
 لدي الرياضيين المسئولية االجتماعيةبناء مقياس 
 أيمن صالح الدين محمد بكرد / م.* أ.

 م.د/ راني بهجت ناصف  ** 
 مصطفي أحمد عبدالحميم * **
 

  المقدمة ومشكمة البحث :  -
 

منذ النصف الثاني من القرن العشرين ، والعالم اإلنساني يشيد كثيرا من التغيرات و التحوالت  
، في مختمف جوانب الحياة الفكرية و الثقافية و االقتصادية و السياسية و االجتماعية ، وماحدث  ةالسريع

في العقود الثالثة األخيرة من قفزة واسعة في عالم االتصاالت و المعمومات قد أدي إلي سيولة انتقال 
عميقة في حياة األفراد ،  رالمفاىيم و األفكار و األذواق و الثقافات  ، وكان لو تداعيات كبيرة ، وأثا
 واىتماماتيم ، واتجاىاتيم ، وانتماءاتيم ، بل في أساليب حياتيم بشكل عام .

وقد أحدثت ىذه التغيرات الجوىرية في حياة األفراد و المجتمعات اضطرابا في منظرمات القيم         
 لدييم ، وكانت فئة الرياضيين ىي األكثر تأثيرا و اضطرابا .

وتقف القيم وراء كل عمل وسموك انساني ، ووراء كل تنظيم اجتماعي ، وموضوع القيم في          
لي األخرين ، وضبط سموكو ، وتحديد األساس  إنما ىو عالقة اإلنسان بالمجتمع ، ونظرتو إلي نفسو وا 

 مكانتو في المجتمع الذي يعيش فيو .
ذي ينظم سموك األفراد و المجتمع والدولة لالقد شكمت القيم عمي مر العصور المرجع و المحور       

عمي حد سواء ، كما أنيا العامل الميم الذي يسيم في تماسك المجتمع و المحافظة عمي ىويتو و استقراره 
محمود عطا وتطوره ، كونيا مجموعة من المعتقدات و المبادئ التي تتسم بقدر من االستمرار النسبي )

م باختالف المذىب أو الطبقة في النسق االجتماعي ، فإن قيما معينة يق( ، لذا فميما اختمفت ال 1002:
 تظل ذات صبغة ممزمة اجتماعيا لجميع األعضاء.

وتمعب القيم دور أساسي في توجيو ميول وطاقات المجتمعات و األمم السيما عندما توفر الدولة         
القيم سموكا حضاريا من المواطن تجاه وطنو  حليذه القيم المناخ المناسب لممارستيا عمميا ، عندما تصب

 (.1002ماجد بن جعفر الغامدي :   تمارس بصورة تمقائية و برقابة ذاتية )

 

ذا كانت القيمة ىي التفصيالت اإلنسانية و التصورات عما ىو مرغوب فيو عمي مستوي أكثر          وا 
ادئ التي أصبحت ذات معني خالل بمعمومية ،لذلك فإن القيم تشمل كل الموضوعات و الظروف و ال

 جامعة حموان . ، كمية التربية الرياضية لمبنين ،  لتقويم الرياضي عمم النفس و االجتماع و ابقسم  عمم االجتماع الرياضي* أستاذ 
 ، بكمية التربية الرياضية لمبنين ، جامعة حموان . عمم النفس و االجتماع و التقويم الرياضي بقسم  مدرس دكتور* * 

 جامعة حموان . ضية لمبنين ، ، كمية التربية الريا عمم النفس و االجتماع و التقويم الرياضي بقسم  باحث ماجستير***   
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عبد اليادي الجوىري و تجربة اإلنسان الطويمة ، إنيا باختصار ىي اإلطار المرجعي لمسموك الفردي )
 (.2221ون : آخر 

وىي بذلك المثاليات التي تسود بين األفراد و تتغمغل في نفوسيم وتتوارثيا األجيال وتدافع عنيا         
 (.1002:  اح الكافيبد الفتماعيل عإسقدر اإلمكان )

وعميو فإن القيم ىي كل الصفات ذات األىمية البالغة لمنواحي السيكولوجية أو االجتماعية أو          
األخالقية أو الجمالية وتتصف بالصبغة الجماعية ،وتعمل كموجيات لمعقل و السموك ؛ فالقيم ىنا عبارة 

