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ملخص البحث :
تكمـــن أهمیـــة البحـــث فـــي معرفـــة الفـــروق الفردیـــة لـــدى العبـــي ریاضـــة المعـــاقین وبعـــض 

والعبي األلعاب الفردیة والجماعیة من أقرانهم األسویاء.

التعــرف علــى الفــروق بــین العبــي ریاضــة المعــاقین وبعــض العبــي وهــدف البحــث إلــى:

نینـــوى بعـــد التعـــرف علـــى المقیـــاس وقـــد شـــملت األلعـــاب الفردیـــة والجماعیـــة فـــي مركـــز محافظـــة

مجاالت البحث المجال البشري الذي ضم العبو ریاضة المعاقین وبعض العبـي األلعـاب الفردیـة 

والجماعیــة فـــي مركــز محافظـــة نینــوى بینمـــا كــان المجـــال المكــاني فـــي مالعــب وســـاحات األندیـــة 

نـــــوى وكانـــــت المـــــدة بـــــین الریاضـــــیة وقاعـــــة الشـــــهید امجـــــد محمـــــد نـــــوري فـــــي مركـــــز محافظـــــة نی

وشــمل البــاب الثــاني عــدة مصــطلحات وبعــض المفــاهیم مثــل  ١٥/٦/٢٠٠٦لغایــة  ١٥/٢/٢٠٠٦

االتجاهــات والتفــوق الریاضــي وغیرهــا أمــا البــاب الثالــث فقــد شــكل الجــزء المهــم األكبــر مــن البحــث 

لوصـفي حیث انه شـمل اإلجـراءات فتمثلـت بـالمنهج المسـتخدم حیـث انـه اسـتخدم الباحـث المـنهج ا

لمالءمتــه وطبیعـــة البحــث أمـــا العینــة المســـتخدمة فاســتخدم الباحـــث مجموعــة مـــن العبــي ریاضـــة 

المعوقین وبعض العبي األلعاب الفردیة والجماعیة واستخدم الباحث بعـض أدوات البحـث العلمـي 

یـاس إلعداد المقیـاس علمیـًا بعـد إجـراء المقـابالت الشخصـیة وتوزیـع اسـتمارة االسـتبیان المعـدة للمق

وٕاعــداد هــذا المقیــاس لتطبیقــه علــى البیئــة العراقیــة كمــا مبــین بأبعــاده الثالثــة، فضــًال عــن الدرجــة 

الكلیــة للمقیــاس والتــي تشــیر إلــى التوجــه نحــو التفــوق الریاضــي، وأبعــاد المقیــاس فــي العربیــة هــي:

آلخـرین التوجه نحو احترام ا -٣التوجه نحو اإلحساس بالمسؤولیة -٢التوجه نحو ضبط النفس-١

، وبعـــد تفریـــغ البیانـــات وقـــد تحقـــق الباحـــث مـــن صـــدق المقیـــاس عبـــر صـــدق المحتـــوى والصـــدق 

الظاهري وٕاجراء الثبات فقد تم توزیـع المقیـاس المعـد إلـى أفـراد العینـة وبعـد اإلجـراءات اإلحصـائیة  

تجاهــا تــم التوصــل إلــى االســتنتاجات التالیــة أن العبــي ریاضــة المعــوقین واأللعــاب الفردیــة أكثــر ا

نحو التفوق الریاضي وأبعاده من العبي األلعاب الجماعیة وأوصى الباحث تهیئة العبي األلعـاب 

الجماعیــــة نفســــیًا وبــــدنیًا وتربویــــًا واجتماعیــــًا لالهتمــــام فــــي الســــباقات الریاضــــیة وتعلــــیمهم تحمــــل 

نس المســؤولیة وعــدم االتكــال علــى اآلخــرین وأوصــى أیضــا بــإجراء بحــوث مشــابهة علــى وفــق الجــ

والعمر التدریبي والخبرة.
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A comparative Study in Direction for Sporting
Superiority in Some Players of the Individual

and Collective Games with the Players

of the Crippled Sport

Assistant lectutrer
Abdalkader M. Qader

Abstract:
This study aims at recognizing the individual distinctions among

the players of the crippled sport and some players of the individual and

collective games from their ordinary fellows. After identifying the

measurement, the domains of this study included the human scope which

involved the players of the crippled sport and some players of the

individual and collective players in Nineveh government whereas the

local domain was in the stadiums, fields of the sporting clubs and the hall

of the martyr Amjad Muhammad Noori in Nineveh centre from Feb.,

15th, 2006 to June, 15th, 2006. The second section included several terms

and some concepts such as, the directions, sporting superiority and so on.

The third section is the largest and the most important part of this study.

It involves the procedures which are represented in the method that is

used. The researcher used the attributive procedure to adjust it with the

research. The sample is a group of players of crippled sport and some

players of the individual and collective games. The researcher used some

of the tools of scientific research to provide the measurement

scientifically after doing the private interviews and distributing the

questionnaire to apply it on the Iraqi environment as it is shown in the

three sections. Besides, the total degree of the measurement that points to

the direction towards the sporting superiority. The dimensions of the

measurement are:1-Direction towards self- control.2-Direction towards

responsibility.3-Direction towards respecting others. After categorizing
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the statements, the researcher realized the truthful of the measurement by

the truthful of the content, the external truthful and consistency. The

measurement is distributed to each sample and after counting the

procedures, it resulted the following conclusions: The players of the

crippled sport and individual games have more direction towards the

sporting superiority and its dimensions than the players of the collective

games. The researcher recommended for preparing the players of the

collective games psychologically, physically, educationally and socially

in order to be care of the sporting competitions and teaching them

responsibility and preventing carefree. The researcher also recommended

for making similar researches according to sex, training age and

experience.

التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

ــــه إذ أن  ــــرد أداة للتنفــــیس عــــن رغبات ــــي یجعلهــــا الف تعــــد الریاضــــة إحــــدى الممارســــات الت

الریاضـة لـم تقتصـر علــى األصـحاء بـل أصــبحت الیـوم الزمـة علـى المعــاقین إذ أنهـا األهـم ضــمن 

، ٢٠٠٢أعمارهم(عبــد المجیــد، الحیــاة البیولوجیــة لهــم وأال دفعــوا ثمــن عــدم الحركــة مــن صــحتهم و 

، إن األنشــطة الریاضــیة التــي یمارســها المعــاق تحقــق لــه قــدرًا كبیــرُا مــن القــوة والصــحة واألمــل، )٧

وبــذا یكــون قــد تحــدى عوقــه فضــًال عــن اإلنجــاز الــذي یحققــه فــي مشــاركا تــه المســابقات والــدورات 

ـــه فـــي المحافـــل الدول ـــة ممـــثًال لوطن ـــة إلحـــراز المیـــدالیات الریاضـــیة األولمبیـــة والعالمی یـــة واألولمبی

الذهبیة وغیرها، هذا اإلنجاز الرائع للمعاق ال یختلف عن إنجاز أقرانه من األصحاء الـذین تتعـذر 

علیهم هذه اإلنجازات أو حتى الصعود إلى التصفیات، ویمكن التعرف على نتائج بعض الالعبین 

وا إعدادًا ‘فهم على الرغم من أنهم قد أعدَ الذین وصلوا إلى مستویات عالیة وفشلوا في تحقیق أهدا

بــدنیًا ونفســیًا ومهاریــًا وخططیــًا بســبب اخــتالف اتجاهــاتهم نحــو تحقیــق التفــوق الریاضــي الــذي یعــد 

من السمات التي یتمتع بها الریاضیون.

ومـــن هنـــا تكمـــن أهمیـــة البحـــث فـــي معرفـــة الفـــروق لـــدى العبـــي ریاضـــة المعـــاقین الـــذین 

صم مع العبي األلعاب الفردیة والجماعیـة مـن أقـرانهم األسـویاء والتـي تعتمـد یتحدون اإلعاقة والخ

علیهــا نتــائج الفــرق بالنســبة للترتیــب النهــائي لألندیــة واالتحــادات الریاضــیة فیمــا یخــص األصــحاء 

  .)٣٠٤، ٢٠٠٥الحیالي وآخرون ، (والمعاقین
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مشكلة البحث: ٢-١
ت الجماعیة شكًال ومضمونًا لما تتضمنه كـل تختلف طبیعة الفعالیات الفردیة عن الفعالیا

فعالیة على الرغم من أن ریاضة المعاقین یمارسـها المعـاقون أنفسـهم ألسـباب كثیـرة منهـا قلـة عـدد 

الالعبین وكثرة الفعالیات مما الزم الالعب المعاق أن یمارس الفعالیات الفردیة والجماعیة في آن، 

اقین ومقارنتها باأللعاب الفردیة واأللعاب الجماعیة.من هنا أصبح ضروریًا دراسة ریاضة المع

یهدف البحث إلى:أھداف البحث:  ٣-١

التعرف على مقیاس التوجه نحو التفوق الریاضي..١

التعـرف علـى الفـروق بـین العبـي ریاضـة المعـاقین وبعـض العبـي األلعـاب الفردیـة فـي مركــز .٢

محافظة نینوى.

لمعاقین وبعض العبي األلعاب الجماعیة في مركـز التعرف على الفروق بین العبي ریاضة ا.٣

محافظة نینوى.

فروض البحث: ٤-١
یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین العبي ریاضة المعـاقین وبعـض العبـي األلعـاب الفردیـة .١

لمصلحة العبي ریاضة المعاقین.

اب ال یوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین العبـــي ریاضـــة المعـــاقین وبعـــض العبـــي األلعـــ.٢

الجماعیة.

مجاالت البحث: ٥-١
المجال البشري: العبو ریاضة المعاقین وبعض العبي األلعـاب الفردیـة والجماعیـة فـي مركـز .١

محافظة نینوى.

المجــال المكــاني: مالعــب وســاحات األندیــة الریاضــیة وقاعــة الشــهید امجــد محمــد نــوري فــي .٢

مركز محافظة نینوى.

   ٢٠٠٦/ ٦/ ١٥لغایة  ٢٠٠٦/  ٢/ ١٥المجال ألزماني: المدة من   .٣
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تحدید المصطلحات:  ٦-١
اإلعاقة: عدم تمكـن الفـرد الحصـول علـى االكتفـاء الـذاتي وجعلـه فـي حاجـة مسـتمرة إلـى  ١-٦-١

  . على اإلعاقةإعانة اآلخرین وبالتالي إلى تربیة خاصة تغلبه 

) ٣٣، ٢٠٠٢المجید،(عبد

ار النســبي للمعتقــدات التــي یعتقــدها الفــرد االتجــاه: هــو تنظــیم مكتســب لــه صــفة االســتمر  ٢-٦-١

نحو موضوع أي موقف ویهیئه الستجابة تكون لها األفضلیة عنده 

  )٢٥٦، ٢٠٠٤(سلوم، 

ویعرفه الباحث إجرائیًا:

التفــوق الریاضــي: بأنــه إعــداد ریاضــي بــدني ومهــاري وخططــي ونفســي جیــد فــي مجــال  ٣-٦-١

اللعبة التي یختص بها من اجل تحقیق الهدف.

