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 "تصنيف درجة االلتزام االجتماعي لدى العبي منتخبات جامعة الموصل"
     جمال مثنى حامد: السيد م. فراس محمود عمي    عبد اهلل ماجد حامد: دالسي

 كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل
  التعريف بالبحث - 1
 المقدمة وأهمية البحث1 -1

فاألجياؿ ، إف ما يحصؿ مف تطور في مختمؼ المياديف الرياضية ما ىو إال حصيمة أبحاث ودراسات وعمـو مختمفة 
ة بدنيا والسوية نفسيا والناضجة ذىنيا والتي تتخذ مف العمـ سالحا قويا ىي القادرة عمى صنع التقدـ التنموي بكؿ الصحي

فالمؤسسات االجتماعية والتعميمية والتربوية وعوامؿ التنشئة االجتماعية ىي القادرة عمى إعداد إفراد تمتمؾ ، اتجاىاتو لبالدىـ
 .ىذه المواصفات

ة االجتماعية تقـو بتشكيؿ الفرد مف مراحؿ طفولتو المبكرة وتعده لمحياة االجتماعية المقبمة مف خالؿ إف عممية التنشئ 
في مراحؿ شخصيتو  تعميمو قيـ المجتمع ومعاييره األساسية التي سيشترؾ فييا مع غيره عندما ينضج والتي ستجعمو متشابيا

تماعية وااللتزاـ بيا يجعؿ الفرد متوافقا مع الجماعة ويجعؿ سموكو فامتثاؿ الفرد لممعايير والقيـ االج، مع أعضاء مجتمعو
  .(262، 1985، متفقا معيا مما يؤدي إلى قبولو اجتماعيا )يونس

فالفرد خالؿ عممية التنشئة االجتماعية يتعرؼ عمى ىذه القواعد والقوانيف ويمثميا حتى تصبح جزءا مف تكوينو  
  .(171، 1976، ؿ الجماعة )ألخالدياالجتماعي ونمطا محددا لسموكو داخ

فعمييا تقـو نظـ الحياة ويتحدد  وخاصة في اآلونة األخيرة، وتعد قضية االلتزاـ مف القضايا اليامة في الحياة البشرية 
يصؿ إلى درجة االتحاد مع الجماعة والتمسؾ بيا ، سموؾ اإلفراد والجماعات فااللتزاـ "ىو شعور ايجابي في أقصى شدتو

  .(19، 2010، ف االلتزاـ بشي سواء كاف فكرة أو شخص أو عقيدة يعني االنتساب إلييا )ابو جاسرحيث إ
حيث إف االلتزاـ االجتماعي يعد مف المؤشرات عمى تماسؾ الجماعة وذلؾ مف خالؿ مسايرة إفراد الجماعة لمعايير  

في جوىره عمى مجموعة األخالؽ والقيـ والعادات  إذ إف االلتزاـ االجتماعي ينطوي، الضبط والربط والنظاـ داخؿ المجتمع
والتقاليد التي تشكؿ في مجمميا لبنات النمو الخمقي واالجتماعي لدى الفرد إذ إف جممة المتغيرات التي تطرأ عمى اإلحكاـ 

ألسباب ودوافع وامتثاؿ ليا  فاف أطاعيا ،،تحدد أفعالو االجتماعية، الخمقية لمفرد وتشكؿ مف ثـ قوة اجتماعية مالزمة لو
مثؿ التيديد والعقاب حينذاؾ سيكوف قد استوعب وتبنى معايير وقيـ المجتمع وتحدد بذالؾ  داخميو ال ألسباب ودوافع خارجية

  . (3، 2006، التزامو االجتماعي )خطاب
ولكنيا ، يفي جماعي ال يتأسس عمى الدوافع الفسيولوجية وحدىا كما يتبادؿ إلى ذىف الكثير إنسان فالرياضة كنشاط 

حيث ال يمكف إف يكوف ىناؾ انجاز أو عمؿ جماعي بالنسبة لممنتخبات الرياضية ، تتأسس عمى دوافع اجتماعية أيضا
فالفرد حينما يمارس النشاط الرياضي مع غيره مف اإلفراد فانو تحكمو مجموعة مف القوانيف ، بدوف االلتزاـ االجتماعي

  .ضيـ ببعض وتكوف بمثابة المعايير المعتمدة في توجيو سموكيـ وتقويـ انحرافيـوالقواعد التي تنظـ عالقات إفراده بع
والذي ، ونتيجة لما تقدـ فاف أىمية البحث تكمف بدراسة درجة االلتزاـ االجتماعي لالعبي منتخبات جامعة الموصؿ 

االمتثاؿ لممعايير االجتماعية والقيـ يعد احد المظاىر االجتماعية الميمة لإلفراد مف خالؿ التزاميـ بأخالقيات المجتمع و 
وال أىمية كؿ ذلؾ ارتأى الباحثاف القياـ بيذه الدراسة مف اجؿ تصنيؼ ، وقواعد الضبط الجماعي والمحافظة عمى النظاـ

  .درجة االلتزاـ االجتماعي لالعبي منتخبات جامعة الموصؿ
مما جعؿ ، كؿ االقتصادية واالجتماعية والسياسيةإف مجتمعنا المعاصر يواجو العديد مف المشا : مشكمة البحث 1-2

اإلفراد يجدوف خارج أنفسيـ عالـ محدود المعالـ ليس مف صنعيـ يقـو عمى أسس أو معايير غير األسس والمعايير التي 
تزاميـ ومف المعروؼ باف اإلفراد يتباينوف مف فرد إلى أخر بال، ينشا عمييا والتي قد يؤثر سمبا عمى التزاميـ االجتماعي
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االجتماعي بحسب ما تجده الثقافة مف معايير أخالقية مف ناحية الخير والشر والصواب والخطأ ولذلؾ يتغير في المجتمع 
وكذلؾ عممية التنشئة االجتماعية ومدى تأثيرىا بالمجتمع ومدى أدرؾ الفرد ووعي ، الواحد بما يطرأ عميو مف تطور وتغيير

 ضميره. 
عيش عممية التفاعؿ في الجامعة تبرز إمامو عدد مف المواقؼ ويواجو مشكالت وصعوبات فالطالب الجامعي وىو ي 

وكما تقع عمى عاتقو مسؤولية تمثيؿ ، فضال عف مشاكؿ عدة تنشا مف ضغوط الحياة، أكاديمية وشخصية مع بيئتو الدراسية
رياضي وفي نفس الوقت يواجو التزامات الجامعة لمفرؽ الرياضية وىو ممـز لتقديـ أفضؿ ما لديو مف ممارستو لمنشاط ال

دراسية وأكاديمية ومما سبؽ تبرز مشكمة البحث في التعرؼ عمى درجة االلتزاـ االجتماعي ليتسنى الباحثاف تصنيؼ 
منتخبات جامعة الموصؿ وفؽ االلتزاـ االجتماعي لدييـ فضال عف التعرؼ عمى الفروؽ في االلتزاـ االجتماعي بيف األلعاب 

 .والجماعيةالفردية 
 هدفا البحث  1-3
  .تصنيؼ درجة االلتزاـ االجتماعي لالعبي منتخبات جامعة الموصؿ 1-3-1
  .التعرؼ عمى الفروؽ بيف العبي األلعاب الفردية واأللعاب الفرقية بدرجة االلتزاـ االجتماعي 1-3-2
 فرض البحث 1-4
  .دية واأللعاب الفرقية بدرجة االلتزاـ االجتماعيوجود فروؽ ذات داللو معنوية بيف العبي األلعاب الفر  1-4-1
 مجاالت البحث  1-5
 .العبي منتخبات جامعة الموصؿ: المجاؿ البشري  1-5-1
  25/3/2012 ولغاية 5/10/2011أبتدا مف : المجاؿ ألزماني  1-5-2
 .قاعات ومالعب كمية التربية الرياضية / جامعة الموصؿ: المجاؿ المكاني  1-5-3
 ديد المصطمحات تح 1-6
 االلتزاـ  1-6-1

الصالبة التي تعتبر مف بيف السمات  "بأنو بعدا ىاما مف إبعاد سمة:  (1992، عرفو كؿ مف )كوباسا ومادى 
  .(75، 1998، الشخصية اليامة التي تشكؿ وسيمة مقاومة عندما يواجو الفرد بعض ضغوط الحياة ")عالوي

األشخاص لمقياـ بأفعاؿ معينة أو العمؿ مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ محدد وليذا " بأنو شعور يدفع  (1979، عرفو )غيث 
  .(71، 1979، فاف حرية االختيار تعتبر محدودة إزاء ىذا التعيد وكذلؾ البدائؿ المتاحة إماـ الفعؿ االجتماعي" )غيث

 ,Farlyار ىذه العالقة )( "بأنو عالقة أو رغبة بيف طرفيف وتشمؿ االستعداد والمسؤولية الستمر Farly 1986عرفو ) 
1986 ،197). 