 (1001:  عيسي محمد األنصاريوب )ر المرغرغب وغيعن معايير أو مقاييس تحدد ما ىو الم
لمتربية دور كبير في  تخفيف صراع القيم ، ذلك الصراع الذي كثيرا ما يحتدم في كما أن           

المجتمعات ، السيما تمك التي تتميز بتنوعاتيا القومية و الدينية و العرقية ، وليس من الضرورة أن تحقق 
اف تمك القيم المسببة لمصراع ، ولكن من خالل تدعيم وترسيخ الل إضعير من خالتربية ىذا الدور الكب

قيم أخري تساعد الناس عمي التعايش مع وجود قيميم المختمفة ، ومن أىم ىذه القيم التسامح وقبول األخر 
ليا الذي يعتبر بالشك من الفضائل العظمي ، ويحتل مكانة عالية ، بل ىو من أىم القيم التي يتمحور حو 

 جتماعي و السياسي الحديث .نظيم االالت
المسؤلية و لذا نجد أن المؤسسات التربوية كالمدارس و الجامعات قد اىتمت في جعل تعميم قيم    

في صمب العمل التعميمي التربوي ، وانطالقا من أىمية المدرسة االبتدائية في بناء قيم االجتماعية 
خارج األسرة والتي تتولي اكساب التالميذ المعارف  ي لمطفلة األولالمواطنة كونيا تمثل الخبرة التربوي

:  عصام الدين ىالل و آخرون)  المسئولية االجتماعيةوالعادات و الميارات واالتجاىات لتكوين قيم 
1020.) 

ذا كانت القيم ىي نتاج لمتعميم الذي يتمقاه اإلنسان بمفيومو الشامل أيا كان مصدر ىذا التعميم كما  أن وا 
(.فإن 1002:  عبد المجيد نشواتياينون في قيميم نتيجة تباين الظروف و العوامل المحيطة )راد يتباألف

 . المسئولية االجتماعيةالرياضيين ىم الفئة األحوج إلي تنمية وترسيخ وتعزيز قيم 
عية ىي االجتماالمسئولية وعرفت منظمة األمم المتحدة لمتربية و العمم و الثقافة "اليونسكو"          

مسئولية فردية عن الجماعة ، ومسئولية الفرد أمام ذاتو عن الجماعة التي ينتمي إلييا ، أي أنيا مسئولية 
ذاتية ومسئولية خمقية ، وفييا المراقبة الداخمية ، كما فييا من األخالق ما في الواجب الممزم داخميا ، إال 

وعميو فتعتبر المسئولية  (2222سكو ،يون)ال عيةأنو إلزام داخمي خاص بأفعال ذات طبيعة اجتما
 االجتماعية ىي مسئولية الفرد الذاتية نحو الجماعة ، والشعور بالواجب و القدرة عمي تحممو و القيام بو.

. 
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لذلك فإن كل إنسان مسئول اجتماعيا عن نفسو وعن الجماعة التي ينتمي إلييا والجماعة مسئولة       

أفراد ، و المسئولية االجتماعية ضرورية إلصالح المجتمع بأسره ، كما ضائيا كوعن أع عن نفسيا ككل
، ( 1002)ابراىيم صابر ،  أنيا حاجة اجتماعية بقدر ما ىي فردية ، ألن المجتمع بأسره بحاجة لمفرد

ن ينبغي أوعمي ىذا النحو تعد المسئولية االجتماعية مجموعة من الواجبات و الحقوق تحدد السموك الذي 
 الفرد تجاه المجتمع.       يطرقو

ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن المسئولية االجتماعية ىي التزام الفرد أمام نفسو وأمام      
الجماعة التي ينتمي إلييا ، وشعوره بالواجب و القيام بو ، و االىتمام باآلخرين و التعامل معيم من 

ماعة لو و العمل عمي المشاركة في تنفيذه و رتو الجالذي أقأجل مصمحة المجتمع ، وتقبل الدور 
 القيام بو

التي ظيرت لدي قمة االنتماء و عدم تحمل المسئولية في الفترة الماضية  وقد الحظ الباحثون    
أثناء ممارستيم لمرياضة مما دفع الباحثون لمعرفة مدي وعي مع قمة الروح الرياضية الرياضيين 