الدراسات النظریة والدراسات المشابھة:-٢
الدراسات النظریة:١-٢
االتجاھات:١-١-٢

یمكــــن النظــــر إلــــى االتجاهــــات علــــى أنهــــا نــــوع مــــن أنــــواع الــــدوافع المكتســــبة أو الــــدوافع 

االجتماعیة المهیأة للسلوك واالتجاهات اإلیجابیة نحو النشاط الریاضي، التي تلعب دورًا هامًا فـي 

هــذا النــوع مــن النشــاط البشــري ألنهــا تمثــل القــوى التــي تحــرك الفــرد وتثیــره لممارســة هــذا االرتقــاء ب

النشاط واالستمرار بممارسته، هذا الموضوع یثیر اهتمام علماء االجتماع منـذ فتـرة طویلـة فالتوجـه 

لتلـك النفسي للفرد نحو أیة فعالیة في الحیاة یعتبر من العوامل المهمة التي تؤثر في اختیار الفـرد

  ).٢٥٦، ٢٠٠٤(سلوم، الفعالیة والتفاعل معها أو تجنبها

التفوق الریاضي:٢-١-٢
إن التفــوق الریاضــي یتــأتى مــن مواظبــة الریاضــي علــى التــدریب الریاضــي وبــذل أقصــى 

الجهود للظهور بمظهر الئـق ولتحقیـق أحسـن النتـائج إن الخبـرات االنفعالیـة المرتبطـة بالمنافسـات 

اح والفشــل أو الفــوز والهزیمــة یعتبــران مــن أهــم حــاالت الدافعیــة للتفــوق الریاضــي الریاضــیة كالنجــ

واالتجاهات االجتماعیة والفردیة الشخصیة ومن أهم دوافع التفوق ما یلي:

محاولة تحسین مستوى األداء:-

إن مواظبــة الریاضــي علــى التــدریب وبــذل الجهــد ومحاولــة تشــكیل أســلوب حیاتــه بطریقــة 

مـــع المجهـــود البـــدني المبـــذول فـــي التـــدریب الریاضـــي ممـــا یتأســـس علیـــه محاولـــة معینـــة تتناســـب

تحســـین مســـتواه إلحـــراز الفـــوز فـــي المنافســـات أو تســـجیل األرقـــام القیاســـیة حیـــث إن الكثیـــر مـــن 
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الریاضیین ال یكتفون بالوصول إلـى مسـتوى الدرجـة األولـى فقـط بـل یتعـدى طمـوحهم إلـى تحسـین 

ن المنتخبات الوطنیة.مستواهم لیتم اختیارهم ضم

المكاسب الشخصیة:-

یسعى الریاضي إلى تحقیق النجاح الشخصي وتحقیـق ألـذات مـن خـالل التفـوق الریاضـي 

والوصول إلى مركز مرموق ومتمیز بین الجماعة فضال عن تحقیقه للمكاسب المادیة والشخصیة 

األندیة الریاضیة: ٣-١-٢
لتكـوین الریاضـي فـي آیـة دولـة مـن دول العـالم، وهـي هي العمود الفقري الذي یقوم علیـه ا

مؤسسات تهدف إلى المساهمة بدور إیجابي في التنمیة الریاضیة واالجتماعیة ألفراد المجتمع فـي 

إطــار احتیاجــات أعضــائه ورغبـــاتهم، وهــي بــذلك تـــؤدي رســالة عمیقــة تـــتلخص بأنهــا مدرســة لهـــا 

قیـة أجهـزة الدولـة التربویـة فـي تعلـیم الـنشء ورعایـة برامجها ونظمها یشترك فیها اشتراكا فعلیا مع ب

الشــباب فاألندیـــة الریاضـــیة هــي الوســـیلة العملیـــة لتطبیــق الفلســـفة الریاضـــیة الحدیثــة علـــى مبـــادئ 

).١٥، ٢٠٠٥وفق أصول ونظریات تربویة ونفسیة(الحیالي،اجتماعیة سلیمة على

االتحادات الریاضیة الفرعیة:  ٤-١-٢
عــي بأنــه الهیئــة التــي تشــرف علــى اللعبــة الریاضــیة وتــدیرها علــى وفــق یعــرف االتحــاد الفر 

قواعد وأنظمة االتحاد المركـزي لتلـك اللعبـة، ویتكـون االتحـاد مـن األندیـة والمؤسسـات ذوات الفـرق 

الریاضیة التي لها نشـاط فـي اللعبـة ویحـق لـه تأسـیس اتحـاد فرعـي مـن مركـز أي مـن المحافظـات 

اریــة والفنیــة والمالیــة ویشــترط لتــامین االتحــاد الفرعــي أن ال یقــل عــدد یــرتبط بــه مــن النــواحي اإلد

) ویخضـــع ٣النـــوادي الریاضـــیة والمؤسســـات ذوات الفـــرق الریاضـــیة الراغبـــة فـــي التأســـیس عـــن (

االتحاد الفرعي لـنفس أحكـام االتحـادات المركزیـة وأحكـام نظامـه الـداخلي ویـدیر شـؤون االتحـادات 

اللعبــــة وتیســــیر ســــبل ممارســــتها ورفــــع وتنظــــیم مســــتوى إدارتهــــا هیئــــات إداریــــة تعمــــل علــــى نشــــر

ونشــاطاتها وحمایتهــا واســتعدادها للعطــاء األمــر الــذي یوجــب امتالكهــا لمهــارة حــل المشــكالت مثــل 

التنبــؤ بالمشــكالت قبـــل حــدوثها وٕاعـــداد العــدة لمواجهتهـــا وعالجهــا والتصـــدي للمشــكالت بأســـلوب 

متابعــــة الحــــل المختــــار والتحقــــق مــــن عالجــــه للمشــــكلة علمــــي مــــرن واختبــــارات الوقــــت المالئــــم و 

).١٧، ٢٠٠٥(الحیالي، 
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أبعاد التوجھ نحو التفوق الریاضي: ٥-١-٢
التوجھ نحو ضبط النفس:١-٥-١-٢

أصحاب الدرجات العالیة في هذا البعد یتمیزون بالتحكم في االنفعاالت أثناء اللعب. كمـا 

یــذاء المنــافس والســیطرة علــى أعصــابهم أثنــاء اللعــب یســتطیعون الســیطرة علــى انــدفاعا تهــم نحــو إ

وعدم إظهار العصبیة أو (النرفزة) الواضحة عند الهزیمة.

التوجھ نحو اإلحساس بالمسؤولیة:٢ -٥-١-٢
أصــحاب الــدرجات العالیــة فــي هــذا البعــد یتمیــزون بالتوجــه نحــو بــذل الجهــد فــي التــدریب 

نحـــو األدوات واألجهـــزة الریاضـــیة، كمـــا یحـــاولون وفـــي المنافســـات الریاضـــیة، والتوجـــه اإلیجـــابي

التعـــرف علـــى قـــدراتهم المهاریـــة ولیـــاقتهم البـــد نیـــة، كمـــا یظهـــر توجهـــات إیجابیـــة نحـــو المســـؤولیة 

العلمیة والمسؤولیة الریاضیة، كما یهتمون بما یوجه إلیهم من نقد

التوجھ نحو احترام اآلخرین:٣ -٥-١-٢
البعـــد یظهـــرون توجهـــات إیجابیـــة عالیـــة نحـــو احتـــرام أصـــحاب الـــدرجات العالیـــة فـــي هـــذا

عــــالوي، (المــــدرب واإلداري أو المعلــــم أو رئــــیس الفریــــق والــــزمالء والمنافســــین والحكــــام والجمهــــور

٢٠٨، ١٩٩٨. (  

ریاضـة المعــَوقین: ٦-١-٢
ال یــزال االخــتالف قائمــًا حــول التســمیة التــي تطلــق علــى األشــخاص المعــوقین بمختلــف "

ئــاتهم، إذ تعــددت هــذه التســمیات تبعــًا للمســتوى االجتمــاعي والثقــافي للنــاس، ومــن هــذه أنــواعهم وفِ 

وقـــد تـــم االتفــــاق علـــى )التســـمیات، (الخـــواص، العجـــزة، ذوي العاهـــات، غیـــر األســـویاء، المعـــوقین

المعـوقین) بدًال من هذه التسمیـات األخـرى بعد أن أقَره المؤتمر السـابع لخبــراء(استخـدام مصطلح 

  ).١٦، ١٩٨٩(الزیرجاوي، " ١٩٦١ عـرب المنعقـد فـي القاهـرة عـامالشـؤون االجتمـاعیة ال

مصــطلح یطلــق علــى مــن تعوقــه () المعــوق علــى أنــه (وقــد عــَرف كــل مــن (فهمــي وســید

قدراته الخاصة عن النمو السوي إال بمسـاعدة خاصـة، وهـو لفظیـًا مشـتق مـن اإلعاقـة أي التـأخیر 

ویشـیر(محمود) أن مصـطلح (األفـراد ذوي االحتیاجـات  )٢٩، ١٩٨٣وسـید، فهمي ())أو التعویق

في مجال التربیة الخاصة یمكن تغییره إلى مصطلح المعوقین، الذي أصـبح مرتبطـًا فـي )الخاصة

فهـا یعر مكن ت،  أما ریاضة المعـوقین فـی)٣٤، ١٩٩٦محمـود، (أذهان الناس وخاصة في مجتمعنا 

خاصــة بالتربیــة الریاضــیة التقلیدیــة لتمكــین المعــوقین مــن المشــاركة تحــویر األنشــطة ال(علــى أنهــا (

).)بشكل أمین وناجح ومقنع استنادًا إلى اهتمامات وحاجات المعوقین

نبذة تاریخیة عن ریاضة المعـوقین:١-٦-١-٢
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لقد تضمن العالج الطبي للمعـوقین فـي مختلـف العصـور عالجـًا بـدنیًا وتمرینـات ریاضـیة 

مــا أشــار إلیــه العــالم الكبیــر (أبــن ســینا) عنــدما ذكــر بــان العــالج الطبــي یجــب أن تأهیلیــة، وهــذا

یتضـــمن فـــي حـــاالت عدیـــدة التمرینـــات البدنیـــة لتحســـین صـــحة الفـــرد، وتبعـــا لـــذلك ازدادت أهمیـــة 

) ٢٨-٢٧، ٢٠٠٠العنایـة بالتمرینــات العالجیـة زیــادة كبیـرة منــُذ الحـرب العالمیــة األولـى (ریــاض، 

أعتمد الطبیب اإلنكلیزي (السیر لودفیج كوتمان) النشاط الریاضي كوسیلة من ) ١٩٤٤ففي عام (

وسائل العالج بمركز (ستوك ماندیفل) إلصابات النخـاع الشـوكي، لكـي یسـاعد أصـحاب العاهـات 

) ١٩٤٨تمـــوز عـــام ( ٢٨، وفـــي )٣٣، ١٩٨٧علـــى اعـــادة اتصــــالهم بالمجتمــــع والعــــالم (حســـن، 

) مشلوًال من قدامى ١٨من قبل السید (كوتمان) والتي شارك فیها (ُنَظمت ألعاب (ستوك ماندیفل)

المحاربین منهم سیدتان في مسابقة دولیة للرمایة متزامنة مع افتتاح الدورة األولمبیة بلندن (حسـن، 

اعترفت اللجنة الدولیة بقوانین األلعاب للمعـوقین مـع تقـدیم شـعار  ١٩٥٦وفي عام () (٤، ١٩٧٧

جـرت أول مسـابقة للمعـوقین علـى الكراسـي المتحركـة  ١٩٥٧الحدیثـة، وفـي عـام الحركة األولمبیة