 االلتزاـ االجتماعي  1-6-2
"بأنو التزاـ الفرد بمضموف القيـ والمعايير االجتماعية التزاما ذاتيا وفعميا واإلحجاـ عف كؿ  (1989، عرفو )الدليمي 

  .(37، 1989، دليميما يؤدي إلى خرقيا أو تحريفيا وفي إي مجاؿ مف مجاالت العالقات االجتماعية المختمفة ")ال
"بأنو فيـ ومناقشة المشكالت االجتماعية والسياسية العامة والتعاوف والتشاور مع الزمالء واحتـر  (1984، عرفو )زىراف 

  .(249، 1984، أرائيـ والمحافظة عمى سمعة الجماعة وبذؿ الجيد في سبيميـ واحتراـ الواجبات االجتماعية ")زىراف
"بأنو تمسؾ الفرد بالتقاليد والعادات والقيـ االجتماعية الصحيحة السائدة في المجتمع الذي  (2002، عرفتو )إيماف 

  .(34، 2002، يعيش فيو الفرد" )محمد عمي
وىي تمؾ العناصر التي يمكف استخداميا كاساس لتوزيع االفراد الى مجموعات متجانسة وذلؾ عمى  : التصنيف 1-6-3

النواحي الحركية او البدنية او الميارية او العقمية او االنعالية )مكي  نواحي معينة مثؿاساس تقارب افراد المجموعة في 
  .(6، 2010، والزىيري
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 اإلطار النظري والدراسات المشابهة  - 2
 اإلطار النظري  2-1
 االلتزاـ االجتماعي  2-1-1

ات مجتمعو ودوره في المساىمة في انجاز تمؾ يبدأ االلتزاـ اجتماعيا في المرحمة األولى عمى شكؿ إدراؾ الفرد لمتطمب 
إما المستوى األخر فيو ممارسة الفرد بصورة ، المتطمبات والمستوى األخر ىو شعور الفرد بالواجبات وااللتزامات االجتماعية

 .(33، 1989، فعمية ألنماط سموكية متعددة تجسد التزاـ الفرد تجاه مجتمعو )الدليمي
إف التوافؽ (1962، إذا اعتبر)فيمي، االجتماعي بموضوع توافؽ الفرد النفسي واالجتماعي ويتداخؿ موضوع االلتزاـ 

وىذا ما ، (196، 1962، النفسي واالجتماعي ىو االلتزاـ بأخالقيات المجتمع واالمتثاؿ لقواعد الضبط االجتماعي )فيمي
 115,و ودوافعو وقيمة لممتطمبات االجتماعية )( في إف التوافؽ عممية تطبيع نزاعات الفرد ورغباتHollander,1981يراه )

1981 Hollander,).  
إذ إف لممعايير االجتماعية أىمية خاصة بوصفيا األسس الراسخة التي تقـو فوقيا البنية االجتماعية والمصدر األوؿ  

وعات مرىوف بوجود ىذه لمنظاـ االجتماعي لدرجة يصبح معيا القوؿ باف ديمومة الحياة االجتماعية واستمرار وجود المجم
المعايير ووضوحيا واحتراميا وتمثيميا في السموؾ فيي مقاييس لمسموؾ الجماعي تضع الحدود لمسموؾ وتوجيو وتضبطو 

 .(52، 1985، )حسيف
الصحة النفسية "بأنيا (1957، كما يتداخؿ موضوع االلتزاـ االجتماعي بموضوع الصحة النفسية حيث عرؼ )شوبف 

، ضبط النفس والشعور بالمسؤولية الشخصية والمسؤولية االجتماعية واالىتماـ بالقيـ الخمقية")الكعبي قدرة الفرد عمى
1990 ،24). 

         االلتزام االجتماعي من منظور إسالمي 2-1-2
مف لقد تناوؿ العمماء والباحثوف المسمموف االلتزاـ االجتماعي ويعتبروه صفو حميدة لمشخصية اإلسالمية منطمقيف  

ليذا فاف المسؤولية االجتماعية ىي في ، ))كمكـ راع وكمكـ مسوؤؿ عف رعيتو((: ( في الحديث الشريؼقوؿ الرسوؿ )
  .(52، 1995، واقعيا مسؤولية دينية وأخالقية ووجدانية وقانونية )أبو غدة

 : ي يمكف إف نقسميا إلى نسانوالمسؤولية االجتماعية المستمدة مف تعاليـ الديف اإلسالمي والتي تتميز بالطابع اإل
الوطف وأخيرا نحو العالـ ، القبيمة والحي والمدينة، الزمالء واألصدقاء، الجيراف، مسؤولية الفرد نحو نفسو أوال ثـ أسرتو

  .والكوف
تصؿ فنجد إف اقؿ اىتماما ومسؤولية تمؾ التي تقع مسؤولياتيا فقط في حدود الدائرة األولى واألكثر مسؤولية تمؾ التي 

 (100، 1995، إلى حمقات األخيرة )ألحارثي
وىذا ما أراد اهلل سبحانو وتعالى لممسمميف وما تقتضيو طبيعة الحياة السوية حيث إف األخذ بالمسؤولية االجتماعية  

، يا )فيميلمفرد تعني اكتماؿ الصحة النفسية السوية لديو حيث التكامؿ األخالقي واالنتماء والتوحد مع الجماعة واالىتماـ ب
1978 ،176).  

 االلتزام االجتماعي من منظور فمسفي  2-1-3
اليمكف إف يناؿ الكماؿ  نسافإف اإل أوضح (ىػ 339 –257)فمثاًل الفارابي تناوؿ المسمموف عالقة الفرد بالمجتمع 

وأوضح ، حتاج إليو قوموكثيرة متعاونة يقـو كؿ فرد فييا ببعض ماي الطبيعية إال باجتماعات الذي ألجمو جعمت لو ألفطره
مف خالؿ كتابو المدينة الفاضمة إف كؿ فرد يجب إف يؤدي دوره عمى أكمؿ وجو لكي تشيع عالقات التوافؽ والتعاوف 

  .(94، 93، 1996، الفواؿ)إفراد المدينة الفاضمة  واالنسجاـ بيف مختمؼ
ي ضروري نسانجتماع إف االجتماع اإلفيوضح في مقدمتو في عمـ اال (ىػ 808 - 732)إما الفيمسوؼ ابف خمدوف  
وركبو عمى صورة  نسافمدني بطبعو والبد لو مف االجتماع الذي ىو المدينة وفي ذلؾ يقوؿ " إف اهلل خمؽ اإل نساففاإل



  م4235/أيلول     معة بابلجا /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

033 

فمو فرضنا قوت ، حاجتو مف ذلؾ الغذاء لتسير حياتو وبقائو إال بالغذاء إال إف قدرة واحدة مف البشر قاصرة عمى تحصيؿ
 آالت وال تتـ إال بصناعات متعددة يحتاج إلى الطحف والطحيف والطبخ وىذه اإلعماؿ الثالثة تحتاج إلى القمح يـو مف

