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 انجية كرة القجم الستقجمين في محافظة نيشهى  لجى العبيبشاء وتطبيق مكياس الحزهر الهجهدي 
 

 علي حامد سليمان                                             منهل خطاب سلطان         

 اسية كلية التربية االسجامعة الموصل 

 ( 2021/8/8قبل لمشذر في  2021/6/22)قجم لمشذر في 
 سمخصال

 ىجف البحث إلى:
 نيشػى.الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة بشاء مكياس  -
 نيشػى.درجة الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة التعخؼ عمى  -
 التعخؼ عمى مدتػيات الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة نيشػى. -

العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة وقج تع استخجاـ السشيج الػصفي لسالءمتو وشبيعة البحث، واشتسل مجتسع البحث عمى 
أما عيشة البحث فقج تع اختيارىا برػرة عذػائية مغ مجتسع  ( العبا،637عجدىع )والبالغ ( 0202 -0202) الخياضينيشػى لمسػسع 
 مغ عيشة البحث %(70،963العبا ويشدو )( 304) عجدىا عيشة البشاء فكاف اما (،%69.72بشدبة )و العبا ( 444) البحث وبػاقع

 عيشة البحث%( مغ 07،207بشدبة )( العبا 202وتع تصبيقو عمى عيشة مغ الالعبيغ تكػنت مغ )
 وقج تهصل الباحثان إلى االستشتاجات اآلتية:

مكياس الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة نيشػى وقجرتو عمى تذخيز الحزػر  فعالية -2
 الػجػدي عشج استخجامو كػسيمة لمكياس.

 لجييع مدتػيات متػسصة مغ الحزػر الػجػدي. العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة نيشػى  -0
 :وفي ضهء االستشتاجات يهصي الباحثان بسا يأتي

وإمكانية تصبيقو  افببشائو الباحث ااالستفادة مغ مكياس الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية محافطة نيشػى بكخة القجـ والحي قام   -2
 مع متغيخات نفدية أخخى.و  اعيةإلجخاء بحػث مذابية عمى فعاليات رياضية اخخى فخدية وجس

االيجابية كخفع الخوح السعشػية الشفدية ذلظ لتعديد الجػانب السعشػي و االىتساـ بأشكاؿ الجعع االجتساعي وخرػصا الجعع السادي  -0
 في تعديد الحزػر الػجػدي لالعبيغ.عمى  فعاؿمغ تأثيخ  السا لي وبث الحساسة وزرع الثقة في نفػس الالعبيغ
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Abstract  
The research aims to: 
- Building an existential attendance scale for advanced football club players in Nineveh 
Governorate. 
- Identifying the degree of existential presence among advanced football club players in 
Nineveh Governorate. 
- Identifying the levels of existential presence among advanced football club players in 
Nineveh Governorate. 
     The descriptive approach was used for its relevance with the nature of the research, and 
the research community included the advanced football club players in  Nineveh 
Governorate for the sports season (2020-2021), which included  (637) players, and the 
research sample was randomly selected from the research community and by (444) players 
with a percentage of (69.70%) of the research community, while the construction sample 
was (324) players and a percentage of (72.963%) of the research sample and it was applied 
to a sample of players consisting of (120) players with a percentage of (27.027%) of the 
sample search. 
The two researchers reached the following conclusions: 
1- The effectiveness of the existential attendance scale among the advanced football club 
players in Nineveh Governorate and its ability to diagnose existential attendance when used 
as a means of measurement. 
2- The advanced football club players in Nineveh governorate have medium levels of 
existential presence. 
In light of these conclusions, the researchers recommend the following: 
1- To take advantage of the scale of existential attendance among the football players of 
Nineveh Governorate clubs, which has been built by the two   researchers and to take in 
consideration the possibility of applying it to conduct similar researchers on other individual 
and collective sporting, with other psychological variables. 
2- Paying attention to forms of social support, especially financial support, in order to 
enhance the positive psychological aspects, such as raising the morale, instilling enthusiasm 
and instilling confidence in the hearts of the players because of their effective impact on 
enhancing the existential presence of the players. 
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 التعريف بالبحث-1
 البحث: وأىسيةالسقجمة  1-1

تدعى إلى الػصػؿ بالالعبيغ لتحقيق أفزل االنجازات مغ العمـػ التي يعج عمع الشفذ الخياضي           
مغ خالؿ الجراسات العمسية الحجيثة ذات العالقة بالدمػؾ الخياضي واغمب الخياضية في السػاقف التشافدية وذلظ 

ىحه الجراسات بيشت انو ىشاؾ تقارب كبيخ بيغ الخياضييغ في القجرات البجنية والسيارية لكغ ىحه الشتائج لع تحدع 
 ستحققة جيجة.في اغمب االحياف بشاء عمى العامل الشفدي فكمسا كاف التحزيخ الشفدي جيجا كانت الشتائج ال

أىسية بالشدبة لالعب الحي يػاجو مػاقف بيئية صعبة البج أف يكػف  ذوحيث يعتبخ الحزػر الػجػدي         
لجيو إدراؾ عاؿ بيحا الحزػر ال نو يمعب دورًا كبيخًا وحاسسًا في تحديغ نتائج الفخيق الف لعبة كخة القجـ مغ 

راؾ قجراتيع وإمكانياتيع بذكل جساعي مغ اجل تحقيق أداء أفزل األلعاب الفخقية التي يحاوؿ فييا الالعبػف إد
الف ىحا الحزػر الػجػدي سيؤثخ عمى نطختيع لحياتيع القادمة ونطختيع ألنفديع الستسثمة بذعػر االنداف "

بالسدؤولية في بشاء نفدو وتصػر عػاشفو وتػاصمو مع االخخيغ في بشاء مجتسعو وعالسو الحي يعير فيو واف يكػف 
تسيدا ولجيو حزػر وجػدي الف غيابو يشعكذ سمبا عمى افخاد السجتسع ويدبب اضصخابات بيغ االفخاد مغ مختمف م

                                                                                     السجاميع والسعتقجات."
(02 :353)  

"ويعج الحزػر الػجػدي مطيخا مغ مطاىخ الرحة الشفدية، اذ اف الرحة الشفدية ىي حالة تكامل         
شاقات الفخد السختمفة بسا يؤدي حيغ استثساره ليا، وبالتالي الى تحقيق اندانيتو، والفخد في سعي دائع الى تحقيق 

              قق لو الشجاح في الحياة". ىحا الحزػر عغ شخيق اكتذاؼ امكانيتو وقجراتو بالذكل الحي يح
(76:9) 

وعمى الخغع مغ غذاوة التجخبة التي نعيذيا في الػقت الحاضخ في ضل جائحة كػرونا، إذ أصبح ىشاؾ       
تغييخ جػىخي في االسذ التي تخسخت في اذىانشا عغ كثيخ مغ جػانب الحياة السختمفة التي نعيذيا والتي مشيا 

تيجفة بالجراسة الحالية لتعخضيا لطخوؼ الجانب الخياضي والعبي أنجية محافطة نيشػى بكخة القجـ  ىع الذخيحة السد
ال يسكغ اف نشطخ  لحلظ الحياة الرعبة الستسثمة بجائحة كػرونا التي قج تؤثخ عمى الحزػر الػجػدي لجى الالعبيغ

الى الالعب عمى انو كائغ فارغ مدتدمع لقجره خالي مغ الفكخ والسذاعخ فالالعب فاعل نذط يجرؾ نفدو وبيئتو 
اف ولو القجرة عمى االختيار والتغيخ وحل السذاكل التي تػاجيو في مجالو الخياضي. حيث ويؤثخ ويتأثخ بيا 

الحزػر الػجػدي يؤثخ عمى نطخت الالعبيغ لحياتيع السدتقبمية ونطختيع ألنفديع الستسثمة بذعػر الالعب 
و واف يكػف متسيدا ولجيو بالسدؤولية في تصػر قجراتو وتػاصمو مع الالعبيغ االخخيغ مغ أعزاء الفخيق و بشاء نفد

حزػر وجػدي الف غياب الحزػر الػجػدي لالعب يشعكذ سمبا عمى السدتػى البجني والسياري ويشعكذ أيزا 
" فاألفخاد يختمفػف فيسا بيشيع في القجرة عمى مػاجية احجاث الحياة ،عمى مدتػى الالعبيغ لمعب بخوح الفخيق الػاحج
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اض الشفدية والجدسية ومغ دوف اف يطيخ لجييع العجد في حياتيع لسعخفتيع والديصخة عمييا دوف االصابة باألمخ 
                                                                   "وامتالكيع االحداس والعاشفة بسكػنات الديصخة وااللتداـ

(2 :43  ) 
 :ومن خالل ما تقدم فإن أهمٌة البحث الحالً تكمن فً

الكشف عن درجة الحضور الوجودي وقلق المنافسة الرٌاضٌة. فضال عن تحدٌد طبٌعة وشكل العالقة بٌن 
المتغٌرٌن لدى شرٌحة رٌاضٌة مهمة تمتلك قاعدة جماهٌرٌة كبٌرة والمتمثلة بالعبً اندٌة محافظة نٌنوى 