تأسـس االتحـاد الـدولي لریاضـة المعــوقین  ١٩٦٧، وفي عام )٢٢، ٢٠٠٢)(إبراهیم، )في نیویورك

، وكان یعد ١٩٨٠كاتحاد مستقل برئاسة(السیر كوتمان) الذي بقي رئیسًا لالتحاد حتى وفاته عام 

  .)٣٠، ١٩٩٨إبراهیم وفرحات، (ب الریاضیة للمعوقین األب الروحي لأللعا

الدراسات المشابھة:٢-٢

إن الدراســات المشــابهة فــي هــذا المجــال قلیلــة غیــر أن مكنــة الباحــث توصــلت إلــى وجــود 

دراســة واحــدة بعنوان"دراســة مقارنــة فــي التوجــه نحــو التفــوق الریاضــي لــدى بعــض العبــي األلعــاب 

محافظة نینوى".الفردیة والجماعیة في مركز 

وبعـــد المقارنـــة التـــي حصـــلت فـــي اســـتنتاجات البحثـــین لـــوحظ أن العینـــة المســـتخدمة فـــي 

البحث األول كانت قلیلة ولم تعطي نتائج دقیقة وعند زیادة العینة ظهرت نتـائج أدق للبحـث حیـث 

ن أن البحـــث الســـابق اخـــذ فیـــه البـــاحثون لعبـــة واحـــدة أمـــا البحـــث الحـــالي اخـــذ فیـــه الباحـــث لعبتـــی

جمـــاعیتین(كرة قـــدم و كـــرة یـــد) وبعـــض األلعـــاب الفردیـــة(بعض العـــاب الســـاحة والمیـــدان واألثقـــال 

والمالكمة والمصارعة).
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إجراءات البحث:.٣
منھج البحث:١-٣

استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته وعینة البحث.

مجتمع البحث وعینتھ:٢-٣
یــة والجماعیــة لــبعض األندیــة واالتحــادات تكــون مجتمــع البحــث مــن العبــي األلعــاب الفرد

)العبـا ١٣٥الریاضیة الفرعیة والعبـي ریاضـة المعـاقین فـي مركـز محافظـة نینـوى والبـالغ عـددهم (

) العبا بالنسبة للمعاقین.٣٦بالنسبة لالعبي األلعاب الفردیة والجماعیة و(

) ٣٤الفردیـــة و() العبـــًا لأللعـــاب ٣٠) العبـــًا بواقـــع (٩٢أمـــا عینـــة البحـــث فتكونـــت مـــن (

) اسـتمارة لبنـاء ٦٧) العبًا بالنسبة لریاضـة المعـاقین وتـم اسـتبعاد (٢٨العبًا لأللعاب الجماعیة و(

) یوضح ذلك:١استمارة لعدم اكتمال اإلجابة والجدول ( )١٢المقیاس و إهمال (

  )١الجدول (

یبین مجتمع البحث وعیناته

المجموعة
مجتمع 

البحث

عینة 

البحث

النسبة 

ئویةالم

عینة 

البناء

النسبة 

المئویة
المستبعدون

النسبة 

المئویة

األلعاب 

الفردیة
٦٨٣٠٤٤.١١٣٠٤٤.١١٠٨١١.٧٦

األلعاب 

الجماعیة
٦٧٣٤٥٠.٧٤٣٠٤٤.٧٧٠٣٤.٤٧

ریاضة 

المعاقین
٣٦٢٨٧٧.٧٧٠٧١٩.٤٤٠١٢.٧٧

المجموع 

الكلي
١٢---٦٧---١٧١٩٢---

أدوات البحث:٣-٣
لغــرض الوصــول إلــى أهــداف البحــث تطلــب تطبیــق مقیــاس التوجــه نحــو التفــوق الریاضــي 

عن طریق توزیع استمارة استبیان مع إجراء بعض المقابالت الشخصیة مع ذوي االختصاص.
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المقابلة:١-٣-٣
مـــن ذوي االختصـــاص فـــي علـــم الـــنفس أجریـــت بعـــض المقـــابالت الشخصـــیة مـــع خبـــراء

یــاس والتقــویم فــي المجــال الریاضــي، وكــان الغــرض منهــا التعــرف علــى مــدى واإلدارة والتنظــیم والق

صالحیة المقیاس للبیئـة والعینـة " إذ تعتبـر المقابلـة اسـتبیانًا شـفویا یقـوم مـن خاللـه الباحـث بجمـع 

).١٣٩، ١٩٩٦معلومات وبیانات شفهیة من المفحوص " (عبیدات وآخران، 

االستبیان:٢-٣-٣
یان بوصــفه أداة لجمـع البیانــات ولتحقیـق أهــداف البحـث، " إذ یعــد اسـتخدم الباحــث االسـتب

االســتبیان وســیلة مالئمــة للحصــول علــى معلومــات وبیانــات وأراء فــي وقــت قصــیر نســبیا كمــا انــه 

یكون المصدر الرئیسي لحصول الباحث على المعلومات مباشرة من مصـادرها البشـریة" (المـولى، 

علـــى المصـــادر العلمیـــة والبحـــوث والدراســـات ولعـــدم )، ومـــن خـــالل إطـــالع الباحـــث٤١، ٢٠٠٥

تناول أي باحث (على حد علم الباحث) في القطر العراقي لمقیاس التوجه نحو التفـوق الریاضـي، 

) بهــدف التوجـه نحــو الریاضـة ونحــو Donaldهـذا المقیــاس الـذي وضــعه فـي األصــل (دونالـدول 

(محمد حسن عالوي) وترجمة للعربیة وقدمـه بعض األبعاد المرتبطة بالتفوق الریاضي وقد اقتبسه 

  ).٢٠٨، ١٩٩٨بعد إجراء بعض التعدیالت على عباراته لتناسب البیئة المصریة (عالوي،

) ١وقـام الباحـث بإعــداد هـذا المقیـاس لتطبیقــه علـى البیئــة العراقیـة كمـا مبــین فـي الملحــق(

لـى التوجـه نحـو التفـوق الریاضـي، بأبعاده الثالثة، فضًال عن الدرجة الكلیـة للمقیـاس والتـي تشـیر إ

وأبعاد المقیاس في العربیة هي:

التوجه نحو ضبط النفس. .١

التوجه نحو اإلحساس بالمسؤولیة. .٢

التوجه نحو احترام اآلخرین. .٣

صدق المقیاس:  ٤-٣
إن الصــدق هــو أحــد الخصــائص (الســایكومتریة) فــي بنــاء المقــاییس وتطبیقهــا، والمقیــاس 

صــدق كمـا یــرى (ســتا نلـي، وهــو بكنــز) هـو الــذي یحقــق الوظیفـة التــي وضــع مــن الـذي یتصــف بال

)، ویشــیر (أوینهــایم) إلــى أن "الصــدق یــدل علــى قیــاس الفقــرات لمــا ٢٧، ٢٠٠٥اجلهــا (الحیــالي، 

جامعة الموصل / كلیة لتربیة الریاضیةإدارة وتنظیم تربیة ریاضیةا.د راشد حمدون ذنون

جامعة الموصل / كلیة لتربیة الریاضیةقیاس وتقویمم یونس عألويا.م.د ثیال

مدیریة تربیة نینوى / معهد الفنون الجمیلةعلم نفس تربويم.م عبدالكریم سلیم علي
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,oppenheimیفتــرض أن تقیســه" ( 1973, )، وقــد تحقــق الباحــث مــن صــدق المقیــاس 67-70

عبر صدق المحتوى والصدق الظاهري.

صدق المحتوى:١-٤-٣
validityویطلق علیه الصدق بحكم التعریف( by Definition فاالهتمام األساس فیـه (

ینصب على كل مجال من مجاالت المقیـاس ومـدى احتوائـه علـى فقـرات مناسـبة وكـذلك التصـمیم 

ــــه(فرج،  )، ویشــــیر (الحكــــیم، ٣٠٧-٣٠٦، ١٩٨٠المنطقــــي لفقــــرات كــــل مجــــال ومــــدى تطبیقــــه ل

ن "صــــدق المحتــــوى لالختبــــار یعتمــــد بصــــورة أساســــیة علــــى مــــدى إمكانیــــة تمثیــــل ) إلــــى أ٢٠٠٤

االختبــار لمحتویــات عناصــره وكــذلك المواقــف والجوانــب التــي یقیســها تمثــیال صــادقا ومتجانســا وذا 

)، نالحـظ أن ٢٣، ٢٠٠٤معنویة عالیة لتحقیق الصـدق الـذي وضـع مـن اجلـه االختبـار" (الحكـیم 

حثنا حیث أن األبعاد تمثل العنوان والفقرات تمثل األبعاد والعنوان.صدق المحتوى قد تحقق في ب

الصدق الظاھري:٢-٤-٣
یشیر (أیبل وكذلك ألن وین) إلى أن عـرض الفقـرات علـى مجموعـة مـن المحكمـین للحكـم 

علـى مــدى صـالحیتها فــي قیــاس الخاصـیة المــراد قیاســها تعـد أفضــل طریقــة فـي اســتخراج الصــدق 

,Ableالظاهري ( 1972, 556) (Allen and yen 1979, 95-96.(

لـــذا تـــم عـــرض المقیـــاس بصـــورته األولیـــة بعـــد تعـــدیل بعـــض الفقـــرات لصـــالحیتها للبیئـــة 

) في مجال ٢العراقیة من حیث المعنى والمفهوم على مجموعة من الخبراء كما مبین في الملحق (

ء آرائهــــم ومالحظــــاتهم حــــول علــــم الــــنفس والقیــــاس والتقــــویم واإلدارة الریاضــــیة وطلــــب مــــنهم إبــــدا

صالحیة أبعاد المقیاس ومدى صالحیة فقرات كل مجال مـن مجـاالت المقیـاس فضـًال عـن حـذف 

أو إضــافة أو تعــدیل أیــة فقــرة یرونهــا مناســبة، وقــد أســفرت عــن عــدد مــن المالحظــات التــي نالــت 

عـض %) حیث تم تعدیل وٕاضافة نصوص على ب٨٣عنایة الباحث وقد حصلت على نسبة اتفاق(

الفقرات بما بالئم البحث ویحافظ على فكرة الفقرة.

