٩(مــاي، رولــو وارفــین، یــالوم  •

  .، دار النهضة العربیة، بیروت١ط
  .، دار النهضة العربیة ، بیروت٤النمو النفسي ، ط): ١٩٧١(، عبد المنعم وحلمي ، الملیجي الملیجي •
، االكادیمیــة )بنــاء وتقنیــین المقــاییس النفــسیة(القیــاس النفــسي فــي المجــال الریاضــي ): ٢٠٠٧(منــصور، حــازم علــوان  •

  org.iragacad.wwwالریاضیة العراقیة االلكترونیة، 
  . اساسیات القیاس والتقویم في العلوم السلوكیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان): ٢٠٠٤(النبهان، موسى  •

• Allred, K.D&Smitm,T.W(1989) : The hardy personality and psychological responses to 
evaluation threat. Journal of personality and social psychololgy .56(2). 

• Brooks,R.(1999) : stressed out of stressed hardy I.(Dated in 10 th of Jan 2001) 
www.drrobertbrooks.com 
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• Dillard –Nancy-Lynne (1990) : Hardiness and academic achievement, Dissertation-
Abstracts-International,V52 .   

• Ferguson , George (1981) : Statistic  analysis in psychology and education , Mc Grow Hill 
, New York . 

• Galla , J.P et al(1994) The relation ship between cognitive and psychological response to 
stress-National social science Association conference – lass vegas .NV.                                

• Kassin , S . (2001) : Psychology , 3 rd ed 
Prentice – Hall , New Jersey .  

• Liechten stein , B(1995) : Mind body connection and Hiv(Dated 11th of Jan 2001)    
     www.hardinessonlino.com                                                                        
• Maddi , S.R.&Kobasa,S,C.(1984) : The hardy executive health under stress .Home  
wood ,Dow Jones – Irwin .                                    
• Manning ,M.R. and Fusilier ,M.R (1999) : The relationhip between  stress and health 

care use an investigation of the buffering roles of personality , social support  
and exercise Journal of psychometric Research , 47 (n2)        
• Qadumi , Husam Ahmed (2001) : Hardiness behavior of English teachers in the northern 

districts ofmpalestine , unpublished master thesis ,An-Nagah national  
university , Nablus , and Palestine                                                             
• Thomson,W.C.(1995) : The contribution of school climate and hardiness to the levelof 

alienation experienced by student teachers Journal of Education . 88(n5)                        
• Wood,C.(1987):Buffer of hardiness:An interview with susan.C.Kobasa Advances.v.4(n1) . 

  )١ ( رقمالملحق
  جامعة الموصل   

  كلیة التربیة الریاضیة
   حول صالحیة فقرات مقیاس الجدیة في العملالخبراءالسادة یبین استبیان اراء 

  
  المحترم.............................. ........................حضرة الدكتور 

  
  :    تحیة طیبة

 الجدیة في العمل لدى العاملین في وحـدات التربیـة الریاضـیة والفنیـة فـي درجةتقویم "راء البحث الموسوم        في النیة إج
  ."كلیات جامعة الموصل وعالقتها باالستقرار النفسي

، والتـي تـساعد الفـرد فـي الـتخلص مـن الـضغوط ها سمة من سمات الشخـصیة االداریـةان": یقصد بالجدیة في العمل       و
، والـسیطرة والـتحكم فـي المهـام واالعمـال التـي یقـوم بهـا مـن اللتزام بانواع االنـشطة المختلفـة، من خالل المشاركة واالمهنیة

  ".اجل التغییر والتطور في العمل
، ومجـال القیـاس والتقـویم، فقـد تـم اختیـاركم ي مجال العلوم التربویة والنفسیةونظرا لما تتمتعون به من خبرة علمیة ف       