لباحث فً الحضور الوجودي لهذه المتقدمٌن بكرة القدم ، ومما لم ٌسبق وان أجرٌت دراسة مماثلة على حد علم ا
الفئة من الرٌاضٌٌن والتً ٌمثل الحضور الوجودي مكاناً ممٌزا لهم، لذا ٌعد الحضور الوجودي الرٌاضً ضرورة 

أساسٌة لدى الالعبٌن لما له من خصوصٌة وتأثٌر على الجانب النفسً خصوصا فً ظل قرار االتحاد العراقً 
والمنافسات الرٌاضٌة لجمٌع األندٌة الرٌاضٌة للمحافظات العراقٌة بشكل عام  لكرة القدم بإٌقاف جمٌع التدرٌبات

بسبب جائحة كورونا كما ٌمكن ان توفر هذه الدراسة اطاراً نظرٌا ونتائجاً إٌجابٌة للباحثٌن وركٌزة مهمة لتطوٌر 
 بحوث الحقة فً هذا المجال  

 مذكمة البحث: 1-2
ي فخضتو جائحة كػرونا تأثيخا سمبيا عمى جسيع مجاالت الحياة السختمفة لقج أحجث التباعج االجتساعي الح         

ومشيا السجاؿ الخياضي، حيث تع الغاء وتأجيل العجيج مغ البصػالت العالسية والقارية والسحمية، وكاف لو التأثيخ 
اد بكافة اشكالو لكثخة الدمبي األكبخ عمى األلعاب الجساعية والتي مشيا لعبة كخة القجـ، وذلظ لرعػبة تحقيق االعج

اعجاد الالعبيغ، ووجػد الفخوؽ الفخدية، وصعػبة تحقيق أداء التسخيغ السذتخؾ لالعبيغ القت ىحه السذكمة بجورىا 
 عمى الػاقع الخياضي في عسػـ العخاؽ، ومشيا عمى العبي انجية محافطة نيشػى بكخة القجـ.

ر الشفدية الدمبية ليحه الجائحة مسا جعل العجيج مشيع يعيذػف حيث مغ الستػقع اال يدمع الخياضييغ مغ االثا      
حالة مغ القمق واالحباط حيث اف التأثيخ الصػيل شػيل االمج لمػباء الحالي غيخ مدبػؽ ربسا يؤثخ نفديا عمى 

ـ الالعبيغ السيسا بعج تػقف كافة االنذصة الخياضية التي بجورىا ولجت ضغصا نفديا كبيخا عمييع  ناتج عغ عج
التأقمع مع الػاقع السدتجج، مسا قج يؤثخ عمى نطخة الالعبيغ ألنفديع وحاضخىع ومدتقبميع خػفا مغ انخفاض 
مدتػاىع البجني والسياري بدبب االنقصاع عغ التجريب والسشافدات وعجـ التػاصل مع بكية الالعبيغ وربسا سيؤدي 

ت والحي بجوره ربسا يذكل تيجيجا لمحزػر الػجػدي الى انخفاض في شجة وحساس الالعبيغ في المعب وتيجيجا لمحا
لجييع نتيجة الذعػر بالقمق والخػؼ مغ السجيػؿ ومغ الشتائج التي سػؼ يحققيا الفخيق في السشافدات وخرػصا 
بعج تحجيج الجيات السدؤولة مػعجا لبجء انصالؽ السذاركات الخياضية في السػسع الحالي ضسغ شخوط وضػابط 

عمى دوافع السذاركة الخياضية ومػاجية السػاقف التشافدية لجوره في سيادة األفكار الدمبية والخػؼ معيشة مسا يؤثخ 
 وعجـ االرتياح.

 ومغ ىشا بخزت مذكمة البحث ويسكغ اخترارىا عمى شكل التداؤالت اآلتية:     
 طة نيشػى.عجـ وجػد أداة لكياس الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محاف -2
  متقجميغما ىي درجة الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية محافطة نيشػى في كخة القجـ  -0
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 :أىجاف البحث 1-3
 -الى: وييجؼ البحث الحالي 

 بشاء مكياس الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة نيشػى. -
 التعخؼ عمى درجة الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة نيشػى. -
 التعخؼ عمى مدتػيات الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة نيشػى. -
 
 مجاالت البحث: 1-4
 العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة نيشػى.سجاؿ البذخي: ال 2-3-2
 2/4/0202لغاية......  29/22/0202مغ : سجاؿ الدمانيال 2-3-0
 االنجية الخياضية في نيشػى بكخة القجـ.  السكاني: مالعبسجاؿ ال 2-3-3
 تحجيج السرطمحات: 2-5
 الحزهر الهجهدي: 1-5-1

 التعريف اصطالحا:
إلعادة بشاء الحياة ليحقق االنداف وجػده عغ شخيقو اذ يخمق مغ حالة السحاؿ  أسمػب:Park) ,2001عرفو )

                                   (0: 02)                 حالة تحجي ويخمق معاني ججيجة وواضحة لمحياة سعى لتحكيقيا باالعتساد عمى نفدو
قدراته النفسٌة والبدنٌة والمهارٌة إلعادة بناء ٌتبعه الرٌاضً أسلوب  ٌعرف الباحث الحضور الوجودي نظرٌاً:

تحدي من ال حالةالسكون وعدم الرغبة فً اللعب الى اذ ٌخلق من حالة لٌحقق من خاللها حضوره الوجودي 
                لتحقٌقها باالعتماد على نفسه الرٌاضً سعىالتً ٌوٌخلق معانً جدٌدة وواضحة للحٌاة 

على مقٌاس الحضور الوجودي الذي سوف ٌقوم الدرجة التً ٌحصل علٌها الالعب  هً االجرائً:التعرٌف 

الباحث ببنائه اذ كلما اقتربت الدرجة التً ٌحصل علٌها الالعب من الدرجة الكلٌة للمقٌاس ٌعنً ان الالعب ٌتمتع 
 بمستوى حضور وجودي عاٍل والعكس صحٌح.

 السيجانية: واجراءاتومشيجية البحث  -2
 البحث:مشيج  2-1

فالسشيج الػصفي "يعتسج عمى دراسة الػاقع أو  ،السشيج ألػصفي لسالءمتو وشبيعة البحث الباحثافاستخجـ 
الطاىخة كسا تػجج في الػاقع، وييتع بػصفيا وصفا دقيقا، مغ خالؿ التعبيخ الشػعي الحي يرف الطاىخة ويػضح 

                                                                             (74: 8)               " وصفا رقسيا يػضح مقجار أو حجع الطاىخة خرائريا، أو التعبيخ الكسي الحي يعصي
 عيشتو:مجتسع البحث و  2-2

- 0202لمسػسع الخياضي ) اشتسل مجتسع البحث عمى العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة نيشػى 
( العبا استشادا إلى السعمػمات التي تع الحرػؿ عمييا مغ األنجية الخياضية وبسػجب 637( البالغ عجدىع )0202

( نادي، 07كذػفات االتحاد الفخعي لكخة القجـ بسحافطة نيشػى مػزعيغ عمى االنجية الخياضية والبالغ عجدىا )
با مغ العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة نيشػى ، والتي تع ( الع444واشتسمت عيشة البحث عمى )
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%( مغ مجتسع البحث الكمي، 69.72اختيارىع بالصخيقة العذػائية البديصة مغ مجتسع البحث ويسثمػف ندبة )
مغ عيشة البحث والتي تتكػف مغ عيشة   %(70،963)( وبشدبة 304مػزعيغ عمى عيشة البشاء البالغ عجدىا )

( العبا بشدبة 42( مغ عيشة البحث وعيشة الثبات وعجدىا )57،027( العبا وبشدبة )054تسييد البالغ عجدىا )ال
%(  مغ عيشة 6،756( العبا بشدبة )32%(  مغ عيشة البحث وعيشة التجارب االستصالعية البالغ عجدىا )9)

( يبيغ 2عيشة البحث. والججوؿ رقع )%( مغ 07،207( العبا بشدبة )202البحث ، وقج بمغ عجد عيشة التصبيق )
 تفاصيل ذلظ.