 . تماعيةية االجالمسئولالرياضيين بقيمة 
 أهمية الدراسة  : 

( نظرا لدي الرياضيين  المسئولية االجتماعيةتكمن أىمية الدراسة الراىنة في إعداد مقياس )      
بين فئات الشعب المصري  المسئولية االجتماعيةلتناوليا لقضية غاية في األىمية أال وىي قضية 

ليو جميع الشعوب و المجتمعات إلي تسعي إ وىذا مابصفة عامة وبين الرياضيين بصفة خاصة ، 
 في نفوس شبابيا وذلك لبناء الشباب . المسئولية االجتماعيةترسيخ قيمة 

 هدف الدراسة :
 لدي الرياضيين . المسئولية االجتماعيةتيدف الدراسة الراىنة إلي إعداد مقياس     

 منهج الدراسة : 
دد كبير لمالئمتو لمبحث، وذلك إلمكانية استقصاء عاستخدم الباحثون المنيج الوصفي التحميمي    

 من مجتمع الدراسة. 
 
 
 

 عينة البحث :
، وفيما يمي ( العب يمثمون الفئات المكونة لعينة البحث 922أشتممت عينة البحث عمى )

 .حثتوصيف لعينة الب
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 ( 2جدول ) 
 توصيف عينة البحث من حيث نوع الرياضة

 النسبة  العدد  نوع الرياضة الرياضة م
 كونغ فو 2

 باحتكاك بدنى

16 4.5% 
 %13.9 50 كرة القدم 1
 %3.3 12 المالكمة 9
 %6.1 22 التايكوندو 4
 %13.4 48 كرة اليد  2
 %11.4 41 كرة السمة 1
 %13.6 49 الكراتيو 7

 %66.3 238 المجموع 
 العاب القوى 2

بدون احتكاك 
 بدنى

28 7.8% 
 %13.6 49 تنس ارضي  1
 %12.3 44 الكرة الطائرة 9

 %33.7 121 المجموع 
 100% 359 المجموع الكمي

 
( إلى توصيف عينة البحث من حيث الرياضة  ، حيث بمغ تعداد عينة البحث في  2يشير الجدول ) 
% من اجمالي عينة البحث ، وفي 11.9( العب وبنسبة 192باحتكاك بدني عدد ) الرياضات التي
 % من اجمالي عينة البحث .99.7( العب  وبنسبة  212تي بدون احتكاك عدد )الرياضات ال

 
 األدوات المستخدمة في البحث: 

 قام الباحثون بتصميم أدوات جمع البيانات المستخدمة في البحث والتي شممت عمى: 
 .لدي الرياضيين. المسئولية االجتماعيةقياس م -
 
 خطوات تصميم المقاييس: 

 احثون بالخطوات األتية:البحث قام البلتصميم أدوات  
 . المسئولية االجتماعيةاجراء المسح المرجعي لمدراسات العممية المتخصصة في قيم  -
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، (1مرفق )لسادة الخبراء عرض الباحثون مؤشر المقياس بعد إجراء المسح المرجعي ليا عمى ا  -
قيد البحث ، وقد ارتضى الباحثون نسبة  الستطالع أراءىم لتحديد مدى مناسبة المؤشر المقترح لممقياس

 الخبراء . %( التفاق السادة  10)
 في التربية الرياضية. المسئولية االجتماعيةقام الباحثون بإعادة صياغة العبارات لتتفق مع مفيوم  -
يا بعد ن بحذف العبارات التي لم يتفق عمييا الخبراء، وتعديل العبارات التي تم الموافقة عميقام الباحثو  -

  التعديل.
 
 

 (2جدول )
 لدي الرياضيين المسئولية االجتماعيةتوصيف رأي السادة الخبراء لمقياس 

عدد  المؤشر
 العبارات 

عدد العبارات 
 المحذوفة

عدد العبارات 
 المعدل صياغاتها

ات التي عدد العبار 
 تم إضافتها

عدد العبارات 
 النهائية

 32 - 3 2 32 المسئولية االجتماعية

لدي الرياضيين قبل العرض  المسئولية االجتماعية ( إلى عدد عبارات مقياس 2دول )ر جيشي
عمى السادة الخبراء، وعدد العبارات المحذوفة استجابة آلراء السادة الخبراء، وعدد عبارات المقياس في 