، )Maddi&Kobasa,1984(صـممه ، علمـا ان المقیـاس قـد  طیـاد الخبراء للحكم على مدى صالحیة الفقرات المرفقـةكاح
اذ تم تعدیل فقرات المقیاس لتتناسب وهدف البحث بحیث اشتمل على ، لیتناسب مع جمیع المهن) ٢٠٠٦، ط القارو(وطوره 

علما انه سیتم تطبیق ، )السیطرة والتحكم ، والتحدي والتغییر، ة االلتزام والمشارك(فقرة موزعة على ثالث مجاالت هي ) ٢٦(
فــي وحــدات التربیــة )  ، الماجــستیر ، والــدكتوراهسالبكــالوریو(المقیــاس علــى مدرســي التربیــة الریاضــیة مــن حملــة شــهادات 

 راجـین تفـضلكم بقـراءة ،موصـل، والتابعین لمدیریة التربیة الریاضیة والفنیة في جامعـة الجامعةالریاضیة والفنیة في كلیات ال
  :تياالستبیان واالجابة على ما یا

من خـالل ، تصلح بعد التعدیل حالتصل، تصلح( ًاه مناسبا للفقرة ، وتحت البدیل الذي ترامام كل فقرة) (      وضع عالمة -
 .)فقرات عدد من ال او اضافة صیاغةاعادةحذف او (
  . الذي وضعت الجله)المحور(  مدى مالءمة الفقرة للمجال او -
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بـدائل ) ٥(، وفق )لیكرت(، باسلوب )خماسي التدرج(  مدى صالحیة بدائل االجابة على فقرات المقیاس ضمن سلم التقدیر-
، ٣، ٤، ٥( وزان اذ تعطـى لهـا اال ،)بدرجة كبیرة جدا، بدرجة كبیرة، بدرجـة متوسـطة، بدرجـة قلیلـة، بدرجـة قلیلـة جـدا(هي 

  .، والعكس صحیح للفقرات السلبیةاالیجابیةفقرات على التوالي لل) ١، ٢
        واذا لم تحصل الموافقة فما هو السلم البدیل برایكم ؟

  
  شاكرین تعاونكم العلمي المبارك 

  :التوقیع
    :اللقب العلمي
  :االختصاص

  : الجامعة والكلیة
  
  

 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

  ونالباحـث
 

  ال  تصلح تصلح  
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  )٢ ( رقمالملحق
  جامعة الموصل   

  كلیة التربیة الریاضیة
  بصورته االولیةیبین مقیاس الجدیة في العمل 

  :تاذ الفاضلساال
  :تحیة طیبة

  مــن مجموعــة مــن الفقــرات التــي تعكــس بعــض االراء المقیــاسویتكــون، م مقیــاس الجدیــة فــي العمــل       نــضع بــین ایــدیك
الـصادق بـشأنها لمـا لـذلك مـن اهمیـة و من خالل إجابتك علیها التعرف على موقفـك الحقیقـي ونالتي یهدف الباحثوالمواقف 

، وذلـك االجابة على فقراتـه، یرجى تفضلكم بقراءة المقیاس و بشكل خاصللبحث العلميو ،شكل عام ب الجامعيللمجتمع كبیرة
   المقیـاسفقـراتیرجـى االجابـة علـى جمیـع ، تـراه مناسـبا لـك، وتحت البدیل الذي امام كل فقرة)     (من خالل وضع عالمة 

شاكریــن تعــاونكم                                     . المقیـاس نفـسه كراسـةاالجابـة تكـون علـى، علمـا ان بكل دقة وامانه
  العلمي معنـا

  :عدد سنوات الخدمة         :اللقب العلمي         :التحصیل الدراسي        :العمـر           : االسـم
  : في الوحدةالمنصب االداري

 :الكلیة التي تعمل فیها
 :الجامعة

  
  

  


 



 



 



 


 

       
       
       
       
       
       
       

  البـاحـثون
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  یبین مقیاس الجدیة في العمل بصورته النهائیة)٣(رقم الملحق 
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   بصورته النهائیةیبین مقیاس االستقرار النفسي)٤(رقمالملحق 
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