، البد مف اجتماع أبناء جنسو ليحصؿ عمى القوت لو وليـ ")محمد عمي آالت الفخار فعميو كػالحداد والنجار وصانع
2002 ،63 ،64).  
فالمجتمع عند أفالطوف ىو مجموعة مف ، والفرد العالقة بيف المجتمع (ـ.ؽ 347 - 427)إما أفالطوف فقد تناوؿ  
  .(124، 1983سويؼ )تنضميـ عالقات مستقرة إلى حد بعيد  اإلفراد
محدود وقدرة  الناس باستعداد حيث يتمتع كؿ فرد مف، فييا عمى التجمع في تضامف وتعاوف وتكامؿ نسافويجبراإل 
فالفرد الواحد عاجزعف القياـ بما كفؿ لو سد حاجاتو وىذا الشعور  تاج إليو في حياتو الدنيالمقياـ باإلعماؿ التي يح محدودة

عمى القياـ بما  إف ينظموا فيؤلفوا جماعو يقـو فييا كؿ فرد بما يحسنو مف اإلعماؿ ويتعاوف الجميع بالعجز دفع اإلفراد إلى
  .( 40، 1970، روخف)يسد جميع حاجاتيـ فيساعدىـ ذلؾ عمى البموغ إلى السعادة 

 من منظور نفسي  االلتزام االجتماعي 4 -1 -2
المعبر الرئيس ليذا المنظور يرى أف االلتزاـ ) طبقًا ليذا المنظور فإف )فرويد: منظور التحميل النفسي 1- 2-1-4

نا األعمى( والذي يتكوف االجتماعي ينشأ عف أف القيـ التي تـ استدماجيا مف خالؿ التوحد مع الوالديف تؤدي إلى تكويف )األ
أي استدماج كؿ ما يدينو ويعاقبو عميو والده. ، بدوره مف الضمير و)األنا المثالية( فينمو الضمير لدى الطفؿ نتيجة العقاب

  .(Hjelle ،Ziglle, 1988: 36) أي استدماج كؿ ما يوافؽ عميو والده ويثيبانو، وتنمو )األنا المثالية( نتيجة المكافأة
واف شخصية الفرد تصوغيا البيئة االجتماعية والتفاعالت االجتماعية ، مخموؽ اجتماعي نسافر أف اإليرى أدل 

  .(67، 1983، المرتبطة بيا )شمتر
وىذا ، يحتاج اآلخريف ليعزز استمرار وجوده وذلؾ أف الناس لدييـ ميوؿ فطرية لالرتباط باآلخريف نساففاإل 

 .(162، 1998، ى ضعفو الفيزيقي مف خالؿ التعاوف مع اآلخريف. )عبد الرحمفمف التغمب عم نسافاالرتباط يمكف اإل
مضطرًا إلى التضحية بكثير مف مطالبة  -في معظـ األحياف -وىو عندما ينضـ إلى جماعة سرعاف ما يجد نفسو  

ر الجماعة وقوانينيا الخاصة ورغباتو في سبيؿ الحصوؿ عمى القبوؿ االجتماعي مف أفراد الجماعة. ليذا فيو يساير معايي
مف خالؿ تعرضو لمعالقات االجتماعية عمى الرغـ مف أف االىتماـ  ويتـ تطبيع الفرد اجتماعياً ، وتقاليدىا ويمتـز بيا

إال أف شكؿ االلتزاـ االجتماعي يتحدد بنوع المجتمع ونوع النظـ والقيـ السائدة فيو ، االجتماعي في الفرد فطري النشأة
 .(167، 1990، )العبيدي وداود

وبالتالي ، وفؽ يرى ىذا المنظور أف األفراد يغيروف أحكاميـ االجتماعية وسموكيـ: المنظور السموكي 4-2 -2-1 
قد يؤدي ، نتيجة العقاب أو عدـ اإلشباع، التزاميـ بيا عمى ما يترتب عمى سموكيـ مف إحساس باإلشباع نتيجة المكافأة

فيغير مف نظرة األفراد ، إلى إحداث تقوية لمسموؾ المرغوب فيو اجتماعياً ، اجتماعياً التعزيز السمبي لسموؾ غير مرغوب فيو 
ذا ما حصؿ تعزيز ، نحو العالـ وبذلؾ فأنيـ يغيروف مف سموكيـ ليجنبوا اإلحساس بعدـ األماف والرضي بيف الجماعة. وا 

 .(Freedman, 1978, 203)إيجابي لسموكيـ الجديد فأنيـ سيكرروف ذلؾ السموؾ ويمتزموف بو 
وطبقًا ليذا المنظور فإف االلتزاـ االجتماعي يمكف أف يتعزز في سموؾ األفراد مف خالؿ الرضى واالستحساف والقبوؿ  

ذا لـ يمتـز اجتماعيا ، والتأييد الذي يقدمو المجتمع )الجماعة( بإزاء كؿ موقؼ يقـو بو الفرد ويضمف التزامًا اجتماعيًا معيناً  وا 
  .(5، 4، 2006، الؿ الرفض واالنعزاؿ عف المجتمع )خطابفإنو يعاقب مف خ

طبقًا ليذا المنظور فإف االلتزاـ االجتماعي يتـ إكسابو وتغييره مف خالؿ : منظور التعمم االجتماعي 3 -4 -1 -2
، لذاتيومف خالؿ التعمـ البديمي لذي يتـ مف خالؿ التعزيز ا)مالحظة نماذج اجتماعية ومف خالؿ المحاكاة )التقميد( 

يخمؽ توقعًا لدى ىذا المالحظ بأف قيامو بسموؾ مشابو ، فمشاىدة المالحظ لنموذج أثيب أو عوقب عمى القياـ بسموؾ ما
  .(134، 1984، إذا قاـ بتقميده. )توؽ وعدس، لسموؾ النموذج يجمب لو نتائج مماثمة
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ذاتي يأتي مف معطيات التربية األسرية إف االلتزاـ االجتماعي الناشئ مف ضمير الطفؿ أو مقياسو األخالقي ال 
إذ يصبح ، كما أف درجة فاعمية ودقة االلتزاـ االجتماعي مرتبطة بدرجة النضج العقمي لمطفؿ، والمدرسية والتنشئة والتقويـ

جتماعية بضمف المثؿ األخالقية والعادات اال الطفؿ قادرًا تبعًا لمراحؿ النمو النفسي عمى معرفة الحدود المألوفة والمقبولة
  .(315، 314، 1988، السائدة في البيئة )العظماوي

 التصنيف  2-3
، تشير معمومات التصنيؼ إلى تمؾ العناصر التي يمكف استخداميا كأسس لتوزيع اإلفراد إلى مجموعات متجانسة 

نية أوالعقمية أو االنفعالية وذلؾ عمى أساس تقارب إفراد المجموعة في نواحي معينة مثؿ النواحي الحركية أوالميارية أو البد
  .(35، 2008، )عالوي ورضواف

يختمؼ الناس فيما بينيـ مف حيث القدرات العقمية وسمات الشخصية والمقاييس الجسمية واالستعدادات والميوؿ  
ؾ نكوف وعندما نحاوؿ اف نفسر ىذه االختالفات وتقييميا وتصنيفيا فاننا بذل، واالتجاىات والقدرة عمى االداء البدني

ويعتبر المجاؿ الرياضي بانشطتو المختمفة مف اكثر المياديف حساسية وتأثرا ، اخضعنا ظاىرة الفروؽ الفردية لمدراسة والبحث
بظاىرة الفروؽ الفردية خاصة في مجاؿ المنافسات الرياضية واعداد برامج التدريب ومناىج وبرامج التربية الرياضية في 

 .(16، 1986 ،المدارس )عبد الفتاح وروبي
فيناؾ المتفوؽ والمتخمؼ وىناؾ ، فاالفراد ليسوا قوالب جامدة تصب فييا العممية التعميمية بمعيار واحد وبقدر واحد 

وكؿ فئة مف ىذه الفئات يتطمب نوعا وحجما مف االنشطة والمعارؼ يختمؼ عف االخر لذلؾ وجب اف ، ايضا المتوسط
ولما كاف مف المتعذر اف يكوف لكؿ فرد عمى ، ما يمتمؾ مف قدرات واستعدادات يكوف لكؿ فرد برنامج خاص بو يتماشى مع