 (1الججول )
 يبين تفاصيل عيشة البشاء والتطبيق

 
 البحث  أدوات 2-3
 مكياس الحزهر الهجهدي 2-3-1
 الشفدية سالسقاييخطهات بشاء  2-3-1-1

 تحجيج السشطمقات الشظرية لبشاء السكياس: 
 إلى "أف عسمية بشاء أي مكياس تسخ بعجة مخاحل رئيدية، ىي:  (Allen, M. and Yen:1979)يذيخ 

 التخصيط لمسكياس وذلظ بتحجيج السحاور )األبعاد( التي تغصي فقخاتو.  -
 صياغة فقخات لكل محػر.  -
 تصبيق الفقخات عمى عيشة مسثمة لسجتسع البحث.  -
 إجخاء تحميل لفقخات السكياس  -
 (229 -228: 28) يصبق السكياس بعج التأكج مغ السػاصفات العمسية لو ووضع السعاييخ لكيفية الترحيح". -

 افلحا اعتسج الباحثاف ىحه الخصػات في بشاء مكياس الحزػر الػجػدي لجى العبي كخة القجـ حيث قاـ الباحث     
بسخاجعة أدبيات البحػث واألشخ الشطخية والجراسات الدابقة الخاصة بالسػضػع قيج البحث حيث قاـ بتحميل محتػى 

 تمظ السرادر 
 :الحزهر الهجهديالسجاالت التي يتزسشيا مفيهم  تحجيج 2-3-1-2

 مجسهع عيشة البشاء العيشة
 عيشة البشاء

عيشة 
 التطبيق 

عيشة 
 االستطالعية الثبات التسييز البحث

 444 124 324 34 44 254 العجد
 %144 27,427 72,963  6,75 9,44 57,24 الشدبة السئهية
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اذ اعتسج الباحثاف عمى  إلى مجسػعة مغ السجاالت فيسا يعتقج أنيا تغصي ىحا السفيػـ الباحثافتػصل   
. اذ فقج تع عخض ىحه السجاالت عمى الخبخاء ىلحالشطخية الػجػدية والتي حجد عجة مجاالت لمحزػر الػجػدي 

تكػف لرالح  فإنيامغ قيستيا الججولية  أكبخ( السحدػبة عشجما تكػف 2أف قيسة )كا ى( ال0222, )ميجييذيخ 
االجابة التي تقابل أكثخ التكخارات آلراء الخبخاء )ترمح، ال ترمح( وفي ىحه الحالة يعتسج السجاؿ، اما عشجما تكػف 

                صالحيتو.اؾ اتفاؽ الخبخاء عمى ليذ ىش و( السحدػبة أقل مغ قيستيا الججولية فال يعتسج السجاؿ الن2قيسة )كا
 الباحثاف.يبيغ اجخاءات ( 0) ( والججوؿ66: 25)

 (2الججول )
 أراء الخبراء في محاور السكياس وندبة االتفاق وقيسة مربع كآي

 مدتهى 
 الجاللة 

 2قيسة كا

 الججولية 
  2قيسة كا

  السحدهبة
الشدبة 
 السئهية

غير 
 السهافقين  السهافقين 

عجد 
 ت  السجاالت  الخبراء 

 1 العالم الخاص 21 21  4 %144 21 3,84 دالة

 2 العالم السذارك 21 21  4 %144 21 3,84 دالة

 3 العالم الخارجي 21 21 4 %144 21 3,84 دالة

 3.84( =2.25عشج مدتػى معشػية )
( فقخة مػزعة 66فقج تع اعتساد )وبيحا  مجاالت،( 3) الحزػر الػجػديوبحلظ أصبح عجد السجاالت لسكياس   

لمعالع السذارؾ و  ( فقخة00لمعالع الخاص و ) ( فقخة04بػاقع )حدب األىسية الشدبية لكل مجاؿ عمى السجاالت 
 (3االولية كسا في الججوؿ رقع )لتذكل السكياس برػرتو لمعالع الخارجي  ( فقخة02)

 (3جدول )

 واهمٌتها النسبٌة وعدد الفقرات لكل مجالمجاالت الحضور الوجودي ونسبتها المئوٌة 

 عدد الفقرات النسبة املئوية األمهية النسبية درجات اخلرباء اجملاالت ت
 47 %69 97>: 85 العامل اخلاص 1
 44 %67 799: :7 العامل املشارك 4
 45 %65 9891 71 عامل اخلارجي 6
        99 %155 >41 ;16 جملموع الكلي ا 7
 96 الدرجاتجمموع  8

 األولية:إعجاد فقرات السكياس بريغتيا 2-3-1-3
 تع إعجاد الفقخات برػرتيا األولية مغ خالؿ عجد مغ الخصػات وىي:
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كسا مبيغ في  الحزػر الػجػدياشتقاؽ بعس الفقخات مغ األشخ الشطخية والتعاريف التي تشاولت مفيػـ  -2
 .(4)رقع الججوؿ 
أو بعس مجاالتو، مع إجخاء بعس الحزػر الػجػدي اشتقاؽ بعس الفقخات مغ السقاييذ التي تشاولت  -0

 التعجيالت عمى قدع مشيا لكي تالئع مجتسع البحث في الجراسة الحالية.
بريغتو الحزػر الػجػدي ليكػف العجد الكمي لفقخات مكياس  الباحثاففزال عغ إعجاد بعس الفقخات مغ قبل 

وصيغت الفقخات عمى شكل عبارات تقخيخية كل مشيا يسثل مػقف يسخ  ( فقخة مػزعة عمى السجاالت.66األولية )
عمي تشصبق عمي بجرجة كبيخة ججا، تشصبق عمي بجرجة كبيخة، تشصبق تتبعو خسدة بجائل لإلجابة ىي  الالعببو 

 .ال تشصبق عمي قميمة،تشصبق عمي بجرجة  متػسصة، بجرجة
 (4الجدول رقم )

 الدراسات التً اطلع علٌها الباحثان. ٌبٌن

 الدولة السنة عٌنة البحث الباحث عنوان الدراسة ت

االبتكار العاطفً  8
وعالقته بالحضور 
الوجودي لدى طلبة 

 الجامعة

طلبـــــــــة جامعـــة    زهراء ماجد عدنان
 دٌالـــى الدراســـات

الصباحٌـــة األولٌــة 
للعــــام الدراســــــــــً 

(8102-8102) 

8102 

 

 العراق

تأثٌر برنامج ارشادي  1
فً تنمٌة الحضور 
الوجودي لدى طلبة 

 األساسٌةكلٌة التربٌة 

طلبة كلٌة التربٌة  ماجد كرٌم العبودي
 األساسٌة

 الجامعة المستنصرٌة

 الدراسة الصباحٌة للعام

(8103-8104) 

 

8105 

 

 

 العراق

الحضور الوجودي لدى  1
 طلبة الجامعة

العزٌز عبد 
 الموسوي

صبار حسن 
 السكافً

طلبة جامعة القادسٌة 
مرحلة البكالورٌوس 
الدراسة الصباحٌة 

الصفوف الثانٌة والرابعة 
من الكلٌات العلمٌة 

واإلنسانٌة للعام الدراسً 
(8108-8103) 

8104 

 

 

 العراق
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 لمفقرات:التحميل السشطقي  2-3-1-4
عمى مجسػعة مغ الخبخاء الستخرريغ، وشمب  الحزػر الػجػديتع عخض الفقخات مع السجاالت لسكياس 

مشيع ابجاء رأييع في مجى صالحية فقخات السكياس، ومجى مشاسبتيا وىل صياغتيا جيجة اـ تحتاج إلى تعجيل، 
( 2كاوصالحية البجائل السعتسجة ازاء كل فقخة. ولتحميل اراء الخبخاء عمى فقخات السكياس فقج تع استخجاـ أختبار )

كل فقخة صالحة عشجما تكػف  مقبػلة وعجت% فسا فػؽ 75تعتبخ ندبة  إذوالشدبة السئػية لمخبخاء  لمعيشة واحجة،
 ( يبيغ ذلظ.  5(. والججوؿ )2.25قيسة مخبع كاي السحدػبة دالة عشج مدتػى )

 (5ججول رقم )
 اراء الدادة الخبراء حهل صالحية فقرات مكياس الحزهر الهجهدي والشدبة السئهية وقيسة مربع كآي      

مدتهى 
 الجاللة

 (2قيسة)كا
 الججولية

 (2قيسة)كا
 السحتدبة

ندبة 
 االتفاق

 الخبراء
 تدمدل
غير  السجاالت الفقرات

عجد  السهافقهن  السهافقهن 
 الخبراء

 2 02 24 6 %72 3,0 3,84 غيخ دالة

  

 0 02 29 2 %95 26,0 3,84 دالة
 3 02 27 3 %85 9,8 3,84 دالة
 4 02 02 2 %222 02 3,84 دالة
 5 02 28 0 %92 20,8 3,84 دالة
 6 02 27 3 %85 9,8 3,84 دالة
 7 02 28 0 %92 20,8 3,84 دالة

 8 02 20 8 %62 2,8 3,84 غيخ دالة
 9 02 02 2 %222 02 3,84 دالة

 22 02 24 6 %72 3,0 3,84 غيخ دالة
 22 02 27 3 %85 9,8 3,84 دالة
 20 02 27 3 %85 9,8 3,84 دالة

 23 02 24 6 %72 3,0 3,84 غيخ دالة
 24 02 27 3 %92 20,8 3,84 دالة

 25 02 20 8 %62 2,8 3,84 غيخ دالة
 26 02 27 3 %85 9,8 3,84 دالة

م 
عال

ال
ص

خا
ال
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مدتهى 
 الجاللة

 (2قيسة)كا
 الججولية

 (2قيسة)كا
 السحتدبة

ندبة 
 االتفاق

 الخبراء
 تدمدل
غير  السجاالت الفقرات

عجد  السهافقهن  السهافقهن 
 الخبراء

 27 02 28  0 %92 20,8 3,84 دالة 
 28 02 27  3 %85 9,8 3,84 دالة 

 29 02 20  8 %62 2,8 3,84 غيخ دالة 
 02 02 26  4 %82 7,0 3,84 دالة 
 02 02 27  3 %85 9,8 3,84 دالة 
 00 02 28  0 %92 20,8 3,84 دالة 