 تو المبدئية لمتطبيق عمى العينة االستطالعية ألجراء المعامالت العممية لممقياس.  صور 
 (1جدول )
 لدي الرياضيين المسئولية االجتماعية العبارات التي تم تعديل صياغتيا بمقياس 

 العبارة بعد التعديل العبارة في صورتها األولية م
 نظافة المكان الذي أعمل فيه. عمى أحافظ نظافة المكان الذي أعمل فيه. عمى أعمل 4
 اإلسراف في استهالك الماء.نب أتج اإلسراف في استهالك الماء. أحافظ عمي عدم 21

لدي  المسئولية االجتماعية العبارات التي تم تعديل صياغتيا بمقياس ( إلى 1يشير الجدول رقم ) 
 وفق رأى السادة الخبراء."  الرياضيين 

 أبدًا(. –أحيانًا  –( عمى ميزان التقدير الثالثي )دائمًا %200بنسبة ) وافق السادة الخبراء -
، وذلك تمييدًا (3)مرفق اء قام الباحثون بتصميم المقياس في صورتيا المبدئية لسادة الخبر وفق رأي ا -

لتطبيقيا عمى العينة االستطالعية الجراء المعامالت العممية لممقاييس قيد البحث لمتأكد من 
 تطبيقيا.  صالحية 
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 الدراسة االستطالعية: 
ك عمى عينة من مجتمع البحث ومن خارج العينة قام الباحثون بإجراء الدراسة االستطالعية وذل

( فرد يمثمون الفئات المكونة لعينة البحث  وذلك في 41ألساسية وبمغ قوام عينة الدراسة االستطالعية )ا
وذلك لمتأكد من صدق وثبات المقاييس المستخدمة م 92/20/1022م وحتى 22/20/1022الفترة من 
 في البحث.
 
 

 
 :عرض ومناقشة النتائج  -

 الصدق: -أوال 
قام الباحثون باستخدام صدق االتساق الداخمي، وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين 

ر مع مجموع العبارة ومجموع المؤشر الذي تنتمي إلية وذلك لمتأكد من صدق العبارة، ثم مجموع كل مؤش
( 1المقياس الكمي لمتأكد من صدق المؤشرات، وذلك بعد تصميم المقاييس في صورتيا المبدئية )مرفق 

 لمتطبيق عمى العينة االستطالعية.   
 

 (9جدول )
 لدى الرياضيين المسئولية االجتماعيةصدق اإلتساق الداخمى لعبارات مقياس 

 922ن = 

المتوسط  العبارة م
 الحسابى

ف االنحرا
 المعيارى

معامل 
 اإلرتباط

 0.423* 0.495 2.710 النادي. وأدواتممتمكات  عمىأحافظ  2
 0.469* 0.544 2.696 أتجنب اإلسراف في استهالك الكهرباء. 1
 0.269* 0.657 2.593 المجتمع.أبذل أقصي جهدي لكي يتقدم  9
 0.480* 0.468 2.677 نظافة المكان الذي أعمل فيه. عمى أعمل 4
 0.065 0.716 2.501 .والتطوعيأشارك في العمل األهمي  2
 0.456* 0.465 2.749 الممتمكات العامة. عمىأحافظ  1
 0.281* 0.592 2.632 الوطنية.الوحدة  عمىأحافظ  7
 0.377* 0.541 2.591 البيئة.نظافة  عمىأحافظ  2
 0.604* 0.494 2.579 الشخصية.المصمحة  عمىأفضل المصمحة العامة  2
 0.310* 0.634 2.373 المجتمع.أشعر بأنني جزء من  20
 0.555* 0.585 2.554 كل فرد في المجتمع. عمىاحترام النظام واجب  22
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 0.495* 0.642 2.532 الغش إذا اتيحت لي الفرصة. إلىألجا  21
 0.424* 0.477 2.699 وجه. أكملأنهي أي عمل أقوم به عمي  29
 0.490* 0.597 2.518 والتزاماتي. مواعيديأحافظ عمي دقة  24
 0.014 0.672 2.507 المحتاجين.أساهم في أي تبرعات لمناس  22
 0.375* 0.663 2.538 اإلسراف في استهالك الماء. أحافظ عمي عدم 21
 0.586* 0.502 2.694 في موعدها. والتقاريرألتزم بإنجاز البحوث  27
 0.450* 0.539 2.571 وعدها.بة في مالمكت إلىألتزم بإعادة الكتب  22
 0.505* 0.544 2.627 العامة. والقواعدألتزم بالتعميمات  22
 0.602* 0.647 2.568 الوطنية. أشتري المنتجات 10
 0.494* 0.618 2.691 العامة.أشارك في االنتخابات  12
 0.101 0.445 2.730 أحب مشاركة زمالئي في األنشطة المجتمعية. 11
 0.629* 0.475 2.752 الدينية.عتقدات ترم الماح 19