فقد لجأ الخبراء الى التصنيؼ بيدؼ تجميع االفراد مف اصحاب القدرات ، حده برنامج خاص يتناسب مع استعداداتو وقدراتو
 .(30، 29، 1987، المتقاربة في مجاميع تنظـ ليا البرامج الخاصة بيـ )حسانيف

 : تعددت الطرائؽ المستخدمة في التصنيؼ حيث يرى البعض اف ىناؾ نوعيف مف التصنيؼ ىما  وقد 
   * التصنيؼ الخاص  * التصنيؼ العاـ  
فاف التصنيؼ يعتمد في ىذه الحالة عمى السف والطوؿ والوزف ، فاذا كاف اليدؼ ىو تصنيؼ االفراد في نشاط عاـ 
فاف التصنيؼ في ىذه الحالة يجب اف يعتمد عمى مايتمتع بو ، رسة نشاط معيفأما اذا كاف التصنيؼ يتـ لمما، والجنس

  .(19-16، 1986، عبدالفتاح وروبي)، (33-31، 1987، االفراد مف قدرات في ىذا النشاط )حسانيف
 : وعادة مايحقؽ التصنيؼ أغراض عدة منيا 

وبالتالي يزداد مقدار ، ة يزيد مف اقبالو عمى النشاطفوجود الفرد داخؿ مجموعة متجانس: * زيادة االقباؿ عمى الممارسة 
 .تحصيمو في ىذا النشاط

فالمستويات شديدة التبايف بيف ، اذا اقتربت مستويات االفراد أو الفرؽ سيزداد تبعًا لذلؾ التنافس بينيـ: * زيادة التنافس 
 .الفرد او االفراد قد يولد االحباط واالستسالـ

 .فروؽ بيف االفراد او الفرؽ كمما كانت النتائج عادلة والفرصة الممنوحة متكافئةكمما قمت ال: * العدالة 
 .فالمستويات المتقاربة تزيد مف دافعية االفراد والفرؽ في الممارسة: * الدافعية 
ة النفس او اذا كانت الفروؽ واضحة بيف االفراد فاف عامؿ االماف اليكوف متوفرًا فالفرد االضعؼ قد تستثيره عز : * االماف 

 .او قد يتعرض لالجياد الشديد نتيجة محاوالتو، ةصابزيادة االحباط الى القياـ بسموؾ قد يعرضو لإل
اذا كانت المجموعة متجانسة فاف عممية التدريس او التدريب تكوف اسيؿ وانجح عما اذا : * نجاح التدريس او التدريب 

 ( 17، 1986، )عبدالفتاح وروبي         .كانت المجموعة متباينة مف حيث القدرات
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 الدراسات المشابهة 2-2
 (2006، خطاب)دراسة  2-2-1
 " بناء مقياس االلتزاـ االجتماعي لدى طالب جامعة تكريت الممارسيف لمنشاط الرياضي "   
 : هدفت الدراسة إلى  
  .اضيبناء مقياس االلتزاـ االجتماعي لدى طالب جامعة تكريت الممارسيف لمنشاط الري -
واشتمؿ مجتمع البحث عمى طالب كميات جامعة ، تـ استخداـ المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمتو وطبيعة البحث 

  .( كميات10)( طالبًا يمثموف 478والبالغ عددىـ ) 2006ػػ  2005تكريت المشاركيف في بطوالت الجامعة لمعاـ الدراسي 
النسبة ): واقتصرت الوسائؿ اإلحصائية عمى .جتماعي كوسيمة لجمع البياناتوقد استخدـ الباحث مقياس االلتزاـ اال 

الوسط ، (ت)اختبار ، الخطأ المعياري، التحميؿ ألعاممي، معامؿ سبير ماف ػػ براوف، البسيط معامؿ االرتباط، المئوية
  .(االنحراؼ المعياري، الحسابي

 : وتوصؿ الباحث إلى االستنتاجات اآلتية
والتي ، اس االلتزاـ االجتماعي والذي قاـ الباحث ببنائو مف خالؿ اإلجراءات العممية المتبعة في البحث العمميفاعمية مقي -

 .تدؿ عمى قدرة المقياس عمى قياس االلتزاـ االجتماعي لدى طالب جامعة تكريت
  .مارسيف لأللعاب الفرديةإف درجة االلتزاـ االجتماعي لمطالب الممارسيف لأللعاب الجماعية ىي أعمى مف طالب الم -
 .ية ىي نفسيا لطالب الكميات العمميةنسانإف درجة االلتزاـ االجتماعي لطالب الكميات اإل -

 (26 -1، 2006، )خطاب          
 (2002، دراسة )محمد عمي 2-2-2
 إلعدادية "" أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بسمتي الصبر وااللتزاـ االجتماعي لدى طمبة المرحمة ا 

 : ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 
 .أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء مف طمبة المرحمة اإلعدادية -
 .مستوى سمة الصبر لدى طمبة المرحمة اإلعدادية -
 .مستوى سمة االلتزاـ االجتماعي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية -
 .كما يدركيا األبناء مف طمبة المرحمة اإلعدادية تبعا لمتغيري الصؼ والجنس الفروؽ في أساليب المعاممة الوالدية -
 .الفروؽ في مستوى سمة الصبر لدى طمبة المرحمة اإلعدادية تبعا لمتغيري الصؼ الدراسي والجنس -
 الجنس الفروؽ في مستوى سمة االلتزاـ االجتماعي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية تبعا لمتغيري الصؼ الدراسي و  -
 .العالقة بيف سمة الصبر وسمة االلتزاـ االجتماعي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية -
سمتي الصبر وااللتزاـ االجتماعي تبعا لمصؼ الدراسي  العالقة بيف أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وكؿ مف -

 .والجنس
  .ة المرحمة اإلعدادية تبعا لمصؼ الدراسي والجنسالعالقة بيف سمة الصبر وااللتزاـ االجتماعي لدى طمب -

واشتممت عينة البحث عمى طمبة المرحمة ، تـ استخداـ المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمة وطبيعة البحث 
وتكونت ، ( لمصؼ الدراسي الرابع والخامس اإلعدادي وبفرعيو العممي واألدبي2002- 2001اإلعدادية لمعاـ الدراسي )

 .( طالب وطالبة مف المراحؿ الدراسة اإلعدادية وتـ اختيارىـ عشوائيا مف الصؼ الرابع والخامس823نة مف )العي
وقد استخدمت الباحثة مقياس أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بسمتي الصبر وااللتزاـ االجتماعي كوسيمة لجمع  
معامؿ ، معامؿ ارتباط االجتماعي، االنحراؼ المعياري، سابيالمتوسط الح: واقتصرت الوسائؿ اإلحصائية عمى  .البيانات

 .(االختبار التائي لعينو واحدة، ارتباط بيرسوف
 : وقد توصمت الباحثة إلى االستنتاجات اآلتية 
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إف العالقة بيف سمة الصبر وااللتزاـ االجتماعي فقد أظيرت النتائج وجود عالقة ايجابية ودالة إلفراد العينة بشكؿ  
 .وتبعا لمصؼ والجنس أيضاعاـ 

 اجراءات البحث  -3
 منهج البحث  3-1

 .تـ استخداـ المنيج الوصفي باالسموب المسحي لمالءمتة وطبيعة البحث 
 مجتمع البحث وعينته 3-2
  مجتمع البحث 3-2-1 

ىـ ( اذ بمغ عدد2012 - 2011لمعاـ الدراسي )، اشتمؿ مجتمع البحث عمى العبي منتخبات جامعة الموصؿ  
كرة ، خماسي كرة القدـ، كرة القدـ، وىـ يمثموف منتخبات )كرة السمة، ( منتخبات رياضية9( العبا موزعيف عمى )124)

 .(1وكما مبيف في الجدوؿ )، (العاب المضرب، السباحة، الساحة والميداف، التايكواندو، كرة اليد، الطائرة
 (1الجدول )