% ٧٥حیـــث یشـــیر (بلـــوم) إلـــى انـــه " یمكـــن االعتمـــاد علـــى موافقـــة آراء المحكمـــین نســـبة 

  ).١٢٦، ١٩٨٣فأكثر من قبل هذا النوع من الصدق" (بلوم 
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ثبات المقیاس: -٥-٣
أو عدة مـرات ویقصـد بـه یعني الثبات " اتساق نتائج المقیاس مع نفسها إذا كّررت مرتین 

) ولغـــرض إیجـــاد معامـــل الثبـــات ١١٤، ١٩٨٩أیضـــا االســـتقرار، فـــي النـــاتج "(إبـــراهیم وآخـــرون، 

(للمقیــاس الحـــالي) تـــم االعتمـــاد علـــى إعـــادة االختبـــار مـــن خـــالل تطبیـــق المقیـــاس مـــرتین األولـــى 

مــــن ) العبــــاً ٦٧علــــى ( )١٠/٣/٢٠٠٦) وتــــم إعــــادة االختبــــار بتــــاریخ (٢٠٠٦/ ٢٤/٢بتــــاریخ (

) ٧) العبــًا مـن األلعــاب الفردیــة و(٣٠) العبــًا مـن األلعــاب الجماعیـة و(٣٠(مجتمـع البحــث بواقـع

العبین من ریاضة المعاقین حیث أن "معامل ثبات االختبار هو معامل ارتباط بـین نتـائج المـرات 

بیقــین كمــا )، أمــا الفتــرة بــین التط٧٠، ١٩٩٩المختلفــة إلجرائــه أي بــین االختبــار نفســه" (إبــراهیم، 

، ١٩٩٨أشــار إلیهــا (عــودة) فیجــب أن ال تقــل عــن أســبوع بــین التطبیقــین األول والثــاني (عــودة، 

)، وتــم احتســاب معامــل االرتبــاط البســیط (بیرســون) بــین درجــات التطبیقــین إذ كــان لأللعــاب ٣٤٧

)، ٠.٨٧%)واخیــــرا كــــان لریاضــــة المعــــاقین(٨١%) بینمــــا كــــان لأللعــــاب الفردیــــة (٨٤الجماعیــــة(

یمكن االستدالل على ثبات المقیاس من خـالل هـذه النتـائج إذ أن هـذه القـیم أعلـى مـن قیمـة (ر) و 

) أللعاب المعاقین ٠.٧٥٤) لأللعاب الفردیة و(٠.٣٦) لأللعاب الجماعیة(٠.٣٦الجدولیة البالغة (

) فضًال عن أن االختبار یمتاز٠.٠٥)على التوالي ولمستوى داللة(٥و ٢٨و٢٨أمام درجة حریة (

بمعامل ثبات جید اعتمادًا على مؤشر الصدق "إذ انه في العادة یكون االختیار الصادق یعد ثابتًا 

).١٠١، ١٩٨٣في حین ال یكون االختیار الثابت صادقًا بالضرورة "(مقبل، 

الوصف النھائي للمقیاس: ٦-٣
عـة علـى ) موز ٣() فقـرة كمـا مبینـة فـي الملحـق ٥٤تكونت الصیغة النهائیة للمقیـاس مـن (

ثالثة أبعاد وكما یلي:

)عبـارة سـلبیة (عكـس ١٦)عبـارة منهـا(١٨یتكـون مـن(البعد األول (التوجه نحو ضبط الـنفس):-

، ٤٢، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٢٨، ٢١، ٢٠، ١٧، ١٢، ١١، ٧اتجـــــاه البعـــــد) أرقامهـــــا كمـــــا یلـــــي: (

).٢٤،٣٠( -) وعبارتان إیجابیة (في اتجاه البعد) أرقامها كما یلي :٥١، ٤٧، ٤٤، ٤٣

)عبارة سلبیة ١٤)عبارة منها(١٨یتكون من(البعد الثاني (التوجه نحو اإلحساس بالمسؤولیة):-

،  ٣٢،  ٢٩،  ٢٦،  ١٩،  ٨،  ٦،  ٥،  ٣،  ١(فــي عكــس اتجــاه البعــد) أرقامهــا كمــا یلــي: (

-) وأربـــع عبـــارات إیجابیـــة (فـــي اتجـــاه البعـــد) أرقامهـــا كمـــا یلـــي:٥٠،  ٤٦،  ٤١،  ٣٥،  ٣٣

)٥٤،  ٤٨،  ٣٩ ، ١٤(

)عبـارة سـلبیة (فـي ١٥)عبـارة منهـا(١٨یتكـون مـن(البعد الثالث (التوجه نحو احترام اآلخـرین):-

، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ١٨، ١٦، ١٥، ١٣، ٩، ٤، ٢عكـس اتجــاه البعـد) أرقامهــا كمـا یلــي: (

،٤٩، ١٠(-) وثالث عبارات إیجابیـة (فـي اتجـاه البعـد) أرقامهـا كمـا یلـي:٤٥، ٣٦، ٣٤، ٣٠



…دراسة مقارنة في التوجه نحو التفوق الریاضي 

٢٤٢

٥٣(.  

یقـــوم الفـــرد باإلجابـــة علـــى كـــل عبـــارة طبقـــا لتوجهـــه نحوهـــا علـــى مقیـــاس خماســـي التـــدرج 

(أوافـــق بدرجـــة كبیـــرة، أوافـــق، غیـــر متأكـــد، ال أوافـــق، ال أوافـــق بدرجـــة كبیـــرة) وأعطیـــت الـــدرجات 

) فـي حـال كـون الفقـرات سـلبیة وعلـى العكـس ٥، ٤، ٣، ٢، ١لفقرات المقیاس وهـي علـى التـوالي(

) ســنة فــأكثر ١٤حــال كونهــا إیجابیــة، ویصــلح تطبیقهــا علــى المراحــل العمریــة مــن (مــن ذلــك فــي

علــى الریاضــیین مــن الــذكور واإلنــاث ودرجــات أبعــاد المقیــاس هــي مجمــوع درجــات كــل بعــد علــى 

حدة أما الدرجة الكلیة للمقیاس فهي مجموع درجات جمیع عبارات المقیاس (أبعاد المقیاس) وكلما 

درجة تمیـزت بالخاصـیة التـي  )٩٠ب في كل بعد من الدرجة العظمى وقدرها (اقتربت درجة الالع

یقیسها البعد، وكذلك كلما اقتربت درجة الالعب على جمیـع عبـارات المقیـاس ألبعـاد المقیـاس مـن 

) تمیز الالعب بامتالكه للتوجهات نحو التفوق الریاضي.٢٧٠الدرجة العظمى وقدرها (

التعلیمات:-

ًا لقیاس معلوماتـك ولكنـه محاولـة للتعـرف علـى رأیـك تجـاه بعـض المواقـف هذا لیس اختبار 

أو التصرفات المرتبطة بالریاضة.

لیس هناك وقت محدد لإلجابة ولكن حاول أن تجیب بأسرع ما تستطیع.

) أمام اإلجابة المالئمة.(اختیار إجابة واحدة بوضع إشارة 

الوسائل اإلحصائیة:٧-٣
الوسط الحسابي-

النحراف المعیاريا -

)Spssباستخدام الحاسب اآللي وبرنامج  (تحلیل التباین -

)١٩٩٦معامل االرتباط البسیط بیرسون (التكریتي والعبیدي، -

).٩٠-٨٩، ٢٠٠١النسبة المئویة (عمر وآخران، -
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عرض النتائج ومناقشتھا :  -٤
قـــام الباحـــث بمعالجتهـــا بغیـــة تحقیـــق أهـــداف البحـــث ولتفســـیر النتـــائج بعـــد جمـــع البیانـــات

إحصائیًا ومناقشتها حسب ترتیب هذه األهداف:

١-٤�α ΎѧѧѧϳϘϣϟ�έϭΎѧѧѧΣϣ�ϥϳѧѧѧΑ�ϕϭέѧѧѧϔϟ�ΩΎѧѧѧΟϳϹ�ϥϳΎѧѧѧΑΗϟ�ϝѧѧѧϳϠΣΗ�ΞΎѧѧѧΗϧ�ν έѧѧѧϋ
وحسب ترتیبھا

  )١الجدول (

یمثل تحلیل التباین لمتوسط الفروق بین مجامیع البحث لمتغیرات التوجه نحو أبعاد التفوق 

الریاضي .

مصدر التباین

جموع م

المربعات 

S.S.R

درجات الحریة

D. F

متوسط مجموع

المربعات 

M.S.R

قیمة (ف)

المحسوبة

٢٣٠٥٥.٠٢٠٢١١٥٢٧.٥١٠بین المجموعات

٣٤.٩٣٩ ٢٩٣٦.٨٨٣٨٩٣٢٩.٩٣١داخل المجموعات

٥٢٤١٨.٩٠٢٩١المجموع الكلي

  )٣.١٥٠جد ولیة () قیمة (ف) ال٩١وأمام درجة حریة ( ٠.٠٥ <* معنوي عند نسبة خطأ 

) أن هنـــاك فـــرق معنــوي حیـــث أن قیمـــة (ف) المحتســـبة اكبـــر مـــن ١یتبــین مـــن الجـــدول (

قیمتهـــا الجـــد ولیـــة ولغـــرض التعـــرف علـــى الفـــروق بـــین مجـــامیع البحـــث فـــي التوجـــه نحـــو التفـــوق 

  ).٢كما موضح في الجدول ()L.S.Dالریاضي لجا الباحث إلى اختبار اقل فرق معنوي (

  )٢الجدول (

ل دالالت الفروق في المتوسطات الحسابیة لمجامیع البحث لمتغیر التوجه نحو أبعاد یمث

التفوق الریاضي

مكان العمل
األوساط 

الحسابیة

الفروق

بین األوساط

قیمة

L. S. D
النتیجة

١٩٧.٠٧١٤المعاقون
غیر معنوي٨.٧٧٧٣١١.٣٣٨٦

١٨٨.٢٩٤١األلعاب الفردیة

١٩٧.٠٧١٤المعاقون
معنوي*٣٧.٧٠٤٧١١.٣٣٨٦

١٥٩.٣٦٦٧األلعاب الجماعیة

١٨٨.٢٩٤١األلعاب الفردیة
معنوي*٢٨.٩٢٧٤١١.٣٣٨٦

١٥٩.٣٦٦٧األلعاب الجماعیة



…دراسة مقارنة في التوجه نحو التفوق الریاضي 

٢٤٤



القادر محمود قادرعبد

٢٤٥

  )٣الجدول (

یمثل تحلیل التباین إلیجاد الفروق في التوجه نحو ضبط النفس

مصدر التباین

مجموع 

المربعات 

S.S.R

درجات الحریة

D. F

مجموعمتوسط 

المربعات 

M.S.R

قیمة (ف)

المحسوبة

٢٦٤٧.٤٢٢٢١٣٢٣.٧١١بین المجموعات

٢٢.٧٦٤* ٥١٧٥.١٨٧٨٩٥٨.١٤٨داخل المجموعات

٧٨٢٢.٦٠٩٩١المجموع الكلي

  )٣.١٥٠) قیمة (ف) الجد ولیة (٩١وأمام درجة حریة ( ٠.٠٥ <* معنوي عند نسبة خطأ 

معنــوي حیـــث أن قیمـــة (ف) المحتســـبة اكبـــر مـــن ) أن هنـــاك فـــرق٣یتبــین مـــن الجـــدول (

قیمتها الجد ولیة ولغرض التعرف على الفروق بین مجـامیع البحـث فـي التوجـه نحـو ضـبط الـنفس 

  )٤كما موضح في الجدول ()L.s.dلجا الباحث إلى اختبار اقل فرق معنوي (

  )٤الجدول (

لمتغیر التوجه یمثل دالالت الفروق في المتوسطات الحسابیة لمجامیع البحث 

نحو ضبط النفس

مكان العمل
األوساط 

الحسابیة

الفروق

بین األوساط

قیمة

L. S. D
النتیجة

٦٩.٤٢٨٦المعاقون
غیر معنوي٤.٥٤٦٢٤.٧٦٠

٦٤.٨٨٢٤األلعاب الفردیة

٦٩.٤٢٨٦المعاقون
معنوي*١٣.٢٢٨٦٤.٧٦٠

٥٦.٢٠٠٠األلعاب الجماعیة

٦٤.٨٨٢٤األلعاب الفردیة
معنوي*٨.٦٨٢٤٤.٧٦٠

٥٦.٢٠٠٠األلعاب الجماعیة



…دراسة مقارنة في التوجه نحو التفوق الریاضي 

٢٤٦

  ) ٥الجدول(

یمثل تحلیل التباین إلیجاد الفروق التوجه نحو اإلحساس بالمسؤولیة

مصدر التباین

مجموع 

المربعات 

S.S.R

درجات الحریة

D. F

متوسط مجموع

المربعات 

M.S.R

قیمة (ف)