 03 02 24  6 %72 3,0 3,84 غيخ دالة 
 04 02 26  4 %82 7,0 3,84 دالة 

 2 02 22  22 %52 2 3,84 غيخ دالة 

 

 0 02 26  4 %82 7,0 3,84 دالة 
 3 02 24 6 %72 3,0 3,84 غيخ دالة

 4 02 27 3 %85 9,8 3,84 دالة
 5 02 26  4 %82 7,0 3,84 دالة 
 6 02 27 3 %85 9,8 3,84 دالة
 7 02 26  4 %82 7,0 3,84 دالة 
 8 02 28 0 %92 20,8 3,84 دالة
 9 02 28 0 %92 20,8 3,84 دالة
 22 02 29 2 %95 26,0 3,84 دالة

 22 02 22  22 %52 2 3,84 غيخ دالة 
 20 02 23 7 %65 2,8 3,84 غيخ دالة
 23 02 26  4 %82 7,0 3,84 دالة 
 24 02 29 2 %95 26,0 3,84 دالة
 25 02 28 0 %92 20,8 3,84 دالة

م 
عال

ال
ك

ر
شا

لم
ا

 
 

 

م 
عال

ال
ص

خا
ال

 
 

 

م 
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ال
ك

ر
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ا
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مدتهى 
 الجاللة

 (2قيسة)كا
 الججولية

 (2قيسة)كا
 السحتدبة

ندبة 
 االتفاق

 الخبراء
 تدمدل
غير  السجاالت الفقرات

عجد  السهافقهن  السهافقهن 
 الخبراء

 26 02 29 2 %95 26,0 3,84 دالة
 27 02 26  4 %82 7,0 3,84 دالة 

 28 02 24 6 %72 3,0 3,84 غيخ دالة
 29 02 28 0 %92 20,8 3,84 دالة
 02 02 24 6 %72 3,0 3,84 دالةغيخ 

 02 02 28 0 %92 20,8 3,84 دالة
 00 02 27 3 %85 9,8 3,84 دالة

  2 02 23 7 65% 2,8 3,84 غيخ دالة

 0 02 28 0 %92 20,8 3,84 دالة
 3 02 29 2 %95 26,0 3,84 دالة
 4 02 27 3 %85 9,8 3,84 دالة
 5 02 26  4 %82 7,0 3,84 دالة 

 6 02 20 8 %62 2,8 3,84 غيخ دالة
 7 02 28 0 %92 20,8 3,84 دالة
 8 02 26  4 %82 7,0 3,84 دالة 
 9 02 27 3 %85 9,8 3,84 دالة
 22 02 26  4 %82 7,0 3,84 دالة 
 22 02 29 2 %95 26,0 3,84 دالة

 20 02 20 8 %62 2,8 3,84 غيخ دالة
 23 02 24 6 %72 3,0 3,84 غيخ دالة
 24 02 26  4 %82 7,0 3,84 دالة 
 25 02 29 0 %92 20,8 3,84 دالة
 26 02 26  4  %82 7,0 3,84 دالة 

 ً
ج
ار

خ
 ال

لم
عا

ال
 

 

م 
عال

ال
ً

ج
ر
خا

ال
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مدتهى 
 الجاللة

 (2قيسة)كا
 الججولية

 (2قيسة)كا
 السحتدبة

ندبة 
 االتفاق

 الخبراء
 تدمدل
غير  السجاالت الفقرات

عجد  السهافقهن  السهافقهن 
 الخبراء

 27 02 27 3 %85 9,8 3,84 دالة
 28 02 20 8 %62 2,8 3,84 غيخ دالة

 29 02 29 2 %95 26,0 3,84 دالة
 02 02 27 3 %85 9,8 3,84 دالة

 ( 2.25( وندبة خصا )3.84*قيسة كاي الججولية = )
عمى السحاور ( الفقخة مػزعة 28( فقخة وتع استبعاد )48( حرػؿ السػافقة عمى صالحية )3يتبيغ مغ الججوؿ ) 

 الثالثة وكانت كاالتي:
 ( فقخات 7محػر العالع الخاص ) -2
 ( فقخات 6محػر العالع السذارؾ ) -0
 ( فقخات 5محػر العالع الخارجي ) -3

 ( فقخة48ليربح السكياس بريغتو األولية بػاقع )
بتػزيع االستسارات الخاصة  2جوبسداعجة فخيق العسل السداع الباحثاف اإلحرائي: قامالتحميل  عيشة 2-3-1-5

 وذلظ استسارةاي  استبعاد، وبعج ترميح االستسارات وتفخيغيا لع يتع الحزػر الػجػدي عمى الالعبيغبسكياس 
 ومتكاممةلكػف االجابات دقيقة 

 التسييزية لمفقرات: القهة 2-3-1-6
تعج القػة التسييدية لمفقخة مغ الخرائز الكياسية السيسة لمفقخات السقاييذ الشفدية السخجعية السعيار لكػنيا 

  .         اساسيا ىحا الشسط مغ الكياستكذف عغ قجرة الفقخات عمى قياس الفخوؽ الفخدية في الخاصية التي يقػـ عمى 
                                                                                       (25 :399)  

اف اليجؼ مغ تحميل الفقخات ىػ التأكج مغ كفاءتيا في تحقيق مبجا الفخوؽ الفخدية الحي يقػـ عميو         
فقج السكياس، فيتع حداب القػة التسيدية لمفقخات لغخض االبقاء عمى الفقخات السسيدة وححؼ الفقخات غيخ السسيدة، 

اخح عيشتيغ متصخفتيغ  لمباحثيغد والتي تتيح ( مغ مجتسع البحث ليسثمػ عيشة التسيي054قاـ الباحثاف باختيار )
%(، وقج قاـ الباحثاف وبسداعجة فخيق العسل السداعج بتػزيع االستسارات الخاصة بسكياس الحزػر 07بشدبة )

                                                           
 وليج، إبخاليع خميل، أسامة خزخ، رأفت محدغىذاـ دمحم عمي، عسخ عبجالحكع، دريج شارؽ، ىػار معرـػ ايسغ  2
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( استسارة 054الػجػدي عمى الالعبيغ، وبعج ترميح االستسارات الرالحة وتفخيغيا ألغخاض تسييد الفقخات بمغت )
 ذلظ.                      يبيغ( 6والججوؿ ) انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة نيشػى.مػزعة عمى العبي 

 (6الججول )
 القهة التسيزية بأسمهب السجسهعتين الستطرفتين لفقرات الحزهر الهجهدي

    السجسهعة الجنيا السجسهعة العميا  
رقم  

 الفقرة
الهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 قيسة)ت(
 السحتدبة

 قيم
( (sig 

 داللة
 الفروق 

 مسيزة 4,441 5,658 1,486 3,71 4,634 4,57 1 
 مسيزة 4,441 4,645 1,144 3,43 4,914 4,25 4
 مسيزة 4,441 7,385  1,247 3,41 4,745 4,28 6
 مسيزة 4,441 4,449 1,143 3,44 1,228 3,14 9
 مسيزة 4,426 2,245  1,141 3,19 1,281 3,65 11
 مسيزة 4,441 14,634  1,464 3,41 4,626 4,59 13
 مسيزة 4,441 11,159  1,154 3,44 4,545 4,71 16
 مسيزة 4,441 14,755  1,149 2,87 4,651 4,58 24
 مسيزة 4,441 8,584  1,214 3,49 4,738 4,55 26
 مسيزة 4,441 7,344  1,179 2,81 4,944 4,12 34
 غير مسيزة 4,343 1,435 1,178 3,33 1,233 3,11 34
 مسيزة 4,441 13,329  1,141 2,86 4,434 4,81 35
 مسيزة 4,441 5,769 1,162 1,94 4,919 2,91 38
 مسيزة 4,441 4,224  1,164 2,91 1,259 3,78 44
 مسيزة 4,441 11,653  4,991 2,75 4,779 4,52 43
 مسيزة 4,441 8,147  1,148 3,49 4,813 4,43 47
 مسيزة 4,449 2,659 1,277 2,44 1,469 2,42 48

 مسيزة 4,441 14,459  1,255 2,54 4,771 4,39 2 
 مسيزة 4,441 4,692  1,224 3,43 1,456 3,94 7

ك
ار

ش
لم

 ا
لم

عا
ال
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    السجسهعة الجنيا السجسهعة العميا  
رقم  

 الفقرة
الهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 قيسة)ت(
 السحتدبة

 قيم
( (sig 

 داللة
 الفروق 

 مسيزة 4,441 6,978  1,224 3,43 4,838 4,28 14
 مسيزة 4,441 7,114  1,211 2,78 4,978 4,12 14
 مسيزة 4,441 14,364  1,233 2,74 4,699 4,51 17
 مسيزة 4,441 8,444  1,248 2,84 4,983 4,35 19
 مسيزة 4,441 13,354 4,968 2,65 4,783 4,65 22
 مسيزة 4,441 4,112  1,224 3,24 1,223 4,46 24
 مسيزة 4,441 8,951  1,244 3,14 4,685 4,64 27
 مسيزة 4,441 8,357  1,242 3,14 4,744 4,52 29
 مسيزة 4,441 5,895 1,111 2,83 1,113 3,71 31
 مسيزة 4,441 14,441  1,167 2,93 4,734 4,59 32
 مسيزة 4,441 14,674  1,172 2,91 4,784 4,72 36
 مسيزة 4,441 9,297  4,953 2,72 4,896 4,19 42
 مسيزة 4,441 8,833  1,279 2,84 4,755 4,42 44
 مسيزة 4,441 4,428  4,972 2,77 1,544 3,74 46