 يبيف تفاصيؿ مجتمع البحث
 النسبة المئوية عدد الالعبيف اسـ المنتخب ت

 9,68 12 منتخب كرة السمة  .1
 19,35 24 منتخب كرة القدـ  .2
 12,10 15 منتخب خماسي كرة القدـ  .3
 11,30 14 منتخب كرة الطائرة  .4
 12,90 16 منتخب كرة اليد  .5
 7,26 9 منتخب التايكواندو  .6
 12,90 16 منتخب ساحة والميداف  .7
 5,64 7 ب سباحة منتخ .8
 8,87 11 منتخب العاب المضرب  .9

 %100 124 المجموع الكمي

 
 عينة البحث  3-2-2

اذ تـ ، وذلؾ بسبب تعذر تواجدىـ اثناء التدريب، ( العبا6بعد استيعاب )، ( العبا118اشتممت عينة البحث عمى ) 
( العبا كعينة ثبات أي اف " يختار 18و)، تطبيؽ( العبا كعينة 100وتـ اختيار )، اختيار عينة البحث بطريقة عمدية

، 37، لذلؾ يتـ اختيار االفراد لتحقيؽ مراد البحث " )طشطوش، الباحث افراد العينة حسب مايراه مناسبا لتحقيؽ ىدؼ معيف
2001). 
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 اداة البحث  3-3
  .اداة لجمع البياناتك، (2006، استخدـ الباحثاف مقياس االلتزاـ االجتماعي المعد مف قبؿ )خطاب 

 المعامالت العممية لممقياس 3-3-1
 صدق المحكمين )الخبراء( 3-3-1-1

تـ ، (44-43، 1995، ويعني " مدى تمثيؿ االختبار لممحتوى المراد قياسو " )العساؼ، وىو احد انواع الصدؽ 
، في مجاؿ العمـو النفسية اصعرض فقرات المقياس عمى شكؿ استبياف وجو الى عدد مف السادة ذوي الخبرة واالختص

واجراء التعديالت المناسبة  ،،اذ طمب منيـ ابداء الرأي حوؿ مدى صالحية فقرات المقياس لتقويميا، ومجاؿ القياس والتقويـ
فضال عف ذكر صالحية ، وبما يتالءـ ومجتمع البحث، مف خالؿ )حذؼ او اعادة صياغة او اضافة عدد مف الفقرات(

اذ يشير )عويس( الى انو " يمكف اف نعد ، او اضافة وتحديد بدائؿ لالجابة يرونيا مناسبة لممقياس، مقترحةبدائؿ االجابة ال
فاذا اقر الخبراء اف ىذا ، االختبار صادقا بعد عرضو عمى عدد مف المختصيف والخبراء في المجاؿ الذي يقيسو االختبار

 ويعد ىذا، (55، 1999، االعتماد عمى حكـ الخبراء " )عويسيمكف لمباحث ، االختبار يقيس السموؾ الذي وضع لقياسو
  .( يبيف ذلؾ1والممحؽ )، االجراء وسيمة مناسبة لمتاكد مف صدؽ المقياس

وبعد تحميؿ استجابات ومالحظات السادة الخبراء تـ استخراج صدؽ الخبراء مف خالؿ النسبة المئوية التفاؽ الخبراء  
اذ اف "عمى الباحث اف ، %( فاكثر مف اراء الخبراء75تـ قبوؿ الفقرات التي اتفؽ عمييا )اذ ، حوؿ صالحية فقرات المقياس

%( فاكثر مف 75وامكانية اجراء التعديالت بنسبة التقؿ عف )، يحصؿ عمى نسبة اتفاؽ لمخبراء في صالحية الفقرات
الجراء حصمت فقرات المقياس جميعيا وبيذا ا، (126، 1983، تقديرات الخبراء في ىذا النوع مف الصدؽ" )بمـو واخروف

 .%( مف اراء السادة الخبراء100عمى نسبة اتفاؽ )
  ثبات المقياس 3-3-1-2

، اذ استخدمت طريقة التجزئة النصفية، ( العبا18لغرض الحصوؿ عمى ثبات المقياس تـ تطبيؽ المقياس عمى ) 
والنصؼ ، ؼ االوؿ يمثؿ الفقرات ذات التسمسالت الفرديةالنص، ثـ قسمت الى نصفيف، باسموب الفقرات )الفردية والزوجية(

                                                           

 اسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص 
 الجامعة الكمية االختصاص االسم

 الموصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي ا.د ناظـ شاكر الوتار 
 الموصؿ التربية الرياضية قياس وتقويـ ا.د ىاشـ احمد سميماف 
 الموصؿ التربية الرياضية قياس وتقويـ ا.د مكي محمود الراوي
 الموصؿ ةالتربية الرياضي قياس وتقويـ ا.د عبد الكريـ قاسـ 
 الموصؿ التربية الرياضية قياس وتقويـ ا.د ضرغاـ جاسـ 
 الموصؿ التربية عمـ النفس التربوي ا.ـ.د سمير يونس 

 الموصؿ الرياضية  التربية قياس وتقويـ ا.ـ.د ايثار عبد الكريـ 
 الموصؿ التربية قياس وتقويـ ا.ـ.د سبياف محمود الزىيري 

 الموصؿ التربية الرياضية س الرياضيعمـ النف ا.ـ.د زىير يحيى 
 الموصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي ا.ـ.د مويد عبد الرزاؽ 

 الموصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي ا.ـ.د نغـ محمود 
 الموصؿ التربية الرياضية  قياس وتقويـ ا.ـ.د وليد خالد رجب 
 الموصؿ التربية الرياضية  عمـ النفس الرياضي  ا.ـ.د عصاـ محمد 
 الموصؿ التربية الرياضية عمـ النفس الرياضي ـ.د رافع ادريس 
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وتـ استخداـ معامؿ االرتباط ، بحيث اصبح لكؿ فرد درجتاف )فردية وزوجية(، الثاني يمثؿ الفقرات ذات التسمسالت الزوجية
ف درجات كؿ " اف االرتباط بي، (0.75فظيرت قيمة )ر( المحتسبة تساوي )، البسيط )بيرسوف( بيف درجات نصفي المقياس

، 1993، مف نصفي االختبار يعتبر بمثابة االتساؽ الداخمي لنصؼ االختبار فقط وليس لالختبار ككؿ " )ابو حطب
اذ بمغت قيمة ، براوف( -ولكي نحصؿ عمى تقدير غير متحيز لثبات االختبار بكاممو تـ استخداـ معادلة )سبيرماف، (116

 .ائيا مما يدؿ عمى ثبات المقياسوىو داؿ احص، (0.87معامؿ الثبات الكمي )
  وصف المقياس وتصحيحه 3-3-1-3

وتتـ االجابة عمى فقرات المقياس مف ، ( فقرة24اذ تالؼ المقياس مف )، (2الممحؽ )، مقياس االلتزاـ االجتماعي 
في حالة االجابة  ودرجة واحدة، (وعند تصحيح المقياس يتـ إعطاء اإلجابات درجتاف في حالة االجابة )نعـ، خالؿ بديميف

  .( درجة24اما الدرجة الكمية الدنيا لممقياس فيي )، ( درجة48وتكوف الدرجة الكمية العميا لممقياس ىي ) ،،ال()
 التطبيق النهائي لممقياس  3-3

اذ تـ شرح طريقة ، ( العبا100عمى )جامعة الموصؿ  مقياس االلتزاـ االجتماعي لالعبي منتخبات تـ تطبيؽ 
وتـ التأكيد عمييـ لالجابة ، اماـ كؿ فقرة وتحت البديؿ الذي تراه مناسبا (   )وذلؾ بوضع عالمة ، مى المقياساالجابة ع

ثـ تـ جمع استمارات ، عمما اف االجابة تكوف عمى كراسة المقياس نفسيا، جميع فقرات المقياس بكؿ دقة وامانة فع
 .ياس ىي مجموع درجاتو عمى فقرات المقياس جميعاوبيذا تكوف درجة الالعب عمى المق، وتصحيحيا، المقياس