المحسوبة

١٣٦١.٣٨٢٢٦٨٠.٦٩١بین المجموعات

١٥.٣٥٦* ٣٩٤٥.٠٥٣٨٩٤٤.٣٢٦داخل المجموعات

٥٣٠٦.٤٣٥٩١المجموع الكلي

)٣.١٥٠) قیمة (ف) الجد ولیة (٩١وأمام درجة حریة ( ٠.٠٥ <* معنوي عند نسبة خطأ 

) أن هنـــاك فـــرق معنــوي حیـــث أن قیمـــة (ف) المحتســـبة اكبـــر مـــن ٥یتبــین مـــن الجـــدول (

علــى الفــروق بــین مجــامیع البحــث فــي التوجــه نحــو اإلحســاس قیمتهــا الجــد ولیــة ولغــرض التعــرف 

  ).٦كما موضح في الجدول ()L.s.dبالمسؤولیة لجا الباحث إلى اختبار اقل فرق معنوي (

  )٦الجدول (

یمثل دالالت الفروق في المتوسطات الحسابیة لمجامیع البحث لمتغیر التوجه نحو اإلحساس 

بالمسؤولیة

مكان العمل
األوساط 

ابیةالحس

الفروق

بین األوساط

قیمة

L. S. D
النتیجة

٦٣.٥٧١٤المعاقون
غیر معنوي١.٤٥٣٨٤.١٥٥

٦٢.١١٧٦األلعاب الفردیة

٦٣.٥٧١٤المعاقون
معنوي*٨.٩٠٤٧٤.١٥٥

٥٤.٦٦٦٧األلعاب الجماعیة

٦٢.١١٧٦األلعاب الفردیة
معنوي*٧.٤٥.٩٤.١٥٥

٥٤.٦٦٦٧األلعاب الجماعیة



القادر محمود قادرعبد

٢٤٧

  )٧الجدول (

یمثل تحلیل التباین إلیجاد الفروق في التوجه نحو احترام اآلخرین

مصدر التباین

مجموع 

المربعات 

S.S.R

درجات الحریة

D. F

متوسط مجموع

المربعات 

M.S.R

قیمة (ف)

المحسوبة

٤٣٤٤.٦٣٧٢٢١٧٢.٣١٨بین المجموعات

٣٦.٥٢١ ٥٢٩٣.٨٤١٨٩٥٩.٤٨١داخل المجموعات

٩٦٣٨.٤٧٨٩١وع الكليالمجم

  )٣.١٥٠) قیمة (ف) الجد ولیة (٩١وأمام درجة حریة ( ٠.٠٥ <*معنوي عند نسبة خطأ 

) أن هنـــاك فـــرق معنــوي حیـــث أن قیمـــة (ف) المحتســـبة اكبـــر مـــن ٧یتبــین مـــن الجـــدول (

قیمتهـــا الجـــد ولیـــة ولغـــرض التعـــرف علـــى الفـــروق بـــین مجـــامیع البحـــث فـــي التوجـــه نحـــو احتـــرام 

  )٨كما موضح في الجدول ()L.s.dن لجا الباحث إلى اختبار اقل فرق معنوي (اآلخری

  )٨الجدول (

یمثل دالالت الفروق في المتوسطات الحسابیة لمجامیع البحث لمتغیر التوجه 

نحو احترام اآلخرین

مكان العمل
األوساط 

الحسابیة

الفروق

بین األوساط

قیمة

L. S. D
النتیجة

٦٤.٠٧١٤المعاقون
غیر معنوي٢.٨٣٦١٤.٨١٤

٦١.٢٣٥٣األلعاب الفردیة

٦٤.٠٧١٤المعاقون
معنوي*١٦.٠٠٤٧٤.٨١٤

٤٨.٠٦٦٧األلعاب الجماعیة

٦١.٢٣٥٣األلعاب الفردیة
معنوي*١٣.١٦٨٦٤.٨١٤

٤٨.٠٦٦٧األلعاب الجماعیة



…دراسة مقارنة في التوجه نحو التفوق الریاضي 

٢٤٨

مناقشة النتائج:٢-٤
وق ذات داللــة معنویــة فــي التوجــه نحــو ) أن هنــاك فــر ٨، ٦، ٤، ٢یتضــح مــن الجــداول (

أبعاد التفوق الریاضي، التوجه نحو ضبط النفس، التوجه نحو اإلحساس بالمسـؤولیة، التوجـه نحـو 

احترام اآلخرین بین المعاقین والعبي األلعاب الفردیة من جهة واأللعاب الجماعیة من جهة أخـرى 

اب الفردیـة والعبـي األلعـاب الجماعیـة فـي وكذلك هناك فروق ذات داللة معنویة بـین العبـي األلعـ

التوجه نحو التفوق الریاضـي وأبعـاده الثالثـة، حیـث أن قیمـة (ف) المحسـوبة اكبـر مـن قیمـة (ف) 

أنفسـهم فـي الجد ولیة ویعزو الباحث ذلك إلى أن المعاقین والعبي األلعاب الفردیـة یعتمـدون علـى

إنجاز مهامهم الخاصة لمتطلبات اللعبة لذا تراهم یتدربون ویوضـبون علـى التـدریب بانـدفاع عـالي 

من اجل تحقیق الفوز وتحقیـق ذاتهـم بالنسـبة لأللعـاب الفردیـة أمـا بالنسـبة للمعـاقین فـإنهم یحققـون 

من األصحاء في استمرار اإلنجازات العالیة مما یشیر إلى أن المعاقین لدیهم الرغبة وبدرجة اكبر 

ممارستهم للریاضة التنافسیة على الرغم من تقدمهم في العمر من اجـل تعـویض الـنقص الحاصـل 

)، باإلضــافة إلــى مــا یحققــه ٢٠٠٥،١٤بتــر أو شــلل أو أي شــيء آخــر) (ریــاض،(لــدیهم مــن إعاقــة

لـى اآلخـر فـي العبوا األلعاب الفردیة على عكس العبي األلعاب الجماعیـة الـذین یعتمـد أحـدهم ع

إنجاز المهام وتراهم یتدربون ولكن لیس بمستوى واحد الن الفوز سوف یشـار بـه إلـى أحـدهم كـأن 

یكون أكثرهم تسجیال لألهداف في حین أن الخسارة سوف تشمل كل الفریق دون استثناء في حین 

ة ســوف أن المعــاقین واأللعــاب الفردیــة فــان الفــوز ســوف یكــون لالعــب دون غیــره كمــا أن الخســار 

تنـاط بـه وعلیــه یكـون العبـي األلعــاب الفردیـة والمعـاقین یتمتعــون بموقـع ضـبط داخلــي وهـذا یعنــي 

تحملهم مسؤولیة نتیجة السباق أو اللعبة في حین أن العبي األلعاب الفرقیة أو الجماعیة یتمتعون 

یحملـون بموقع ضبط خارجي وهذا یعني أن الالعبین یلومون بعضهم بعض بعد الخسارة أو أنهـم 

الغیر سبب خسارتهم كالحكم أو الجمهور أو سوء األحوال الجویة أو غیر ذلك. 

االستنتاجات والتوصیات:  -٥
االستنتاجات:  ١-٥

من خالل النتائج التي تم مناقشتها استنتج الباحث ما یأتي:

ــــو .١ ــــة نحــــو أبعــــاد التف ــــة أكثــــر اتجاهــــا مــــن العبــــي األلعــــاب الجماعی ق العبــــي األلعــــاب الفردی

الریاضي.

العبي األلعاب الفردیة أكثر توجها نحو ضبط النفس واحتـرام اآلخـرین وتحمـل المسـؤولیة مـن .٢

العبي األلعاب الجماعیة.

العبـــي ریاضـــة المعـــوقین أكثـــر اتجاهـــا نحـــو التفـــوق الریاضـــي وأبعـــاده مـــن العبـــي األلعـــاب .٣

الجماعیة

التوصیات :٢-٥



القادر محمود قادرعبد

٢٤٩

بــــدنیًا وتربویــــًا واجتماعیــــًا لالهتمــــام فــــي الســــباقات تهیئــــة العبــــي األلعــــاب الجماعیــــة نفســــیًا و .١

الریاضیة وتعلیمهم تحمل المسؤولیة وعدم االتكال على اآلخرین.

تطویر العبي األلعاب الفردیة والمعوقین وٕاعدادهم للمحافظة على المستوى الذي یظهرون به .٢

نفسیًا وٕاداریًا وبدنیًا وتربویًا واجتماعیًا وٕانجازاتهم الریاضیة.

جـراء بحــوث مشـابهة خاصــة بـالجنس والعمــر والعمـر التــدریبي علـى مســتوى القطـر واألقطــار إ.٣

العربیة وٕاجراء المقارنات فیما بینها.

المصادر العربیة واألجنبیة:
المصادر العربیة:

) : مبادئ القیاس والتقییم في التربیة ، دار عمار ، عمان ١٩٨٩إبراهیم ، عاهد وآخرون (.١

، األردن .

): التربیـة الریاضـیة والتـرویح للمعـاقین، ١٩٩٨هیم، حلمي محمد وفرحات، لیلـى السـید (إبرا.٢

مصر.-، دار الفكر العربي، القاهرة ١ط

، الــدار ١): الموســوعة الریاضــیة لمتحــدي اإلعاقــة، ط٢٠٠٢إبــراهیم، مــروان عبــد المجیــد (.٣

ن.العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عما

): األسـس العلمیـة و الطـرق اإلحصـائیة لالختبـارات و ١٩٩٩إبراهیم، مـروان عبـد المجیـد (.٤

القیاس في التربیة الریاضیة، دار الفكر العربي، عمان، األردن. 

): تقیـــیم یعلـــم الطالـــب التجمیعـــي والتكـــویني، ترجمـــة ١٩٨٣بلـــوم، بنیـــامین ســـي، وآخـــران (.٥

ب المصري الحدیث، القاهرة.محمد أمین المفتي وآخرون، مطابع المكت

) التطبیقـــات اإلحصـــائیة فـــي ١٩٩٦التكریتـــي، ودیـــع یاســـین والعبیـــدي، حســـن محمـــد عبـــد (.٦

بحوث التربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل.

، مطبعة الكویت، الكویت.٢): ریاضة المعوقین، جـ١٩٨٧حسن، محمد رفعت (.٧

ألعـاب المقعـدین، الهیئـة المصـریة العامـة -): الریاضة للمعـوقین١٩٧٧حسن، محمد رفعت(.٨

للكتاب، اإلسكندریة.

): االختبــارات والقیــاس واإلحصــاء فــي المجــال الریاضــي، ٢٠٠٤الحكــیم، علــي ســلوم جــواد(.٩

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة القادسیة، الطیف للطباعة، القادسیة.