 غير مسيزة 4,494 1,687  1,495 3,49 1,449 3,45 3 
 مسيزة 4,442 2,455  1,345 2,87 1,545 3,36 5
 غير مسيزة 4,448 4,834 1,367 2,74 1,298 2,73 8
 غير مسيزة 4,322 4,994  1,314 2,74 1,428 2,93 12
 غير مسيزة 4,132 1,514 1,153 2,26 1,521 2,61 15
 مسيزة 4,441 7,139 1,111 2,85 1,433 3,74 18
 مسيزة 4,442 3,141  1,114 3,78 4,883 4,32 21
 مسيزة 4,441 14,118  4,981 3,49 4,754 4,59 23
 مسيزة 4,441 3,911  1,279 3,16 1,289 4,41 25

ً
ج
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خ
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عا
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    السجسهعة الجنيا السجسهعة العميا  
رقم  

 الفقرة
الهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

الهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 قيسة)ت(
 السحتدبة

 قيم
( (sig 

 داللة
 الفروق 

 غير مسيزة 4,129 1,527 1,149 2,74 1,443 2,72 28
 مسيزة 4,441 5,327  1,426 2,94 1,324 4,14 33
 مسيزة 4,441 4,524  1,481 3,49 1,354 4,43 37
 مسيزة 4,441 7,847  1,323 3,12 4,776 4,57 39
 غير مسيزة 4,523 4,641  1,492 2,24 1,291 2,33 41
 مسيزة 4,441 3,472  1,248 2,84 1,385 3,61 45

وعشج الخجػع الى مدتػى  (425232ــــ 441,4)( لفقخات السكياس تخاوحت بيغ Sig( أف الكيع )4يتزح مغ الججوؿ )
( وىحه الفقخات ىػي 2,25( فقخات غيخ مسيدة مدتػى الجاللة ليا أكبخ مغ )7( يتبيغ لشا أف ىشاؾ )2،25السعشػية )

 ( فقخة.42( ليبقى السكياس )34،3،8،20،25،08،42)
  معامل االتداق الجاخمي 7_1_3_2

بيغ الفقخة  االرتباطويدسى ىحا االسمػب برجؽ االتداؽ الجاخمي، ويتع قياسو مغ خالؿ حداب معامل 
ويسكغ إيجاده عغ شخيق ايجاد العالقة بيغ فقخات االختبار والجرجة الكمية لمفخد ( 68 :24)والجرجة الكمية لمسكياس 
   (90 :25)                                                                  االختبار.التي تعج معيارًا لمرجؽ 

عاليا، دؿ ذلظ عمى تػافخ  لالختباروعميو كمسا كاف معامل ارتباط درجات االختبارات الفخعية بالجرجة الكمية 
وبعج استبعاد الفقخات الغيخ مسيدة في عسمية تسييد الفقخات والبالغة  (،372 :22التشاسق الجاخمي لالختبار ككل )

بيغ درجة كل فقخة  (Sig( قاـ الباحثاف باستخجاـ أسمػب صجؽ الفقخة معتسجا عمى معامل ارتباط بيخسػف وقيسة )7)
 ( يبيغ ذلظ7والجرجة الكمية لمسكياس والججوؿ )

 (7الججول )
 درجات ارتباط الفقرات بالجرجة الكمية لسكياس الحزهر الهجهدي

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 قيم
(sig) 

 مدتهى 
 الجاللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
  R االرتباط

 قيم
(sig) 

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
R 

 قيم
(sig) 

 مدتهى 
 الجاللة

 معشػي  4,441 **4,529 36 4,441 **4,522 47 معشػي  4,441 **4,327 1

ً
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 (25,2) ≥معشػي عشج مدتػى معشػية  

(، وعشج الخجػع إلى مدتػى 2,266و 2,648( أف قيع معامل االرتباط قج تخاوحت بيغ )5يتزح مغ الججوؿ ) 
كانت أكبخ ) Sig) ( حيث اف قيستيا5(، نجج أف جسيع الفقخات كانت مسيدة عجا الفقخة ذات الخقع )25,2معشػية )

 ( فقخة. 42( لحلظ تع ححفيا مغ السكياس ليربح السكياس يحتػي عمى )25,2مغ قيسة )
مع الجرجة  الحزػر الػجػديكسا استخخجت الكيع االرتباشية بيغ الجرجة الكمية لكل مجاؿ مغ مجاالت مكياس 

الكمية لمسكياس، وذلظ الف ارتباشات السجاالت الفخعية بالجرجة الكمية لمسكياس ىي قياسات اساسية لمتجانذ ألنيا 
وقج اضيخت الشتائج اف قيع معامالت االرتباط دالة  (255 :02) تداعج عمى تحجيج مجاؿ الدمػؾ السخاد قياسو

( 2.25مغ الكيسة الججولية لسعامل االرتباط عشج مدتػى داللة ) أكبخاحرائيًا الف معامالت ارتباشيا السحدػبة 
 ( يبيغ ذلظ.8والججوؿ )

 (8الججول )
 معامل االرتباط بين درجة السجال والجرجة الكمية عمى السكياس

رقم  السجال
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

(Sig) 
 قيسة

رقم  السجال
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 قيسة
(Sig) 

 معشػي  4,441 **4,581 40 4,441 **4,248 48 معشػي  4,441 **4,397 4
 معشػي  4,441 **4,568 44 4,441 **4,641 0 معشػي  4,441 **4,491 6
 معشػي  4,441 **4,355 46 4,441 **4,382 7 معشػي  4,441 **4,281 9
 غيخ 4,191 4,482 5 4,441 **4,469 22 معشػي  4,449 **4,163 11

 معشػي 
 معشػي  4,441 **4,449 28 4,441 **4,541 24 معشػي  4,441 **4,532 13
 معشػي  4,441 **4,243 02 4,441 **4,619 27 معشػي  4,441 **4,579 16
 معشػي  4,441 **4,554 03 4,441 **4,525 29 معشػي  4,441 **4,592 24
 معشػي  4,441 **4,321 05 4,441 **4,648 00 معشػي  4,441 **4,532 26
 معشػي  4,441 **4,274 33 4,441 **4,369 04 معشػي  4,441 **4,521 32
 معشػي  4,441 **4,335 37 4,441 **4,544 07 معشػي  4,441 **4,654 35
 معشػي  4,441 **4,575 39 4,441 **4,512 09 معشػي  4,441 **4,413 38
 معشػي  4,448 **4,166 45 4,441 **4,444 32 معشػي  4,441 **4,355 42
   4,441 **4,572 30 معشػي  4,441 **4,628 43
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عالم
ال

ص 
لخا

ا
 

1 4,441** 4,441 

عالم
ال

رك 
ذا

الس
 

2 4,698** 4,441 
4 4,425** 4,441 7 4,454** 4,441 
6 4,526** 4,441 14 4,546** 4,441 
9 -4,153* 4,415 14 4,553** 4,441 
11 4,282** 4,441 17 4,644** 4,441 
13 4,513** 4,446 19 4,534** 4,441 
16 4,582** 4,441 22 4,687** 4,441 
24 4,586** 4,441 24 4,421** 4,441 
26 4,538** 4,441 27 4,576** 4,441 
34 4,595** 4,441 29 4,545** 4,441 
35 4,639** 4,441 31 -4,364** 4,441 
38 -4,324** 4,441 32 4,591** 4,441 
44 4,375** 4,441 36 4,538** 4,441 
43 4,641** 4,441 42 4,625** 4,441 
47 4,544** 4,441 44 4,579** 4,441 
48 -4,135** 4,432 46 4,443** 4,441 

العالم 
 الخارجي

العالم  4,448 **4,165 18
 الخارجي

33 4,571** 4,441 
21 4,42** 4,441 37 4,469** 4,441 
23 4,453** 4,441 39 4,497** 4,441 
25 4,441** 4,441 45 4,464** 4,441 

(، وعشج الخجػع إلى 2.698و 2.364-( أف قيع معامل االرتباط قج تخاوحت بيغ )6يتزح مغ الججوؿ )
(، نجج أف جسيع فقخات السكياس 2.25( وأماـ مدتػى معشػية )053ججاوؿ داللة معامل االرتباط عشج درجة حخية )

( 8أصبح عجد الفقخات السدتبعجة مغ السكياس بعج اجخاء عسمية التسييد عمى فقخاتو بمغت )كانت مسيدة، وبحلظ 
 (9الججول )                       ( يبيغ ذلظ9فقخات والججوؿ رقع )

 الفقرات السدتبعجة من مكياس الحزهر الهجهدي
 السحػر الحي يسثميا الفقخات السدتبعجة ت

ص
خا

 ال
لم

عا
ال

 

ك
ار

ش
لم

 ا
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 العالع الخاص 34 2
 العالع السذارؾ -- 0
 العالع الخارجي  3،5،8،20،25،08،42 3