 الوسائل االحصائية  3-5
 .المتوسط الحسابي -
  .االنحراؼ المعياري -
 معامؿ االرتباط البسيط لػ)بيرسوف(  -
  .اختبار)ت( لعينة واحدة ولعينتيف مستقمتيف -
  .براوف( - دلة )سبيرمافامع -
 .(272 -101، 1999، النسبة المئوية )التكريتي والعبيدي -
 .(146، 1998، المتوسط الفرضي )عالوي -
 عرض وتحميل النتائج ومناقشتها -4
 عرض نتائج التعرف عمى درجة االلتزام االجتماعي لالعبي منتخبات جامعة الموصل  4-1
معينة ومقارنتو مع وذلؾ بايجاد المتوسط الحسابي ل، قاـ الباحث بالتعرؼ إلى درجة االلتزاـ االجتماعي لدى عينة البحث 

عمى ، والتزاـ اجتماعي سمبي، وسوؼ يصنؼ االلتزاـ االجتماعي الى التزاـ اجتماعي ايجابي، لممقياس المتوسط الفرضي
، اساس اف قيمة المتوسط الحسابي لمعينة الذي يفوؽ المتوسط الفرضي لممقياس بصورة معنوية ىو التزاـ اجتماعي ايجابي

اما قيمة المتوسط الحسابي لمعينة االدنى مف ، ضمف حدود المتوسط الفرضي ثؿ التزاـ اجتماعيوالقيمة غير المعنوية فتم
 .(2الجدوؿ )وكما مبيف في ، المتوسط الفرضي لممقياس فيمثؿ التزاـ اجتماعي سمبي
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 (2الجدول )
 لتزاـ االجتماعييبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والمتوسط الفرضي لعينة البحث بمقياس اال

 المعالـ اإلحصائية               
 المقياس 

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 قيمة )ت( المحتسبة

 23,328 *36 2,979 42,950 100 االلتزاـ االجتماعي  

 .(456، 2000، الراوي( )1.658ة = )قيمة )ت( الجدولي، (99واماـ درجة حرية )،  (0.05)* معنوي عند مستوى معنوية 
قد االلتزاـ االجتماعي عمى فقرات مقياس  عينة البحثاف قيمة المتوسط الحسابي الجابات : ( 2يتبيف مف الجدوؿ )  
بيف متوسط درجات العينة والمتوسط الفرضي )*( البالغ  المقارنةوعند ، (2,979وبانحراؼ معياري قدره )، (42,950بمغ )

وىي اكبر مف قيمة )ت( ، (23,328وباستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة بمغت قيمة )ت( المحتسبة ) ،درجة (36)
 ، مما يدؿ عمى اف الفرؽ معنوي ولصالح عينة البحث، (1.658الجدولية البالغة )

متوسط اظيرت النتائج اف العبي منتخبات جامعة الموصؿ بصورة عامة يتمتعوف بالتزاـ اجتماعي اكبر مف ال 
 .وىذا يدؿ عمى اف النتيجة ايجابية ، الفرضي لممقياس

ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة الى اف الالعبيف وىـ يعيشوف في مجتمع واحد تحكمو نفس العادات والتقاليد والقيـ   
وىو مجتمع  باالضافة الى انتمئيـ الى نفس المجتمع، والتي تشكمت في مجمميا لبنات النمو الخمقي واالجتماعي لدييـ

الجامعة وكونيـ طالب تحكميـ لمعايير الضبط والربط والنظاـ والقوانيف والقواعد والتي تنظـ عالقات افراده بعضيـ ببعض 
( إلى اف " االلتزاـ 1984، وعدس، والتي تكوف بمثابة المعايير المعتمدة في توجيو سموكيـ وتقويـ انحرافيـ ويشير )توؽ

تنظيـ العالقات االجتماعية وتعزيز تكيؼ الفرد مع نفسو والتصرؼ عمى وفؽ معتقداتو الخاصة االجتماعي يستيدؼ تقوية و 
 (.119، 1984، وعدس، التي استمد اصوليا مف بيئتو )توؽ

واف المرغوب فيو يتوقؼ عمى ماتتخذه الثقافة مف ، وبما اف المفيـو االجتماعي لاللتزاـ يرتكز عمى المرغوب فيو 
يختمؼ االلتزاـ ، وتبعا لذلؾ، ناحية والخير والشر والصواب والخطا ومايجوز او اليجوز مف ناحية اخرى معايير اخالقية مف

كما انو يختمؼ ويتغير في المجتمع الواحد ، االجتماعي مف ثقافة الى اخرى وىذا مايدعى نسبية االلتزاـ االجتماعي المكاني
، ىذا مايدعى نسبية االلتزاـ االجتماعي الزماني )حافظ واخروفبما يطرا عميو مف تطور وتغيير في المجتمع الواحد و 

2000 ،236).  
عمى درجة عالية مف االلتزاـ االجتماعي لكنيـ يتباينوف وعمى الرغـ مف حصوؿ العبي منتخبات جامعة الموصؿ  

  .دى منتخبات جامعة الموصؿوعميو قاـ الباحث بتصنيؼ درجة االلتزاـ االجتماعي ل، فيما بينيـ بدرجة االلتزاـ االجتماعي
 صل عرض نتائج تصنيف درجة االلتزام االجتماعي لالعبي منتخبات جامعة المو  4-3

ولمتعرؼ عمى درجة التزاـ كؿ منتخب عمى حدى قاـ الباحث بتصنيؼ درجة االلتزاـ االجتماعي لكؿ منتخب مف  
اذ ، العبي المنتخبات عمى مقياس االلتزاـ االجتماعيباالعتماد عمى المتوسط الحسابي الجابات ، منتخبات جامعة الموصؿ

وتصنيفيـ الى مستويات ، وذلؾ لمتعرؼ الى مستويات العبي كؿ منتخب عمى حدى، تـ مقارنتة بالمتوسط الفرضي لممقياس
بيف وكما م، وذلؾ بحسب نتائج اجاباتيـ عمى مقياس االلتزاـ االجتماعي، تبدأ بالمستوى االوؿ والى المستوى التاسع

  .(3بالجدوؿ )

                                                           

 : المتوسط الفرضي لممقياس* 
 (.146، 1998)عالوي،  عدد البدائؿ ÷عدد الفقرات ×  = مجموع اوزاف البدائؿ  
(، اذ 1، 2يو عمى وفؽ مقياس ثنائي التدرج )( فقرة، وتكوف اإلجابة عم24يتكوف مف )وبما اف مقياس االلتزاـ االجتماعي  

 درجة 36=  2÷  24×  1+  2اف المتوسط الفرضي لممقياس = 
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 (3الجدول )
 يبيف المتوسط الحسابي وتصنيؼ درجة االلتزاـ االجتماعي لمنتخبات جامعة الموصؿ

 عدد الالعبيف اسـ الفريؽ ت
 االلتزاـ االجتماعي 
 المستوى المتوسط الحسابي

 االوؿ 44,250 8 منتخب التايكوندو  1
 الثاني 44,000 12 منتخب كرة الطائرة 2
 الثالث 43,769 13 تخب كرة اليد من 3
 الرابع 43,545 11 منتخب خماسي القدـ  4
 الخامس 43,200 10 منتخب كرة السمة  5
 السادس 43,125 16 منتخب كرة القدـ  6
 السابع 42,000 15  منتخب ساحة وميداف 7
  الثامف 41,800 5 منتخب السباحة  8
 عالتاس 40,400 10 منتخب العاب المضرب  9

 9 42,898 100 المجموع الكمي

اف قيمو المتوسط الحسابي الحصائيات عينة البحث عمى مقياس االلتزاـ االجتماعي : (3يتبيف مف الجدوؿ )  
العاب ، السباحة، ساحة وميداف، كرة القدـ، كرة السمة، خماسي القدـ، كرة اليد، كرة الطائرة، التايكوندو)لمنتخبات 
، 42,000، 43,125، 43,200، 43,545، 43,769، 44,000، 44,250)ى التوالي فقد بمغت عم، (المضرب
  .وبمعنى اف االلتزاـ االجتماعي ايجابي، ( درجة36وىي اكبر مف المتوسط الفرضي لممقياس البالغ ) (40,400، 41,800