): " أســالیب معالجــة الصــراع التنظیمــي مــن قبــل ٢٠٠٥قــادر(الحیــالي، عبــدالقادر محمــود .١٠

المالك اإلداري والتدریبي في المنظمات الریاضـیة العراقیـة"، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، 

كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل.



…دراسة مقارنة في التوجه نحو التفوق الریاضي 
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) "دراسـة مقارنـة فـي التوجـه نحـو التفـوق الریاضـي لـدى ٢٠٠٥الحیالي،عبدالقادر وآخران: (.١١

عبـــي األلعـــاب الفردیـــة والجماعیـــة فـــي مركـــز محافظـــة نینوى"بحـــث منشـــور،مجلة بعـــض ال

، العراق.٦)، العدد١٢جامعة تكریت، المجلد(

، دار الفكــر ١األســس الطبیــة والریاضــیة، ط–): ریاضــة المعــوقین ٢٠٠٥ریــاض، أســامة (.١٢

العربي، القاهرة.

، دار الفكــر ١ضــیة، طاألســس الطبیــة والریا–): ریاضــة المعــوقین ٢٠٠٠ریــاض، أســامة (.١٣

العربي، القاهرة.

): المشـــكالت األســـریة لمعـــوقي الحـــرب، رســـالة ١٩٨٩الزیرجـــاوي، عبـــدالكریم جعـــو خلـــف (.١٤

ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد.

):"علـــم االجتمـــاع التربـــوي ٢٠٠٢العـــزاوي، أیـــاد عبـــد الكـــریم وٕابـــراهیم، مـــروان عبـــد المجیـــد(.١٥

،عمان، األردن. ١ة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، طالریاضي"الدار العلمی

ـــدات، ذوقـــان وآخـــران . (.١٦ ـــه وأســـالیبه "، دار ١٩٩٦عبی ) . " البحـــث العلمـــي مفهومـــه وأدوات

الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن .  

ة "، كلیــة العلــوم ) . " القیــاس والتقــویم فــي العملیــة التدریســی١٩٩٨عــودة، أحمــد ســلیمان . (.١٧

التربویة، جامعة الیرموك، دار األمل .

): "مــــــدخل فــــــي علــــــم الــــــنفس الریاضــــــي"، مركــــــز الكتــــــاب ١٩٩٧عــــــالوي، محمــــــد حســــــن(.١٨

للنشر،القاهرة.

 ١):" موســوعة االختبــارات النفســیة"، مركــز الكتــاب للنشــر، ط١٩٩٨عــالوي، محمــد حســن(.١٩

،القاهرة، مصر. 

، مصر.٢یمي في التربیة البدنیة والریاضیة"، ط): "اإلحصاء التعل٢٠٠١عمر، وآخران(.٢٠

): " القیـــاس والتقـــویم فـــي العملیـــة التدریســـیة "، كلیـــة العلـــوم ١٩٩٨عـــودة، أحمـــد ســـلیمان (.٢١

التربویة، جامعة الیرموك، داراألمل

): القیاس النفسي، دار الفكر العربي، القاهرة.١٩٨٠فرج، صفوت (.٢٢

السـلوك االجتمـاعي للمعـوقین، دارسـة فـي  ):١٩٨٣فهمي، محمد سید واحمد، غریب سید (.٢٣

الخدمة االجتماعیة، المكتب الحدیث، اإلسكندریة، مصر.

): " الســــلوك التنظیمـــــي دراســــة للســــلوك اإلنســــاني الفـــــردي ٢٠٠٠القریــــوتي، محمــــد قاســــم(.٢٤

، عمان األردن. ٣والجماعي في المنظمات المختلفة"، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط

)، مجلــــة رســــالة ٣بنــــاء االختبــــارات األكادیمیــــة والمهنیــــة، العــــدد ( )١٩٨٣مقبــــل، محمــــد (.٢٥

المعلم، وزارة التربیة والتعلیم، عمان، األردن.
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): "تقـــویم واقـــع الممارســـات التدریســـیة لمعلمـــي التربیـــة ٢٠٠٥المـــولى، شـــكر محمـــود ســـعید(.٢٦

لیة التربیة الریاضیة للمرحلة االبتدائیة في مدینة الموصل"، رسالة ماجستیر غیر منشورة، ك

الریاضیة، جامعة الموصل.

): دراســـة مقارنـــة لتـــأثیر قلـــة الحركـــة علـــى الســـمنة وبعـــض ١٩٩٦محمـــود، هـــدى حســـن (.٢٧

االستجابات الوظیفیة لذوي االحتیاجات الخاصـة (المعـوقین)، بحـث منشـور فـي مجلـة كلیـة 

، اإلسكندریة.١١التربیة الریاضیة للبنات، مجلد 

المصادر األجنبیة:
28. Allen, M. and Yen, W. M. (1979) Introduction to Measurement

Theory, Brook/Cole California.

29. Able, R. L. (1972) Essentials of Educational Measurement. Prentice-

hall, New York.

30. Oppenheim, A. N. (1978) Questionaire Desigen & Attitude

Measurement. Heineman Press, London.
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  )١الملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم

م / استبیان

األستاذ الفاضل ............................... المحترم

یروم الباحث إجراء البحث الموسوم " دراسة مقارنة في التوجه نحو أبعاد التفوق الریاضي 

ندیـة واالتحـادات الفرعیـة في بعض األلعاب الفردیة والجماعیة والعبي ریاضة المعوقین لـبعض األ

الریاضیة في مركز محافظة نینوى "

وبـالنظر لمـا تتمتعـون بــه مـن خبـرة ودرایــة فـي علـم الـنفس وعلــم الـنفس الریاضـي والقیــاس 

والتقـویم واإلدارة والتنظـیم، أرفــق طیـا مقیـاس التوجــه نحـو التفــوق الریاضـي الـذي أعــده دونـا لــد دل 

طبقــه فــي مصــر حیــث یــروم الباحــث تطبیقــه علــى البیئــة واقتبســه للعربیــة محمــد حســن عــالوي و 

العراقیة على عینة من الریاضیین الذین حصلوا على مراتب متقدمة وقد قام الباحث بأجراء بعض 

التعــدیالت علــى بعــض الفقــرات المرفقــة طیــا ، راجــین بیــان مــدى مالءمتــه للبیئــة العراقیــة وصــدق 

فقراته .

التوقیع 

المرتبة العلمیة 

كان العمل م

التاریخ

الباحث
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مقیاس التوجه نحو أبعاد التفوق الریاضي

الوصف :

Donaldهــذا المقیــاس وضــعه فــي األصــل "دونالــد دل Dell یهــدف قیــاس التوجــه نحــو "

الریاضــة ونحــو بعــض األبعــاد المرتبطــة بــالتفوق الریاضــي وقــد اقتبســه محمــد حســن عــالوي وقــام 

سب التطبیق في البیئة المصریة .بتعدیل العدید من عباراته لتنا

وهــذا المقیــاس یقــیس ثالثــة أبعــاد باإلضــافة إلــى الدرجــة الكلیــة للمقیــاس التــي تشــیر إلــى 

توجه الفرد نحو الریاضة بصفة عامـة ونحـو التفـوق الریاضـي وأبعـاد المقیـاس فـي الصـورة العربیـة 

  هي :

التوجه نحو ضبط النفس :. ١

البعــد یتمیــزون بــالتحكم فــي االنفعــاالت أثنــاء اللعــب ، أصــحاب الــدرجات العالیــة فــي هــذا 

كما یستطیعون السیطرة على اندفاعاتهم نحو إیذاء المنافس والسیطرة على أعصـابهم أثنـاء اللعـب 

وعدم إظهار العصبیة أو "النرفزة" الواضحة عند الهزیمة .

التوجه نحو اإلحساس بالمسؤولیة  :. ٢

البعــد یتمیــزون بالتوجــه نحــو بــذل الجهــد فــي التــدریب أصــحاب الــدرجات العالیــة فــي هــذا 

وفــي المنافســات الریاضــیة ، والتوجــه اإلیجــابي نحــو األدوات واألجهــزة الریاضــیة ، كمــا یحــاولون 

التعرف على قدراتهم المهاریة ولیاقتهم البد نیة ، كما یهتمون بما یوجه إلیهم من نقد .

التوجه نحو احترام اآلخرین:. ٣

جات العالیـــة فـــي هـــذا البعـــد یظهـــرون توجهـــات إیجابیـــة عالیـــة نحـــو احتـــرام أصـــحاب الـــدر 

المدرب واإلداري أو المعلم أو رئیس الفریق والزمالء والمنافسین والحكام والجمهور .

التصحیح:

 عبارة سلبیة (عكس اتجاه  ١٦عبارة منها  ١٨: یتكون من )التوجه نحو ضبط النفس(البعد األول

یلي:أرقامها كما)البعد

أرقامها كما یلي )في اتجاه البعد(عبارة إیجابیة  ٢وعدد 

٢٤٣٠

٧١١١٢١٧٢٠٢١

٢٨٣٧٣٨٤٠٤٢٤٣

٤٤٤٧٥١٥٢
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 سلبیة  ١٤عبارة ، منها  ١٨: یتكون من )التوجه نحو اإلحساس بالمسؤولیة(البعد الثاني

أرقامها كما یلي      )في عكس اتجاه البعد(

أرقامها كما یلي :)في اتجاه البعد(عبارات إیجابیة  ٤وعدد 

١٤٣٩٤٨٥٤

 في عكس (سلبیة  ١٥عبارة منها ١٨التوجه نحو احترام اآلخرین): یتكون من (البعد الثالث

أرقامها كما یلي:)اتجاه البعد

أرقامها كما یلي  :)في اتجاه البعد() عبارات إیجابیة ٣وعدد (

١٠٤٩٥٣

وأوزان العبارات اإلیجابیة كما یلي : 

درجات : عند الموافقة بدرجة كبیرة . ٥تمنح 

درجات : عند الموافقة . ٤تمنح 

درجات : عند عدم التأكید . ٣تمنح 

درجة : عند عدم الموافقة . ٢تمنح 

درجة : عند عدم الموافقة بدرجة كبیرة . ١ تمنح

وأوزان العبارات السلبیة كما یلي :

درجة : عند الموافقة بدرجة كبیرة . ١تمنح 

درجة : عند الموافقة. ٢تمنح 

درجات : عند عدم التأكد . ٣تمنح 

درجات : عند عدم الموافقة . ٤تمنح 

درجات : عند عدم الموافقة بدرجة كبیرة . ٥تمنح 

١٣٥٦٨١٩

٢٦٢٩٣٢٣٣٣٥٤١

٤٦٥٠

٢٤٩١٣١٥١٦

١٨٢٢٢٣٢٥٢٧٣٠

٣٤٣٦٤٥
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ودرجات أبعاد المقیاس هي مجموع درجات كل بعد على حدة، أما الدرجة الكلیة للمقیاس فهي 

.)أبعاد المقیاس(مجموع درجات جمیع عبارات المقیاس 

) درجة كلما تمیز ٩٠وكلما اقتربت درجة الالعب في كل بعد من الدرجة العظمى وقدرها (

بالخاصیة التي یقیسها البعد.