 
 :Scales Reliabilityثبات السكياس  2-3-1-8

يعج الثبات مغ الخرائز الكياسية االساسية لمسقاييذ الشفدية مع اعتبار تقجـ الرجؽ عميو، ألف السكياس 
صادؽ ىػ ثابت  اختبارالرادؽ يعج ثابتا، فيسا قج ال يكػف السكياس الثابت صادقا، ويسكغ القػؿ بأف كل 

الخاصة بالطاىخة السجروسة والتي مغ  ويػفخ معامل الثبات كثيخًا مغ السؤشخات االحرائية (243 :0بالزخورة )
خالليا يسكغ الحكع عمى دقة السكياس الحي أستعسل في الكياس. ويقرج بالثبات أف تكػف ادوات الكياس عمى 
                            .  درجة عالية مغ الجقة واإلتقاف واالتداؽ فيسا تدودنا بو مغ بيانات عغ الدمػؾ السفحػص

(5: 223)  

 استخرج ثبات مكياس بالطريقتين اآلتيتين:وقج 

 الشرفية:طريقة التجزئة  2-3-1-8-1
( "وتعتسج اساسا عمى تقديع 244 :7وتدسى بسعامل الثبات بصخيقة االنراؼ او معامل الثبات الجاخمي )

عبارات )فقخات( السكياس عمى قدسيغ وحداب معامل االرتباط بيغ اجابات االفخاد السفحػصيغ عغ ىحيغ القدسيغ" 
( 42البالغة ) الثبات( وتع تصبيق ىحه الصخيقة الستخخاج الثبات مغ خالؿ استسارات عيشة 59 :4(،و )09:6)

قخة، اذ قدست عبارات السكياس عمى نرفيغ ضع الشرف االوؿ العبارات ذات ( ف42استسارة وتزسشت كل مشيا )
التدمدالت الفخدية بيشسا ضع الشرف الثاني العبارات ذات التدمدالت الدوجية بحيث اصبح لكل فخد درجتاف، 

يقة االكثخ االولى تسثل مجسػع درجات الفقخات الفخدية والثانية تسثل مجسػع الجرجات الدوجية لمفقخات، وىي الصخ 
(، و 005 :20)                       شيػعا في االستخجاـ واالكثخ مالءمة لمحرػؿ عمى نرفيغ متكافئيغ. 

(22: 035) 
وتع ايجاد معامل الثبات مغ خالؿ معامل االرتباط بيخسػف بيغ درجات نرفي االختبار، اذ بمغت قيسة 

( ويذار الى "اف االرتباط بيغ درجات كل مغ نرفي االختبار يعج بسثابة 2,68بيغ نرفي االختبار ) rاالرتباط 
 .(322 :27)                                           االتداؽ الجاخمي لشرف االختبار وليذ االختبار كمو". 

وىػ  (،2,82قيا )ولمحرػؿ عمى معامل الثبات الكمي تع استخجاـ معادلة سبيخماف بخواف، إذ بمغ الثبات وف      
 ( فأعمى فانو يعج ثبات عالي"75,2داؿ إحرائيًا مسا يجؿ عمى ثبات السكياس، " إف معامل الثبات إذا بمغ )

                                                                                                (02 :33)    
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 :Alpha Cronbachطريقة الفاكرونباخ  2-3-1-8-2
"تعتسج ىحه الصخيقة عمى اتداؽ أداء الفخد مغ فقخة إلى أخخى، وىحا يذيخ إلى قػػة االرتباشػات بػيغ الفقػخات 

(، ولحداب ثبات السكياس بصخيقة ألفا كخونباخ تع حداب التبايغ لكػل فقػخة Nunnally,1978,320في االختبار" )
( 2,77كيػػاس، فكانػػت قيسػػة معامػػل الثبػػات بيػػحه الصخيقػػة )مػػغ فقػػخات مكيػػاس الحزػػػر الػجػػػدي والتبػػايغ الكمػػي لمس

 وىػ معامل ثبات مقبػؿ ومؤشخ جيج عمى اتداؽ الفقخات وتجانديا.
 وصف السكياس برهرتو الشيائية: 2-3-1-9

في الخصػات الدػابقة، أصػبح مكيػاس الحزػػر الػجػػدي فػي صػيغتو  افبعج اإلجخاءات التي قاـ بيا الباحث
( فقػخة، والعػالع 26( أبعاد لمسكياس، وىػي العػالع الخػاص ويتكػػف مػغ )3( فقخة مػزعة عمى )42الشيائية مكػنا مغ )

تشصبػق ( فقخات، وقج حجدت أماـ كل فقخة البػجائل )8( فقخة، والعالع الخارجي ويتكػف مغ )26السذارؾ ويتكػف مغ )
عمي بجرجة كبيخة ججا، تشصبق عمي بجرجة كبيخة، تشصبق عمي بجرجة متػسصة، تشصبق عمي بجرجة قميمة، ال تشصبػق 

( عمػى التػػالي 2-0-3-4-5وقج شسمت جسيع فقخات السكياس عبػارات ايجابيػة وسػمبية وأعصيػت الػجرجات )، عمي(
( يبػػيغ اوزاف الفقػػخات باالتجػػاىيغ الدػػمبي 9ؿ رقػػع )( لمفقػػخات الدػػمبية والجػػجو 5-4-3-0-2لمعبػػارات اإليجابيػػة و )

 (22وااليجابي وكسا مبيغ في الججوؿ رقع )
 (14الججول )

 اوزان الفقرات باالتجاىين الدمبي وااليجابي
 بجائل اإلجابة

 
 وزن الفقرات 

تشطبق عمي 
بجرجة كبيرة 

 ججا

تشطبق عمي بجرجة 
 كبيرة

تشطبق عمي بجرجة 
 متهسطة

تشطبق عمي 
 بجرجة قميمة 

ال تشطبق   
 عمي

 1 2 3 4 5 االتجاه اإليجابي

 5 4 3 2 1 االتجاه الدمبي

(، ويذػيخ ىػحا إلػى انػو 202( درجة بستػسط فخضػي )022 -42وتخاوحت الجرجة الكمية لمسكياس ما بيغ )
الالعبػػػيغ، وكمسػػػا  كمسػػػا ارتفعػػػت درجػػػة السجيػػػب عمػػػى السكيػػػاس فانػػػو يذػػػيخ إلػػػى درجػػػة حزػػػػر وجػػػػدي عػػػالي لػػػجى

( فقػػػخات 7انخفزػػت درجػػة السجيػػػب فانػػو يذػػػيخ درجػػة حزػػػػر وجػػػدي مػػشخفس وكانػػػت فقػػخات السكيػػػاس الدػػمبية )
 (22( فقخة ومػزعة عمى ابعاد السكياس الثالثة وكسا مبيغ في الججوؿ رقع )33وكانت فقخات السكياس اإليجابية )

 (11الججول )
 السجاالت وفقراتيا الدمبية وااليجابي

 الفقرات الدمبية الفقرات اإليجابية السجال  ت
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 9215236 1232426282112132162242262292332382 العالم الخاص 1
 34 22527214214217219222224227228231234237244 العالم السذارك 2
 12218232 21223225235239 العالم الخارجي 3

 لمتصبيق عمى عيشة البحث،وبحلظ أصبح السكياس بريغتو الشيائية جاىدا 
 التجربة االستطالعية لمسكياس: 0-3-2-22

لإلجابة عغ فقخات مكياس  24/0/0202( العب بتاريخ 32تع إجخاء تجخبة استصالعية عمى عيشة قػاميا )   
 وقج شمب مغ الالعبيغ قخاءة التعميسات والفقخات، واالستفدار عغ أي  ،( فقخة42الحزػر الػجػدي الستكػف مغ )

غسػض وذكخ الرعػبات التي قج تػاجييع أثشاء اإلجابة، وقج كانت التعميسات واضحة، والفقخات واضحة، فقج 
( 00.5( دقائق وبستػسط قجره )05 - 02أوضحت التجخبة أف مجى الػقت السدتغخؽ لإلجابة عغ السكياسيغ بيغ )

 دقيقة.
 