  5.870 60.084 مجموع المحور
 0.229ىى  0.02* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى معنوية   

المسئولية ( إلى أنو توجد عالقة ارتباطية دالو إحصائيًا بين عبارات مقياس 9تشير نتائج الجدول )
تمى إليو العبارة ، مما يدل عمى صدق عبارات مقياس الذى تنلدى الرياضيين ومجموع المقياس االجتماعية

 لدى الرياضيين. المسئولية االجتماعية
أشارك في العمل ( والتى تنص عمى "  5بينما توجد عالقة أرتباطية غير دالو إحصائيًا بين العبارة رقم ) 

عات لمناس أي تبر  أساهم في( والتى تنص عمى     " 22" ، والعبارة رقم )  األهمي و التطوعي
" ،  أحب مشاركة زمالئ في األنشطة المجتمعية( والتى تنص عمى "11" ، والعبارة رقم )  المحتاجين

والمجموع الكمى لممقياس الذى تنتمى إليو العبارات وعميو سوف يتم حذف تمك العبارات من المقياس فى 
 صورتو النيائية .

 
 ثانيا: الثبات: 

 ين إليجاد الثبات، وىما حساب الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ م طريقتقام الباحثون باستخدا  
Cronbach's Alpha.وحساب الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية ،  

 
 
 
 

 (4جدول ) 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX5JqhnJvUAhUIShQKHf3KCsgQtwIIKTAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRA3XL6mgukQ&usg=AFQjCNGn_Uw4mIPsUjweCiYUEjI6iPYx9Q&sig2=jan5ZJINEKwTNBlIMXhldA
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX5JqhnJvUAhUIShQKHf3KCsgQtwIIKTAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRA3XL6mgukQ&usg=AFQjCNGn_Uw4mIPsUjweCiYUEjI6iPYx9Q&sig2=jan5ZJINEKwTNBlIMXhldA
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX5JqhnJvUAhUIShQKHf3KCsgQtwIIKTAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRA3XL6mgukQ&usg=AFQjCNGn_Uw4mIPsUjweCiYUEjI6iPYx9Q&sig2=jan5ZJINEKwTNBlIMXhldA
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 لدى الرياضيين باستخدام معامل الفا كرونباخ المسئولية االجتماعيةثبات مقياس 
 922ن = 

 معامل اإلرتباط االنحراف المعيارى حسابىتوسط الالم المحور
 0.807 5.214 52.345 مجموع المقياس

 0.229ىى  0.02* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى معنوية          
( ، مما يدل عمى ثبات 0.207( إلى أن قيمة معامل الثبات ىى )4تشير نتائج الجدول رقم )

 ن باستخدام معامل الفا كرونباخ .لرياضييلدى ا المسئولية االجتماعيةمقياس 
 

 (2جدول )
 لدى الرياضيين باستخدام التجزئة النصفية المسئولية االجتماعيةثبات مقياس 

 922ن = 

 المحور
معامل  العبارات الزوجية  العبارات الفردية 

 االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى الثبات
لمقياسمجموع ا  26.078 2.736 26.267 2.888 *0.836 

 0.229ىى  0.02* قيمة " ر " الجدولية عند مستوى معنوية          
( ، مما يدل عمى ثبات 0.207( إلى أن قيمة معامل الثبات ىى )2تشير نتائج الجدول رقم )

 باخ .لدى الرياضيين باستخدام معامل الفا كرون المسئولية االجتماعيةمقياس 
 

  المعالجات اإلحصائية: -
أستخدم الباحثون في إجراء المعالجات اإلحصائية الحاسب األلى باستخدام البرنامج اإلحصائي  
SPSS :واستخدم المعالجات التالية ، 
 حسابي.المتوسط ال -
 االنحراف المعياري. -
 النسب المئوية. -
 معامل بيرسون االرتباط لبيرسون .  -
 معامل الفا كرونباخ . -