درجة الالعب على جمیع عبارات المقیاس ألبعاد المقیاس من الدرجة وكذلك كلما اقتربت 

) كلما تمیز الالعب بامتالكه للتوجهات نحو التفوق الریاضي.٢٧٠العظمى وقدرها (

التعلیمات :

فیما یلي بعض العبارات المرتبطة ببعض المواقف الریاضیة ، والمطلوب منك أن تحدد في ورقة 

دم موافقتك على كل عبارة بالصورة التالیة :اإلجابة مدى موافقتك أو ع

  ١إذا كنت توافق بدرجة كبیرة على العبارة ، ارسم دائرة حول الرقم -

٢إذا كنت توافق على العبارة ، ارسم دائرة حول الرقم -

٣إذا كنت ال تستطیع اتخاذ قرار الموافقة أو عدم الموافقة ارسم دائرة حول الرقم -

٤لعبارة ، ارسم دائرة حول الرقم إذا كنت غیر موافق على ا-

٥إذا كنت غیر موافق بدرجة كبیرة ، ارسم دائرة حول الرقم -

هــذا لــیس اختبــارا لقیــاس معلوماتــك ولكنــه محاولــة للتعــرف علــى رأیــك تجــاه بعــض المواقــف أو -

التصرفات المرتبطة بالریاضة .

لیس هناك وقت محدد لإلجابة ولكن حاول أن تجیب بأسرع ما تستطیع-
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مقیاس التوجه نحو أبعاد التفوق الریاضي

Dellتصمیم : دونالد دل 

اقتباس : محمد عالوي

الدرجـــــــةالعبــــــــــارات

١٢٣٤٥/ من الصعوبة الجمع بین التفوق الریاضي والتحصیل الدراسي .١

/ یجب رفع الكلفة بینـك وبـین المـدرب بحیـث تسـتطیع أن تنادیـه باسـمه ٢

ثل األصدقاء او الزمالء .األول م
١٢٣٤٥

ـــي فـــانني انتهـــز هـــذه ٣ ـــدما یكـــون المـــدرب بعیـــدا عن ـــاء التـــدریب عن / أثن

الفرصة أحیانا للهزار مع بعض الزمالء
١٢٣٤٥

١٢٣٤٥/ نقد المدرب لك یعني انه یتحداك .٤

/ لیس من مسؤولیة الالعب ترك حجرة خلع المالبـس مرتبـة كمـا كانـت ٥

.
١٢٣٤٥

١٢٣٤٥/ إذا كان فریقك متقدما على الفریق اآلخر فیمكنك التراخي في اللعب ٦

/ لـدیك الحــق فــي أن تغضــب وتثــور إذا اســتبدلك المــدرب بالعــب آخــر ٧

قبل أن تثبت وجودك في الملعب.
١٢٣٤٥

١٢٣٤٥/ على الریاضي أن یخضع لنظام تغذیة معین لیلة المباراة فقط.٨

١٢٣٤٥إذا كنت ال أفضل زمیلي فأنني أتجاهله في الملعب وخارجه  /٩

٥٤٣٢١/ یجب على الریاضي أن یحترم جمیع مدربیه ١٠

١٢٣٤٥/ التحكم في االنفعاالت یقلل من مستوى الالعب ١١

١٢٣٤٥/ المتفرجون یساعدون الالعب على فقد أعصابه .١٢

١٢٣٤٥ا في هزیمة الفرق الریاضیة ./ یتسبب الحكام أحیان١٣

٥٤٣٢١/ یجب على الریاضي أن یعرف مستوى قدراته البدنیة .١٤

١٢٣٤٥/ المنافس في الملعب ال یمكن أبدا أن اعتبره صدیقي ١٥

١٢٣٤٥/ لكي تكون العبا ناجحا یجب أن تحارب اآلخرین.١٦

١٢٣٤٥غ انفعاالت الالعب/ السباب والشتائم تساعد على تفری١٧

١٢٣٤٥/ یجب على الالعب نقد الزمالء بقسوة .١٨

١٢٣٤٥/ األدوات الریاضیة التي تتلف وتنكسر یمكن استبدالها بسهولة.١٩

/ في معظم األحیان ال یستطیع الالعب التحكم في انفعاله نحو إیذاء ٢٠

منافسه. 
١٢٣٤٥

ض النظـــر عـــن عـــدم قدرتـــه فـــي الســـیطرة علـــى / الالعـــب المـــاهر بغـــ٢١

أعصابه ینبغي إشراكه غالبا في المباریات. 
١٢٣٤٥

١٢٣٤٥/ الالعب الذي یحاول تعمد أصابه منافسه اعتبره العبا شجاعا.٢٢

١٢٣٤٥/ الالعب الماهر ال یصادق الالعب األقل منه مستوى في اللعب.٢٣
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٢٥٧

الدرجـــــــةالعبــــــــــارات

ستطیع التحكم في انفعاالتـه أثنـاء المواقـف / الالعب الجید هو الذي ی٢٤

العصیبة في المباراة.
٥٤٣٢١

١٢٣٤٥/ المدربون یطلبون دائما طلبات غیر معقولة .٢٥

١٢٣٤٥/ یجب على الالعب عدم بذل أقصى جهد أثناء التدریب .٢٦

١٢٣٤٥/ الالعب الناجح ال یطیع إال أوامر المدرب فقط.٢٧

العــــــب المــــــاهر یرتبــــــك كثیــــــرا عنــــــدما تشــــــتد الرقابــــــة علیــــــه مــــــن / ال٢٨

المنافسین.
١٢٣٤٥

١٢٣٤٥/ الریاضي الممتاز یمكنه كسب المباراة بدون بذل جهد یذكر .٢٩

/ الشخص الذي یحترم المنافسین ال یسـتطیع غالبـا أن یكـون ریاضـي ٣٠

ناجح .
٥٤٣٢١

١٢٣٤٥عب المتفوق ./ الصبر وضبط النفس من ممیزات الال٣١

١٢٣٤٥/ الالعب الناجح ال یعتني غالبا بمالبس اللعب.٣٢

/ عند حصولي على درجات منخفضة في دراستي أطلب من المدرب ٣٣

محاولة التوسط لتحسین درجاتي .
١٢٣٤٥

١٢٣٤٥/ یحتسب الحكام غالبا أخطاء ضدي لم أرتكبها.٣٤

١٢٣٤٥حتى لو كنت مریضا./ ینبغي علیك اللعب٣٥

١٢٣٤٥/ من المناسب عدم ذكر محاسن الالعبین اآلخرین.٣٦

/ عنــدما یثــور زمیلــك فــي اللعــب یجــب مســاعدته علــى إســقاط غضــبه ٣٧

على المنافس .
١٢٣٤٥

١٢٣٤٥/ من الخطأ تقبل الهزیمة بروح طیبة .٣٨

بة مـــن الریاضـــة لهـــا أهمیـــة / المعـــارف والمعلومـــات النظریـــة المكتســـ٣٩

كبرى في تحسین مستوى الالعب.
٥٤٣٢١

١٢٣٤٥/ الریاضي الناجح یفقد أعصابه عند مواجهة الهزیمة.٤٠

/ یجــب علــى الریاضــیین عــدم االنتظــار یومیــا فــي الدراســة أو العمــل ألنهــم ٤١

یقضون المزید من الوقت في التدریب واالشتراك في المنافسات.
١٢٣٤٥

/ إذا كــان أحــد المنافســـین ســریع النرفـــزة فــاني أبــذل كـــل جهــدي لكـــي ٤٢

أجعله یفقد سیطرته على أعصابه .
١٢٣٤٥

١٢٣٤٥/ الالعب الذي یسهل استثارته أعتبره العبا جیدا.٤٣

/ إذا هــــاجمني المنــــافس بخشــــونة فــــأنني انتهــــز فرصــــة مناســــبة لكــــي ٤٤

أهاجمه بخشونة أكثر من خشونته.
١٢٣٤٥

١٢٣٤٥/یجب على المدربین إبراز أخطاء الالعبین الذین یقومون بتدریبهم.٤٥

١٢٣٤٥/ هزیمة الفریق مسئولیة المدرب ولیست مسئولیة الالعبین.٤٦

١٢٣٤٥/ إذا استبدلك المـدرب بالعـب آخـر فیجـب أن تظهـر غضـبك بصـورة ٤٧
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الدرجـــــــةالعبــــــــــارات

واضحة.

٥٤٣٢١سه ذاتیا./ یجب على الالعب أن ینقد نف٤٨

٥٤٣٢١/ أتمتع بصحبة زمالئي في اللعب.٤٩

ــــدما تتــــأزم األمــــور فــــي المنافســــة یجــــب إلقــــاء مســــئولیتها علــــى ٥٠ / عن

اآلخرین.
١٢٣٤٥

١٢٣٤٥/ یتحسن أداء الالعب عندما یقوم منافسه باستفزازه.٥١

وقفــه عنـــد / إذا ســخر أحــد المتفــرجین مــن الالعـــب فیجــب علیــه أن ی٥٢

حده بصورة قاسیة.
١٢٣٤٥

٥٤٣٢١/ یجب على الالعب أن یحترم جمیع زمالئه في الفریق.٥٣

/ یجـــب علـــى كـــل العـــب أن یبـــذل أقصـــى جهـــده وٕاظهـــار أحســـن مـــا ٥٤

عنده في المباریات.
٥٤٣٢١



القادر محمود قادرعبد
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مقیاس التوجه نحو أبعاد التفوق الریاضي 

تصلحالعباراتت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

من الصعوبة الجمع بین التفوق الریاضي والتحصیل الدراسي١

٢
یجــب رفــع الكلفــة بینــك وبــین المــدرب بحیــث تســتطیع أن تنادیــه باســمه 

األول .

امزح مع زمالئي عندما یكون المدرب بعیدا عني أثناء التدریب .٣

نقد المدرب لك یعني انه یتحداك .٤

ؤولیة الالعب ترك حجرة خلع المالبس مرتبة كما كانت .لیس من مس٥

ق األخر فیمكنك التراخي في اللعبإذا كان فریقك متقدما على الفری٦

٧
لــدیك الحــق فــي أن تغضــب وتثــور إذا اســتبدلك المــدرب بالعــب آخــر 

قبل أن تثبت وجودك في اللعب .

على الریاضي أن یخضع لنظام تغذیة معین .٨

إذا كنت ال أفضل زمیلي فأنني أتجاهله في الملعب وخارجه .٩

یجب على الریاضي أن یحترم جمیع مدربیه١٠

التحكم في االنفعاالت یقلل من مستوى الالعب .١١

المتفرجون یساعدون الالعب على فقد أعصابه .١٢

یتسبب الحكام أحیانا في هزیمة الفرق الریاضیة .١٣

یجب على الریاضي أن یعرف مستوى قدراته البدنیة١٤

المنافس في اللعب ال یمكن أبدا أن اعتبره صدیقي .١٥

لكي تكون العبا ناجحا یجب أن تحارب اآلخرین .١٦

السب والشتم تساعد الالعب على تفریغ انفعاالته .١٧

یجب على الالعب نقد الزمالء بقسوة .١٨

األدوات الریاضیة التي تتلف وتنكسر یمكن استبدالها بسهولة١٩

٢٠
في معظم األحیان ال یستطیع الالعب التحكم فـي انفعاالتـه نحـو إیـذاء 

منافسه .

٢١
الالعــب المــاهر بغــض النظــر عــدم قدرتــه فــي الســیطرة علــى أعصــابه 

ینبغي إشراكه غالبا في المباریات .