عة الموصل بدرجة االلتزام عرض نتائج الفروق بين العبي االلعاب الفردية والعبي االلعاب الفرقية لمنتخبات جام 4-4
 االجتماعي 

قاـ الباحثاف ، والعبي االلعاب الفرقية، في درجة االلتزاـ االجتماعي بيف العبي االلعاب الفردية اليجاد الفروؽ 
واالنحراؼ المعياري الستجابات الالعبيف عمى مقياس االلتزاـ االجتماعي لكؿ مف الاللعاب ، باستخراج الوسط الحسابي

، الساحة والميداف، كرة اليد( وااللعاب الفردية )التايكواندو، كرة الطائرة، خماسي كرة القدـ، كرة القدـ، كرة السمةة )االفرقي
    .(4وكما مبيف بالجدوؿ )، العاب الضرب(، سباحة

 (4الجدول )
الفرقية بدرجة االلتزاـ  يبيف المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة اختبار )ت( بيف االلعاب الفردية وااللعاب

 االجتماعي

 المقياس
 قيمػػة)ت( األلعاب الفرقية األلعاب الفردية

 االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي المحتسبة
 2,559 43,516 3,397 42,026 االلتزاـ االجتماعي

2,490 
 62 38 عدد الالعبيف

 (1,658)قيمة )ت( الجدولية =، (98واماـ درجة حرية )،  (0.05)ية * معنوي عند مستوى معنو 
، ( لاللعاب الفردية3,397( واالنحراؼ المعياري )42,026اف قيمة المتوسط الحسابي ): ( 4) يتبيف مف الجدوؿ 

نوية الفروؽ بيف وعند اختبار مع، لاللعاب الفرقية (2,559واالنحراؼ المعياري ) (43,516وبمغت قيمة المتوسط الحسابي )
 (2,490) لعينتيف مستقمتيف تبيف اف قيمة )ت( المحتسبة تساوي (ت)وباستخداـ اختبار ، متوسطات درجات العينينتيف

وىذا يعني وجود ، درجة (1,658قيمة )ت( الجدولية البالغة ) مف كبرا قيمة وىي،  (0.05) عند مستوى معنوية، درجة
  .جتماعي بيف االلعاب الفردية وااللعاب الفرقية ولصالح االلعاب الفرقية فروؽ معنوية في درجة االلتزاـ اال
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فالفريؽ ، ويعزو الباحثاف ىذه النتيجة الى طبيعة المتطمبات والخصائص النفسية المميزة بنوع النشاط الرياضي 
د في المجموعة يميؿ دائما الى انكار وبالمقابؿ فاف الفر ، لاللعاب الفرقية تحكمو قيـ الجماعة واالبتعاد عف االنانيةالرياضي 

وشخصيتو ، أف شخصية الفرد ىي جزء مف شخصية المجتمع (2000، عيد)( و1989، الذات وىذا مايؤكده )عبدالجابر
المجتمعية ىي صورة معبرة عف المجتمع بشكؿ أو بآخر سواء بانتمائو لو أـ بعضويتو في فعاليتو ومف خالؿ سموكو المعبر 

لذا يعد االلتزاـ االجتماعي صورة عف توحد الفرد مع الجماعة وربط حاجاتو وأىدافو بحاجات ، الجتماعيعنو بالتزامو ا
 .(77، 2000، )عيد (149، 1989، عبدالجابر)الجماعة وأىدافيا 

والفرد والمجتمع مف جية أخرى ىي في حقيقتيا عالقة بيف طبيعة وواجبات ، الفرد مف جيةو  أف العالقة بيف المجتمع 
وتكمف ىذه العالقة في أف الحقوؽ يقابميا واجبات او ، وفي الوقت نفسو واجبات األفراد تجاه مجتمعيـ، المجتمع نحو أفراده

وبالمنطؽ نفسو ، وعمى ذلؾ فإف حقوؽ األفراد تجاه المجتمع ىي بتعبير آخر التزامات عمى عاتؽ المجتمع نحوىـ التزامات
مثابة التزامات عمييـ تجاىو. وعمى ىذا فإف االلتزاـ االجتماعي ىو التزاـ طوعي فإف لممجتمع حقوقًا عمى أفراده ىي ب

وترتكز ىذه العالقة بالضرورة عمى القانوف والعرؼ ، بضرورة القياـ بسموؾ معيف بيف الفرد والفرد اآلخر في المجتمع الواحد
  .(,Emest (1961,181 والعادات والتقاليد السارية في ذلؾ المجتمع

( اف ممارسة االنشطة الرياضية داخؿ جماعات حيث المشاركة واالندماج مع 2007، ا الصدد يشير )محمدوبيذ 
واعتبار الرياضة وسيمة ىامة لمتواجد والتفاعؿ االجتماعي بيف اعضاء الفريؽ الواحد ومف ثـ ، الزمالء االخريف لمنشاط

عممية التفاعؿ االجتماعي بيف االفراد ىي االساس في تحقيؽ ف، ية االيجابية بيف مختمؼ الالعبيفنسانتوطيد العالقات اإل
ذلؾ الف شعور االفراد بالمسؤلية ، مف ممارسة ذلؾ النشاط مع توطيد العالقات االجتماعية الجيدة بيف االفراد االىداؼ

  .(71، 2007، الجماعية يولد لدييـ دوافع ايجابية قوية لمتماسؾ والتفاعؿ االجتماعي )محمد
 تنتاجات والتوصيات االس -5
 االستنتاجات 5-1
وىذا يدؿ عمى اف  تميز العبي منتخبات جامعة الموصؿ بدرجة التزاـ اجتماعي اكبر مف المتوسط الفرضي لممقياس -

  .النتيجة ايجابية لدييـ
ي يتمتع بيا كؿ تـ تصنيؼ منتخبات جامعة الموصؿ لاللعاب الرياضية وفقا لمستوياتيـ في درجة االلتزاـ االجتماعي الت -

  .منتخب مف المستوى االوؿ االكثر التزاما الى المستوى التاسع االقؿ التزاما
وجود فروؽ ذات داللة معنوية بدرجة االلتزاـ االجتماعي بيف العبي منتخبات االلعاب الفرقية والعبي منتخبات االلعاب  -

 .الفردية ولصالح االلعاب الفرقية
 التوصيات  5-2
وذلؾ مف خالؿ ممارسة النشاط الرياضي مع ، بموضوع االلتزاـ االجتماعي العبي منتخبات جامعة الموصؿاالىتماـ  -

  .غيره مف االفراد والذي سيكسبو كثير مف الخبرات االجتماعية وتساعده عمى التكيؼ مع الجماعة
وحث الطمبة عمى المشاركة في ، مف حيث بناء عالقات صمة مع الطمبة، التاكيد عمى توعية الطمبة ثقافيا وعمميا -

فضال عف دورادارات الكميات عمى تشجيع الطمبة عمى التفاعؿ مع ، االنشطة االجتماعية )الرياضية والفنية والثقافية(
  .وبالتالي تعزز مف االلتزاـ االجتماعي، انظمة الجامعة

 المصادر
الة التنظيمية عمى ابعاد األداء السياقي دراسة تطبيقية اثر ادراؾ العامميف لمعد: ( 2010صابريف مراد نمر )، ابو جاسر .1

، قسـ ادارة االعماؿ، كمية التجارة، رسالة ماجستير غير منشورة، عمى موظفي وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية
 .غزة، الجامعة االسالمية

 .رةالقاى، مكتبة االنجمو المصرية، 3ط، التقويـ النفسي: ( 1993واخراف )، ابو حطب .2
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 (1الممحؽ )    جامعة الموصؿ
 كمية التربية الرياضية

 استبياف اراء السادة الخبراء حوؿ صالحية فقرات مقياس االلتزاـ االجتماعي
 .......................................................... المحتـر.حضرة الدكتور
 : تحية طيبة 