 
 
 

 ستنتاجاتاال -
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فىىى ضىىوء أىىىداف ومشىىكمة البحىىث وفىىى حىىدود عينىىة البحىىث والدراسىىات المرتبطىىة ، ونتىىائج التحميىىل  
 اإلحصائى توصل الباحثون إلى اإلستنتاجات التالية:

 لدي الرياضيين .  المسئولية االجتماعيةى مقياس التوصل إل – 2
 ( عبارة . 10أشتمل المقياس عمى )  – 1
 . (0.112:  0.122الجتماعية مابين )الصدق لعبارات مقباس المسئولية ا ترواحت قيم معامل -9
معىت ( وباسىتخدام التجزئىة النصىفية ب0.207)غت قيمة معامل الثبات باستخدام معامل الفىا كرونبىاخ بم -4
(0.291) . 
 التوصيات  -

 فى ضوء ما توصل إليو الباحثون من إستنتاجات يوصى الباحث بما يمى: 
لىىىدي الرياضىىىيين فىىىى األنديىىىة الرياضىىىية وتطبيىىىق المسىىىتويات  المسىىىئولية االجتماعيىىىةمقيىىىاس اسىىىتخدام  -2

 ة .المعياري
 الدرجات المعيارية لممقياس لممقارنة بين االفراد فى الرياضات المختمفة . اعداد -1
 ألىميتيا فى النيوض بالرياضية .  المسئولية االجتماعيةالتوعية بأىمية  -9
 مشابية فى باقى القيم االجتماعية . إجراء دراسات – 4
 

 
 المراجع :  -

 أوال : المراجع العربية 
 

 ، اإلسكندرية ، مركز موسوعة القيم و األخالق اإلسالميةعبد الفتاح الكافي ،إسماعيل   -2
 .22، ص 1002اإلسكندرية لمكتاب،   -1
 ، القاىرة ،  يدراسات في التنمية االجتماعية مدخل إسالمعبد اليادي الجوىري و آخرون ،  -9
 .221، ص 2221مكتبة نيضة الشروق ،  -4
 ، بيروت ، مؤسسة الرسالة لمطباعة  20، الطبعة ي عمم النفس التربو عبد المجيد نشواتي ،  -2

 .421، ص 1002و النشر و التوزيع ، -1

عصام الدين ىالل و آخرون ، التربية وقضايا العصر ، القاىرة ، مكتبة االنجمو المصرية ،  -7
 .229، ص1020

 ، جامعة الكويت ،  القيم األخالقية في مجاالت األطفال الكويتيةعيسي محمد األنصاري ،  -2
 .  22، ص 1001،  72، العدد  10مجمس النشر العممي ، مجمد  -2
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، 1002، الرياض ، مؤسسة خموق لمنشر ،  اإلعالم و القيمماجد بن جعفر الغامدي ،  -20
 .12ص 

بة المرحمتين المتوسطة و الثانوية في دول محمود عطا عقل ،القيم السموكية لدي طم -22
 الخميج 

   .22، ص1002العربي ، بحث منشور ، -21
 

  
 : شبكة املعلومات الدولية ثانيا

1. www.albyan.com 
2. www.ecwregypt.org/Arabic/pup/2002 
3. www.vob.org/Arabic 
4.  www.vob.org/Arabic/lessons/lessons 38.htm 

   
 
   

 (1مرفق )

 ءأسمـاء الخـبرا

 

 مواصفات الخبراء:

 .تخصص دقيق فى موضوع البحث -

 مجال.أن يكون لة مساىمات عممية فى ىذا ال -

 أن يكون لة نشاط مجتمعى فى المؤسسات الحكومية أو األىمية فى ىذا المجال  -
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أن يكىىون متخصىىص فىىى مجىىاالت عمىىم الجتمىىاع والتربيىىة وعمىىم الىىنفس وعمىىم االجتمىىاع الرياضىىى وأصىىول  -
 نظرا" ألرتباطيم المباشر بالمقياس موضوع الدراسة.                      التربية 

 والجدول التالي يوضح اسماء السادة الخبراء ووظائفيم .                          