 الهجهدي:الحزهر لسكياس التطبيق الشيائي  2-4
( مػػغ عيشػػة %07,207( العبػػًا، وىػػي تسثػػل ندػػبة )202تػػع تصبيػػق السكيػػاس عمػػى عيشػػة التصبيػػق البالغػػة )      

البحث، وبعج تدويج العيشة بالتعميسات حػؿ كيفيػة االجابػة عػغ السكيػاس استخشػادا بالسالحطػات الػػارد ذكخىػا سػابقا 
( 22االسػػتسارات الغيػػخ صػػالحة والبػػالغ عػػجدىا )وبعػػج جسػػع االسػػتسارات تػػع اسػػتبعاد تعميسػػات السكيػػاس(  فػػي )اعػػجاد

اسػػتسارات لعػػجـ اإلجابػػة عػػغ كػػل الفقػػخات وبدػػبب وجػػػد أكثػػخ مػػغ إجابػػة عمػػى بعػػس الفقػػخات وعميػػو ترػػبح عيشػػة 
 ( العب تع معالجة بياناتيع احرائيا. 222التصبيق )

 اإلحرائية:الهسائل  2-5
اإلحرائية والتي تع حدابيا باستخجاـ بخنامج الحاسػب اآللي تحكيقا ألغخاض البحث الحالي استخجمت الػسائل 

(SPSS ):وىي 
 ( لعيشة واحجة 0كامعادلة مخبع كاي ) -2
 .الستػسط الفخضي -0

 ومشاقذتيا:عرض الشتائج -3
العبي انجية كرة القجم لجى  الحزهر الهجهدياليجف األول: بشاء مكياس  عرض ومشاقذة نتائج 3-1

 الستقجمين في محافظة نيشهى 
تحقق ىحا اليجؼ مغ خالؿ بشاء السكياس والحي استػفى الذخوط الالزمة ليحا الشػع مغ السقاييذ الشفدية  وتع

مة لتحقيق اىجاؼ االدوات السيسة والسكس أحجويعج ىحا السكياس  البحث. اجخاءاتمػضح بذكل تفريمي في  وكسا
  األخخى.البحث 



 0207(، لسنة 3، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

8881 
 

الحزهر الهجهدي لجى العبي انجية كرة القجم درجة عرض ومشاقذة نتائج اليجف الثاني: التعرف عمى  3-2
 الستقجمين في محافظة نيشهى 

بكخة القجـ مغ  مغ اجل تحقيق اليجؼ الثاني تع قياس الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية محافطة نيشػى      
( العبا، وقج جخى 222خالؿ تصبيق مكياس الحزػر الػجػدي عمى افخاد عيشة البحث)التصبيق( والبالغ عجدىع )

( يبيغ 20اعتساد الجرجة الكمية لمسكياس أساسا في التعخؼ عمى درجة الحزػر الػجػدي لجى الالعبيغ والججوؿ )
 (12الججول )                                      تفاصيل ذلظ.

 ( لسكياس الحزهر الهجهديSigالستهسط الحدابي واالنحراف السعياري والستهسط الفرضي وقيسة)ت( وقيسة )
 لعيشة البحث

 السعالع االحرائية
 العجد لمسكياس

الػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

الستػسط 
 الفخضي

قيسة 
)ت( 

 السحتدبة

 قيسة )ت(
 الججولية

 قيسة  
Sig 

 4,441 2,98  22,08 202 23,46 245,85 222 الػجػدي الحزػر
 ( 2,25معشػي عشج مدتػى معشػية > )

بكخة  (اف الستػسط الحدابي لمحزػر الػجػدي لالعبي انجية محافطة نيشػى  20يتبيغ مغ الججوؿ رقع)          
( درجة ، وعشج اجخاء السقارنة بيغ الػسط الحدابي والستػسط 23,46( وبانحخاؼ معياري ) 245,85القجـ يبمغ )

( درجة تبيغ وجػد فخوؽ معشػية لرالح الػسط الحدابي وباستعساؿ االختبار 202الفخضي لمسكياسيغ والبالغ )
 (Sig)( وقيسة 22,08التائية السحدػبة تبمغ )اتزح اف الكيسة   (One Sample T Testالتائي لعيشة واحجة)

يجؿ عمى وجػد حزػر  ( فاف ذلظ2.25اصغخ مغ قيسة مدتػى السعشػية ) (Sig)( وبسا اف قيسة 4.441بمغت )
 الستقجميغ وجػدي واضح يسكغ تأشيخه عمى افخاد عيشة البحث، وذلظ يعشي الى اف العبي انجية محافطة نيشػى 

يستمكػف في ضػء الجرجات الحالية مجسػعة مغ ميارات وقجرات الحزػر الػجػدي الكافية لمتعامل مع الػاقع 
الججيج مغ خالؿ احداسيع بسعشى الحياة والػعي بحواتيع والشطخ نطخة تفاؤلية  نحػ السدتقبل لتحقيق االىجاؼ 

يعيذػف باىتساـ وحيػية جػدية الى اف افخاد العيشة السدتقبمية السخسػمة. حيث تتفق ىحه الشتيجة مع وجية الشطخ الػ 
ونذاط بتفاعميع مع البيئة مغ خالؿ عسمية قيخ الالعبيغ لمطخوؼ السحيصة بيع وتػاصميع مع اآلخخيغ، وإدراكيع 

ووعييع ألىسية وجػدىع. وكحلظ سعييع في مػاصمة الحياة ليكػف ليع معشى لػجػدىع فييا، وتحقيق أىجافيع 
 عغ اف األجػاء الشفدية التي يتعخض ليا الالعبيغ قج تكػف متذابية والرعػبات التي قج تعخقل بحواتيع، فزال

سيخ حياتيع، وامتالكيع لمشطخة التفاؤلية إلى العسل والتفاني والتفكيخ الػاقعي بسدتقبميع واإلحداس بسعشى الحياة. 
(26 :7)                                                                         
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اف الحزػر الػجػدي لجى الالعبيغ يسكغ اف يدتخجمو الخياضي كأسمػب إلعادة بشاء قجراتو  افويخى الباحث      
حالة عجـ الخغبة في  وامكاناتو البجنية والسيارية والشفدية مغ اجل اف يكػف لحزػره معشى وذلظ عغ شخيق تغييخ

التسخيغ والسذاركة في المعب والسشافدات نتيجة الػاقع الججيج الحي فخضتو الجائحة الى خمق حالة مغ التحجي 
فالحزػر   "وخمق اىجاؼ ججيجة يدعى الخياضي الى تحكيقيا باالعتساد عمى قجراتو ومػالبو وامكاناتو الخاصة.

                         أولي لحل مذاكل معيشة       ( ما ىػ إال شخطالػجػدي والحي يتسثل بعبارة )انا مػجػد
(3 :405) 
وضع مدتهيات معيارية لالعبي انجية كرة القجم الستقجمين في اليجف الثالث:  عرض ومشاقذة نتائج 3-3

 محافظة نيشهى عمى مكياس الحزهر الهجهدي
باستخخاج السدتػيات الثالثة )العالي، الستػسط، السشخفس( لالعبي عيشة التصبيق والبالغ عجدىا  افقاـ الباحث

 ( يبيغ تفاصيل ذلظ. 23( العبا مغ العبي انجية محافطة نيشػى بكخة القجـ، والججوؿ )222)
 (23الججوؿ )

 يبين السدتهيات السعيارية لعيشة التطبيق عمى مكياس الحزهر الهجهدي
 االحرائيةالسعالع 

 السدتػى السشخفس السدتػى الستػسط السدتػى العالي العجد لمسكياس

 الحزػر
 222 الػجػدي

فسا فػؽ  -250.59  239.20- 250.58 فسا دوف  - 239.22   
32 50 07 

( اف ىشاؾ ثالث مدتػيات لمحزػر الػجػدي , فقج تخاوح مجى السدتػى 23يتبيغ مغ الججوؿ )        
( العب في حيغ بمغ مجى السدتػى الثاني 32فسا فػؽ(  بػاقع ) -250.59االوؿ)السدتػى العالي( بيغ)

 - 239.22( بيشسا بمغ مجى السدتػى الثالث )السشخفس( بيغ )50( بػاقع )250.58-239.20)الستػسط( بيغ )
( العب ومغ خالؿ مالحطة الججوؿ لعيشة البحث حيث تسخكدت الشدبة االكبخ مغ عيشة 07ػاقع )فسا دوف( ب

 اف( العب مغ العبي انجية محافطة نيشػى بكخة القجـ, يعدو الباحث50البحث في السدتػى الثاني )متػسط( بػاقع )
ىحه الشتيجة الى شبيعة عيشة البحث ومدتػى خبخاتيا الخياضية واالجتساعية ودرجة تفيع افخاد العيشة لخرػصية 
البحث مسا اثخ عمى شبيعة االجابات اذ وقعت معطع اجابات عيشة البحث في السدتػى الستػسط وذلظ بدبب عجـ 

اس بحكع الستغيخات االجتساعية والذخرية السؤثخة القجرة عمى اتخاذ القخار السشاسب في االجابة عمى فقخات السكي
مع تحجيج معشى الحزػر الػجػدي مغ خالؿ السذاركة الخياضية والجانب الحاتي والخارجي وىحا ما يػضح شبيعة 

انيا تستمظ  مغ االمكانات  يغذلظ., فزال عغ اف عيشة البحث الستسثمة بالعبي انجية محافطة نيشػى بكخة القجم
ذخرية يسكغ اف تعسل كسرجات لتجاوز حجوث االزمات الشفدية مغ التأثيخات الدمبية لمحفاظ عمى الحاتية وال
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التػازف الشفدي والتي كثيخا ما تؤدي دورىا في تحقيق التكيف الالـز مع الػاقع وسط االجخاءات السذجدة صحيا أذ 
 ية او عمى شكل مجسػعات صغيخة. تعتبخ ميسة شاقة عمى الخغع مغ لجػء بعس الالعبيغ الى التجريبات الفخد

 االستشتاجات والتهصيات  -4
  االستشتاجات 4-1

 ما يأتي: الباحثانفي ضهء نتائج البحث ومشاقذتيا في حجود العيشة استشتج 

وقجرتو عمى  مكياس الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة نيشػى  فعالية -2
 تذخيز الحزػر الػجػدي عشج استخجامو كػسيمة لمكياس.