 .الموسـو " تصنيؼ درجة االلتزاـ االجتماعي لدى العبي منتخبات جامعة الموصؿ " في النية إجراء البحث 
  ." امتثاؿ الفرد في سموكو لمقيـ والمعايير المقررة في المجتمع ": اذ يقصد بااللتزاـ االجتماعي 

براء ومختصيف لمحكـ عمى مدى فقد تـ اختياركـ كخ، ونظرًا لما تتمتعوف بو مف خبرة ودراية عممية في مجاؿ العمـو الرياضية  
، اذ تـ استخداـ مقياس )االلتزاـ االجتماعي( لمطالب الممارسيف لمنشاط الرياضي، صالحية فقرات المقياس المرفقة طيا

تكوف االجابة عمى فقرات المقياس مف خالؿ بديميف و ، ( فقرة24والذي يتكوف مف )، (2006، والمعد مف قبؿ )خطاب
 : لبدائؿ ىي وا، (1-2تراوحت بيف )

 ال نعـ
 : راجيف تفضمكـ بقراءة االستبياف واإلجابة عمى ما يأتي 
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تصمح بعد التعديؿ مف خالؿ ، ال تصمح، تصمح)وتحت البديؿ الذي تراه مناسبًا لمفقرة ، أماـ كؿ فقرة (   )وضع عالمة  -
 .)حذؼ او إعادة صياغة عدد مف الفقرات(

ذا لـ تصمح فما ىو السمـ البديؿ برأيكـ ؟، مقياس أعالهمدى صالحية بدائؿ إجابة فقرات ال -  وا 
 

 شاكريف تعاونكـ العممي المبارؾ
 : التوقيع

  : المقب العممي
 : االختصاص

 : الجامعة والكمية 
 
 تصمح بعد التعديؿ ال تصمح تصمح الفقػػػرات ت
    عندما يكوف لدي مباراة التـز بالوقت المحدد 1
    عف موعد المباراة فإنني اعتذر واحضر المباراةإذا وصمت متأخرًا  2
    إذا تعارضت طموحاتي مع أىداؼ المجتمع الذي انتمي إليو فإنني أتوافؽ مع المجتمع 3
    عندما أرى أحد الطالب وىو يعبث ببعض الممتمكات العامة أمنعو عف ىذا العمؿ  4
    ألتـز بالحضور في الموعد المحدد ننيإذا كنت عمى موعد مع اآلخريف الغراض التدريب فإ  5
    عندما أكمؼ بأداء خدمة اجتماعية فإنني أقوـ بتنفيذىا بإخالص 6
    عندما تصدر كميتي بعض القرارات اإللزامية فإنني التـز بتنفيذىا 7
    أشعر بأف احترامي لمناس في الوقت الحاضر يزيد مف األلفة والود بيننا  8
    خص ما عمى اآلخريف فأنني استنكر تصرفاتوإذا تطاوؿ ش 9

    عندما يمقي المدرب محاضرة عف التدريب فأنني أنصت بإتماـ حتى يكمؿ حديثو 10
    إذا وجدت أحد زمالئي يحقؽ نجاحات متميزة فإنني أحسده عمى ىذه النجاحات 11
    اآلخريف بتغييرىا عندما تكوف ىناؾ ظاىرة سمبية في المجتمع فإنني انتقدىا وأطالب 12
    عندما تقوـ كميتي بسفرة ترفييية فإنني أتشاور مع زمالئي قبؿ ذلؾ 13
    عندما تكوف عند زمالئي مناسبات وأفراح فإنني أشاركيـ فييا حتى ولو كنت مشغوالً  14
    عندما أشعر بأف زمالئي يمزحوف دائما وفي كؿ مناسبة فإنني اخبرىـ بأف لكؿ مقاـ مقاؿ 15
    حينما أخطئ بحؽ اآلخريف فإنني أجد نفسي ممتزمًا ليـ باالعتذار 16
    عندما يدخؿ عمي شخص ما فإنني أقؼ وأسمـ عميو 17
     عندما أزور اآلخريف في سكنيـ فإنني أقرع الباب وأستأذف بالدخوؿ 18
    إذا وقع خالؼ بيف صديقيف لي فأنني أحاوؿ أف اقرب بينيما  19
    عندما تكوف بيني وبيف اآلخريف أسرار فإنني ال أبوح بيذه األسرار 20
    عندما تكوف عالقتي مقطوعة باآلخريف فإنني أحاوؿ إعادتيا عبر األصدقاء 21
    عندما اخسر المباراة فانني ال احمؿ مسؤولية الخسارة الي مف الطالب 22
    إذا انتقدني زمالئي فإنني أتقبؿ النقد بيدوء 23
    إذا طمب مني أف أقيـ أحد أصدقائي فإنني أكوف عاداًل في تقييمي 24

 
 
 
 

 الباحثان

 عبد هللا ماجد حامد

 جمال مثنى حامد  

 ال تصلح  تصلح 



  م4235/أيلول     معة بابلجا /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

022 

 
 (2الممحق )

 مقياس االلتزاـ االجتماعي بصيغتو النيائية
 ال نعـ الفقػػػرات ت
   عندما يكوف لدي مباراة التـز بالوقت المحدد 1
   راةإذا وصمت متأخرًا عف موعد المباراة فإنني اعتذر واحضر المبا 2
   إذا تعارضت طموحاتي مع أىداؼ المجتمع الذي انتمي إليو فإنني أتوافؽ مع المجتمع 3
   عندما أرى أحد الطالب وىو يعبث ببعض الممتمكات العامة أمنعو عف ىذا العمؿ  4
   إذا كنت عمى موعد مع اآلخريف الغراض التدريب فإنني ألتـز بالحضور في الموعد المحدد  5
   ما أكمؼ بأداء خدمة اجتماعية فإنني أقوـ بتنفيذىا بإخالصعند 6
   عندما تصدر كميتي بعض القرارات اإللزامية فإنني التـز بتنفيذىا 7
   أشعر بأف احترامي لمناس في الوقت الحاضر يزيد مف األلفة والود بيننا  8
   إذا تطاوؿ شخص ما عمى اآلخريف فأنني استنكر تصرفاتو 9

   دما يمقي المدرب محاضرة عف التدريب فأنني أنصت بإتماـ حتى يكمؿ حديثوعن 10
   إذا وجدت أحد زمالئي يحقؽ نجاحات متميزة فإنني أحسده عمى ىذه النجاحات 11
   عندما تكوف ىناؾ ظاىرة سمبية في المجتمع فإنني انتقدىا وأطالب اآلخريف بتغييرىا 12
   ييية فإنني أتشاور مع زمالئي قبؿ ذلؾعندما تقوـ كميتي بسفرة ترف 13
   عندما تكوف عند زمالئي مناسبات وأفراح فإنني أشاركيـ فييا حتى ولو كنت مشغوالً  14
   عندما أشعر بأف زمالئي يمزحوف دائما وفي كؿ مناسبة فإنني اخبرىـ بأف لكؿ مقاـ مقاؿ 15
   ليـ باالعتذارحينما أخطئ بحؽ اآلخريف فإنني أجد نفسي ممتزمًا  16
   عندما يدخؿ عمي شخص ما فإنني أقؼ وأسمـ عميو 17
    عندما أزور اآلخريف في سكنيـ فإنني أقرع الباب وأستأذف بالدخوؿ 18
   إذا وقع خالؼ بيف صديقيف لي فأنني أحاوؿ أف اقرب بينيما  19
   رارعندما تكوف بيني وبيف اآلخريف أسرار فإنني ال أبوح بيذه األس 20
   عندما تكوف عالقتي مقطوعة باآلخريف فإنني أحاوؿ إعادتيا عبر األصدقاء 21
   عندما اخسر المباراة فأنني ال احمؿ مسؤولية الخسارة ألي مف الطالب 22
   إذا انتقدني زمالئي فإنني أتقبؿ النقد بيدوء 23
   قييميإذا طمب مني أف أقيـ أحد أصدقائي فإنني أكوف عاداًل في ت 24

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