  أسماء الخبراء الصفة الوظيفية
 

بكميىىىىىة  –أسىىىىىتاذ عمىىىىىم الىىىىىنفس االجتمىىىىىاعي 
 التربية الرياضية جامعة حموان.

 2 عويسعمي ن أ.د خير الدي
 

المعيىىىد –خدمىىىة الجماعىىىة المسىىىاعد اسىىىتاذ 
جامعىىىىىىىة  – العىىىىىىىالي لمخدمىىىىىىىة االجتماعيىىىىىىىة

 لمنصورة.ا
 أ.د تامر الشرباصي 

1 
 

مىىىىىىىىىدرس دكتىىىىىىىىىور بقسىىىىىىىىىم عمىىىىىىىىىم الىىىىىىىىىنفس و 
 االجتماع و التقويم الرياضي .

  وسام مدحت منصورم.د 
9 
 

 * تم ترتيب اسماء السادة الخبراء حسب الترتيب االبجدي

 (3مرفق )

 لدي الرياضيين االجتماعيهمسئوليه مقياس ال
 في صورته المبدئية 

 أبدا اأحيان دائما العبارة م
    النادي. وأدواتممتمكات  عمىأحافظ  2
    أتجنب اإلسراف في استهالك الكهرباء. 1
    المجتمع.أبذل أقصي جهدي لكي يتقدم  9
    نظافة المكان الذي أعمل فيه. عمى أعمل 4
    .والتطوعيأشارك في العمل األهمي  2
    الممتمكات العامة. عمىأحافظ  1
    الوطنية.لوحدة ا عمىأحافظ  7



 - 02 - 

    البيئة.نظافة  عمىأحافظ  2
    الشخصية.المصمحة  عمىأفضل المصمحة العامة  2

    المجتمع.أشعر بأنني جزء من  20
    ع.كل فرد في المجتم عمىاحترام النظام واجب  22
    الغش إذا اتيحت لي الفرصة. إلىألجا  21
    .وجه أكملأنهي أي عمل أقوم به عمي  29
    أحافظ عمي دقة مواعيدي والتزاماتي. 24
    المحتاجين.أساهم في أي تبرعات لمناس  22
    اإلسراف في استهالك الماء. أحافظ عمي عدم 21
    موعدها. في والتقاريرألتزم بإنجاز البحوث  27
    المكتبة في موعدها. إلىألتزم بإعادة الكتب  22
    العامة. لقواعدواألتزم بالتعميمات  22
    الوطنية. أشتري المنتجات 10
    العامة.أشارك في االنتخابات  12
    أحب مشاركة زمالئي في األنشطة المجتمعية. 11
    الدينية.احترم المعتقدات  19

 (2مرفق )                                    

 لدي الرياضيين المسئوليه االجتماعيهمقياس 
 النهائيةرته في صو  

 أبدا أحيانا دائما العبارة م
    النادي. وأدواتممتمكات  عمىأحافظ  2
    أتجنب اإلسراف في استهالك الكهرباء. 1
    المجتمع.أبذل أقصي جهدي لكي يتقدم  9
    نظافة المكان الذي أعمل فيه. ىعمأحافظ  4
    الدينية.احترم المعتقدات  2
    ات العامة.الممتمك عمىأحافظ  1
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    الوطنية.الوحدة  عمىأحافظ  7
    البيئة.نظافة  عمىأحافظ  2
    الشخصية.المصمحة  عمىأفضل المصمحة العامة  2

    المجتمع.أشعر بأنني جزء من  20
    كل فرد في المجتمع. عمىام واجب احترام النظ 22
    الغش إذا اتيحت لي الفرصة. إلىألجا  21
    وجه. أكملأي عمل أقوم به عمي  أنهي 29
    أحافظ عمي دقة مواعيدي والتزاماتي. 24
    الوطنية. أشتري المنتجات 22
    أتجنب اإلسراف في استهالك الماء. 21
    في موعدها. قاريروالتألتزم بإنجاز البحوث  27
    المكتبة في موعدها. إلىألتزم بإعادة الكتب  22
    العامة. والقواعدميمات ألتزم بالتع 22
    الخيرية.أساهم في األعمال  10

 