 العبي انجية كخة القجـ الستقجميغ في محافطة نيشػى لجييع مدتػيات متػسصة مغ الحزػر الػجػدي. -0
 التهصيات: 4-2

 من استشتاجات تهصي بسا يأتي: الباحثانفي ضهء ما وصمت إليو 
 افاالستفادة مغ مكياس الحزػر الػجػدي لجى العبي انجية محافطة نيشػى بكخة القجـ والحي قاـ ببشائو الباحث   -2

 مع متغيخات نفدية أخخى.و  وإمكانية تصبيقو إلجخاء بحػث مذابية عمى فعاليات رياضية اخخى فخدية وجساعية
الشفدية وذلظ لتعديد الجػانب تساعي واالجاالىتساـ بأشكاؿ الجعع االجتساعي وخرػصا الجعع السادي  -0

في عمى  فعاؿمغ تأثيخ  السا لي االيجابية كخفع الخوح السعشػية وبث الحساسة وزرع الثقة في نفػس الالعبيغ
 تعديد الحزػر الػجػدي لالعبيغ.

 :واالجشبيةقائسة السرادر العربية 
ضباط السخور وعالقتيا باتجاىيع نحػ قػة التحسل الشفدي لجى ( 0220اإلبخاليسي, صفاء عبج الخسػؿ ) .2

 ., رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة, كمية اآلداب، الجامعة السدتشرخيةاآلخخيغ
 (: التقػيع والكياس، دار الحكسة، بغجاد.2992األماـ، مرصفى واخخوف ) .0

 ، تخجسة فيج بغ عبج هللا بغ دليع، دار الحارثيمجخل إلى نطخيات الذخرية( 2999انجمد, بخبارا ) .3
 .لمصباعة والشذخ، الدعػدية

، دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة، 0( "الشطخية الحجيثة في الكياس"، ط0223التقي، احسج دمحم ) .4
 عساف. 

، مؤسدة عالء 2( : أساسيات بشاء االختبارات والسقاييذ الشفدية والتخبػية,ط0225الجمبي، سػسغ شاكخ ) .5
 سػريا.الجيغ لمصباعة والتػزيع، دمذق، 

، دار الحامج 2( "االختبارات والسقاييذ الشفدية"، ط0222الخصيب، دمحم احسج والخصيب، احسج حامج ) .6
 لمشذخ والتػزيع، عساف، االردف. 
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( "مبادئ الكياس والتقػيع في التخبية"، مكتبة دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، 0220زكخيا، دمحم الطاىخ وآخخاف ) .7
 عساف، األردف.

، دار السيدخة 0(: مجخل إلى مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ. ط0229خميل وآخخوف ) ، دمحمعباس .8
 لمشذخ والتػزيع والصباعة، عساف.

 ( نطخيات الذخرية، دار قباء لمصباعة والشذخ والتػزيع القاىخة.2998عبج الخحسغ، دمحم الديج ) .9
 دار الشيزة العخبية، القاىخة.(، مقجمة في الرحة الشفدية، 2976عبج الغفار. عبج الدالـ، ) .22
، دار السديخة 5(: الكياس والتقػيع التخبػي في العسمية التجريدية، ط0225عالـ، محسػد صالح الجيغ ) .22

 لمشذخ والتػزيع والصباعة، عساف، االردف.
 السجاؿ في السيارية والشفدية االختبارات ): 2987 ( الجيغ نرخ دمحم ورضػاف، حدغ، دمحم عالوي، .20

 .القاىخة العخبي، الفكخ دار الخياضي،
، دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة، 2(: الكياس الشفدي والتخبػي، ط0222عسخ، دمحم احسج واخخوف ) .23

 عساف، االردف.
( : الكياس واالختبارات في التخبية الخياضية , مخكد الكتاب لمشذخ ,  0222فخحات , ليمى الديج ) - .24

 جامع حمػاف , مرخ .
الفخقي عمى وفق التػافق الشفدي االجتساعي و التساسظ  باإلنجاز (: التشبؤ0222صالح ) ميجي، حدغ  .25

التخبية  مشذػرة، كميةاشخوحة دكتػراه غيخ  الدمة،الحخكي لمفخيق السذاركة في الجوري السستاز بكخة 
 جامعة بابل. الخياضية،

لحات الجدسية لجى العبي مشتخبات جامعة (: قػة األنا وعالقتيا بسفيػـ ا0222صالح ) ميجي، عمي  .26
 السػصل، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية االساسية، جامعة السػصل.

( بحث )الحزػر الػجػدي لجى 0224)حدغ صبار عمػاف عبج ، والدكافي عبج العديد حيجرالسػسػي،  .27
 شمبة الجامعة(، كمية التخبية، جامعة القادسية، العخاؽ

"، دار الحامج SPSS( "الكياس والتقػيع مشطػر مع تصبيقات بخمجية 0222ل جسعة صالح )الشجار، نبي .28
 لمشذخ والتػزيع، عساف، االردف.

19. Allen, M. and Yen, W. M. (1979) Introduction to Measurement Theory, 
Brook/Cole California. 

20. -Ebel. R.L. (1972) Essentials of Educational Measurement. Eugewood Cliffs 
prentice-all , New Jersey. 

21. Popham, W. T. (1978):Criterion Referenced Measurement Prentice, Hell, 
Englewood Cliffs, New Jersey. 
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The McGraw-Hill Companies. 7th Edition.  
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 السالحق
 الحرهر الهجهديمكياس 

 الفقرات  ت 

تشطبق 
عمي 
بجرجة 
كبيرة 
 ججا

تشطبق 
عمي 
بجرجة 
 كبيرة

تشطبق 
عمي 
بجرجة 
 متهسطة

تشطبق 
عمي 
بجرجة 
 قميمة

ال  
تشطبق 
 عمي

      اعتسج عمى نفدي في التخصيط ألىجافي وتحكيقيا  2
      اساعج زمالئي الالعبيغ في تحقيق أىجافيع  0
      شسػحي أكبخ مغ انجازي   3
      السباريات الرعبةامتمظ القجرة في التعامل مع   4

5  
يؤسفشي سعي بعس الالعبيغ لتحقيق احالميع 

 عمى حداب االخخيغ
     

لجي القجرة عمى االنتباه والتخكيد معطع اوقات   6
 السباراة 

     

      استستع بالدفخ الجساعي مع أعزاء الفخيق  7
      أفزل السذاركة بالسباريات الحاسسة  8
      قخار اثشاء المعبأفكخ كثيخا قبل اتخاذ اي   9

      اتعاوف مع الالعبيغ في حل مذاكميع  22

22  
اعير بدعادة حتى واف لع احقق اىجافي 

 الخياضية
     

أخذى مغ اإلصابة بسخض كػرونا عشج مخالصتي   20
 لألخخيغ
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 الفخيق

     

24  
والالعبيغ عشج اتعاشف مع الكادر التجريبي 

      الخدارة

      يثيخ اندعاجي المعب بجوف جسيػر   25
      ألتـد بالتعميسات الرحية في ضل الجائحة  26

27  
امتمظ القجرة عمى تكػيغ عالقات اجتساعية جيجة 

      الالعبيغ مع

      اتجشب االحتكاؾ مع جسيػر الفخيق السشافذ  28
      الالعبيغاعسل عمى حل الشداعات والخالفات بيغ   29
      أرى مغ حق الالعبيغ التستع بالخجمات الصبية  02

02  
أرى مغ الزخوري تػفيخ األجيدة الحجيثة اثشاء 

      التجريب

00  
انتقج السجرب الحي يتعامل بازدواجية مع  

 الالعبيغ
     

      ال يؤثخ السدتػى السادي عمى ادائي في الفخيق  03
      يتغيبػف عغ التجريبات عسجاانتقج الالعبيغ الحيغ    04
      أسعى لمحرػؿ عمى مشاصب إدارية مدتكبال    05
      محبة الالعبيغ لي تعصيشي الثقة بشفدي  06
      أشجع الالعبيغ الستسيديغ والسػىػبيغ في الفخيق   07

08  
أشارؾ زمالئي الالعبيغ لمػصػؿ الى أفزل  

 األفكار
     

     ضخوؼ السباراة نحػ امتمظ القجرة عمى تغييخ    09
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 الحاسسة

     

      اصغي جيجا لكل ما يقػلو السجرب   32
      اماتيمدتقبل عائمتي اخخ اىتس   30
      اشعخ بستعة المعب ورغبة تحقيق الفػز   33
      أشجع زمالئي عمى المعب الجساعي وعجـ االنانية  34
      انتقج الجسيػر الحي يصمق ىتافات عشرخية   35

36  
االنقصاع االجباري عغ التجريبات يبعث القمق في 

 نفدي
     

احخص عمى التػاصل مع الالعبيغ في التجريبات   37
 وفي اثشاء السباريات

     

      اجيج التأقمع مع الالعبيغ الججد  38
      انتقج االعالـ الخياضي الغيخ ىادؼ   39

أحاوؿ تقخيب وجيات الشطخ عشجما يختمف    42
 زمالئي الالعبيغ في آرائيع

     

 