یحاول تعمد إصابة منافسه أعتبره العبا شجاعا الالعب الذي٢٢

الالعب الماهر ال یصادق الالعب األقل منه مستوى في اللعب٢٣

٢٤
الالعــب الجیــد هــو الــذي یســتطیع الــتحكم فــي انفعاالتــه أثنــاء المواقــف 

العصبیة في المباراة.

المدربون دائما یطلبون حاجات غیر معقولة.٢٥

ى الالعب عدم بذل أقصى جهد أثناء التدریب .یجب عل٢٦
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تصلحالعباراتت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

الالعب الناجح ال یطیع إال أوامر المدرب فقط .٢٧

الالعب الماهر یرتبك كثیرا عندما تشتد الرقابة علیه من المنافسین.٢٨

الریاضي الممتاز یمكنه كسب المباراة بدون بذل جهد یذكر.٢٩

٣٠
ســـین ال یســـتطیع غالبـــا أن یكـــون ریاضـــي الشـــخص الـــذي یحتـــرم المناف

ناجح .

الصبر وضبط النفس من ممیزات الالعب المتفوق .٣١

٣٢
عنــد حصــولي علــى درجــات منخفضــة فــي دراســتي اطلــب مــن المــدرب 

محاولة التوسط لتحسین درجاتي .

الالعب الناجح ال یعتني بمالبس اللعب غالبا.٣٣

ضدي أخطاء لم ارتكبها.یحتسب الحكام غالبا٣٤

ینبغي علیك اللعب حتى لو كنت مریضا.٣٥

من المناسب عدم ذكر محاسن الالعبین اآلخرین .٣٦

٣٧
عندما یثور زمیلك في اللعب یجب مساعدته على إسقاط غضـبه علـى 

المنافس .

من الخطأ تقبل الهزیمة بروح طیبة .٣٨

٣٩
النظریــة المكتســبة مــن الریاضــة لهــا أهمیــة كبــرى المعـارف والمعلومــات

في تحسین مستوى الالعب

الریاضي الناجح یفقد أعصابه عند مواجهة الهزیمة .٤٠

٤١
یجب على الریاضیین عدم االنتظام یومیـا فـي الدراسـة أو العمـل ألنهـم 

یقضون المزید من الوقت في التدریب واالشتراك في المنافسات .

٤٢
إذا كان أحد المنافسین سریع النرفزة فأنني أبذل كل جهدي لكي أجعلـه 

یفقد سیطرته على أعصابه

الالعب الذي یسهل استثارته اعتبره العبا جیدا٤٣

٤٤
إذا هاجمني المنافس بخشونة فأنني انتهز فرصة مناسـبة لكـي أهاجمـه 

بخشونة أكثر من خشونته

ز أخطاء الالعبین الذین یقومون بتدریبهم .یجب على المدربین إبرا٤٥

هزیمة الفریق مسؤولیة المدرب ولیست مسؤولیة الالعبین .٤٦

٤٧
إذا اســـتبدلك المـــدرب بالعـــب آخـــر فیجـــب أن تظهـــر غضـــبك بصـــورة 

واضحة

یجب على الالعب أن ینقد نفسه ذاتیا .٤٨

أتمتع بصحبة زمالئي في اللعب .٤٩

دما تتأزم األمور في المنافسة یجب إلقاء مسؤولیتها على اآلخرینعن٥٠
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تصلحالعباراتت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

یتحسن أداء الالعب عندما یقوم منافسه باستفزازه٥١

٥٢
إذا سـخر أحـد المتفــرجین مـن الالعــب فیجـب علیـه أن یوقفــه عنـد حــده 

بصورة قاسیة .

یجب على الالعب أن یحترم جمیع زمالئه في الفریق .٥٣

٥٤
یجـب علـى كــل العـب أن یبــذل أقصـى جهــده وٕاظهـار أحســن مـا عنــده 

في المباریات .
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  )٢الملحق (

أسماء السادة الخبراء الذین استعان بهم الباحثان:

اسم الخبیر                   التخصص                       مكان العمل

یاضیة/   جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیةأ.د راشد حمدون ذنون     إدارة وتنظیم تربیة ر .١

أ.م.د ناظم شاكر الوتار     علم نفس تربیة ریاضیة/   جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة.٢

أ.م.د عبدا لكریم قاسم       قیاس وتقویم تربیة ریاضیة/ جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة.٣

دریس تربیة ریاضیة/ جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیةأ.م.د لیث محمد داؤد       طرائق ت.٤

أ.م.د هاشم محمد سلیمان   قیاس وتقویم تربیة ریاضیة/   جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة.٥

أ.م.د إیثار عبدا لكریم      قیاس وتقویم تربیة ریاضیة/    جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة.٦

اعیل إدارة وتنظیم تربیة ریاضیة/ جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیةأ.م.د ریاض احمد إسم.٧

أ.م.د مكي محمود         قیاس وتقویم تربیة ریاضیة/     جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة.٨

ضرغام جاسم محمد      قیاس وتقویم تربیة ریاضیة/     جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة.٩

د علي      علم نفس               مدیریة تربیة نینوى/ الكلیة التربویة المفتوحةم.د قیس محم.١٠

م.م عبدالكریم سلیم          علم نفس تربوي       مدیریة تربیة نینوى/ معهد الفنون الجمیلة.١١

م.م لقاء محفوظ          إدارة وتنظیم              مدیریة تربیة نینوى/ معهد الفنون الجمیلة.١٢

م.م نداء زیدان          علم نفس                    مدیریة تربیة نینوى/ معهد الفنون الجمیل.١٣

م.م.م فالح طه عبد قیاس وتقویم تربیة ریاضیة/ مدیریة تربیة نینوى/ الكلیة التربویة المفتوحة  .١٤
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  )٣لملحق (ا

بسم اهللا الرحمن الرحیم

م/ استبیان

عزیزي الالعب المحترم:

لنیة إجراء البحث الموسوم " دراسة مقارنـة فـي التوجـه نحـو أبعـاد التفـوق الریاضـي فـي بعـض في ا

األلعاب الفردیة والجماعیة والعبي ریاضـة المعـوقین لـبعض األندیـة واالتحـادات الفرعیـة الریاضـیة 

في مركز محافظة نینوى ".

حــث بهــذا االســتبیان بغیــة ونظــرا لكــونكم مــن الالعبــین ذوي الخبــرة الریاضــیة یتوجــه إلــیكم البا

التعــرف علــى تــوجهكم نحــو التفــوق الریاضــي، لــذا نرجــو قراءتــه بدقــة وحــرص واإلجابــة علیــه بكــل 

صــدق وأمانــة علمــًا أن اإلجابــات ســتحفظ بســریة تامــة ولــن تســتخدم إال إلعــراض البحــث العلمــي 

فقط.مع التقدیر ......

نادي ریاضي :مكان العمل 

  ي :اتحاد ریاضي فرع

نوع اللعبة:           العاب فردیة:

العاب جماعیة:

العاب المعوقین:                

-المالحظات:

أرجو اإلجابة على كل فقرة دون ترك آیة فقرة بدون إجابة.-

ستفادة من إجاباتكم علیه. أرجو االطالع على االستبیان المرفق طیا وذلك لغرض اال-

) أمام اإلجابة المالئمة.√(اختیار إجابة واحدة بوضع إشارة -

الباحث



…دراسة مقارنة في التوجه نحو التفوق الریاضي 

٢٦٤

مقیاس التوجه نحو أبعاد التفوق الریاضي

العباراتت
موافق 

جدا
موافق

غیر 

متأكد

غیر 

موافق

غیر 

موافق 

جدا

١
مــــن األخطــــاء الشــــائعة  الجمــــع بــــین التفــــوق الریاضــــي 

يوالتحصیل الدراس

٢
یجـب رفــع الكلفـة بینــك وبــین المـدرب بحیــث تســتطیع أن 

تنادیه باسمه األول .

٣
امزح مع زمالئي عنـدما یكـون المـدرب بعیـدا عنـي أثنـاء 

التدریب .

نقد المدرب لك یعني انه یتحداك .٤

٥
لـــیس مـــن مســـؤولیة الالعـــب تـــرك حجـــرة خلـــع المالبـــس 

مرتبة كما كانت .

٦
إذا كـــــان فریقـــــك متقـــــدما علـــــى الفریـــــق األخـــــر فیمكنـــــك 

التراخي في اللعب .

٧
لــدیك الحــق فــي أن تغضــب وتثــور إذا اســتبدلك المــدرب 

بالعب آخر قبل أن تثبت وجودك في اللعب .

على الریاضي ان یخضع لنظام تغذیة معین .٨

٩
ـــه فـــي  ـــأنني أتجاهل الملعـــب إذا كنـــت ال أفضـــل زمیلـــي ف

وخارجه .

یجب على الریاضي أن یحترم جمیع مدربیه ١٠

التحكم في االنفعاالت یقلل من مستوى الالعب .١١

المتفرجون یساعدون الالعب على فقد أعصابه .١٢

یتسبب الحكام أحیانا في هزیمة الفرق الریاضیة .١٣

ستوى قدراته البدنیةیجب على الریاضي أن یعرف م١٤

المنافس في اللعب ال یمكن أبدا أن اعتبره صدیقي .١٥

لكي تكون العبا ناجحا یجب أن تحارب اآلخرین .١٦

السب والشتم تساعد الالعب على تفریغ انفعاالته .١٧

یجب على الالعب نقد الزمالء بقسوة .١٨

التي تتلف وتنكسر یمكن استبدالها بسهولة األدوات الریاضیة ١٩

٢٠
فــــي معظـــــم األحیـــــان ال یســـــتطیع الالعـــــب الـــــتحكم فـــــي 

انفعاالته نحو إیذاء منافسه .

٢١
الالعــب المــاهر بغــض النظــر عــدم قدرتــه فــي الســیطرة 

على أعصابه ینبغي إشراكه غالبا في المباریات .



القادر محمود قادرعبد

٢٦٥

العباراتت
موافق 

جدا
موافق

غیر 

متأكد

غیر 

موافق

غیر 

موافق 

جدا

٢٢
ة منافســه أعتبـره العبــا الالعـب الـذي یحــاول تعمـد إصـاب

شجاعا 

٢٣
الالعــب المــاهر ال یصــادق الالعــب األقــل منــه مســتوى 

في اللعب

٢٤
الالعــب الجیــد هــو الــذي یســتطیع الــتحكم فــي انفعاالتــه 

أثناء المواقف العصبیة في المباراة .

المدربون دائما یطلبون حاجات غیر معقولة .٢٥

٢٦
عب عدم بذل أقصى جهـد أثنـاء التـدریب یجب على الال

.

الالعب الناجح ال یطیع إال أوامر المدرب فقط .٢٧

٢٨
الالعـــب المـــاهر یرتبـــك كثیـــرا عنـــدما تشـــتد الرقابـــة علیـــه 

من المنافسین .

الریاضي الممتاز یمكنه كسب المباراة بدون بذل جهد یذكر .٢٩

٣٠
ـــذي یحتـــرم ا لمنافســـین ال یســـتطیع غالبـــا أن الشـــخص ال

یكون ریاضي ناجح .

الصبر وضبط النفس من ممیزات الالعب المتفوق .٣١

٣٢
عند حصولي على درجات منخفضة فـي دراسـتي اطلـب 

من المدرب محاولة التوسط لتحسین درجاتي .

الالعب الناجح ال یعتني بمالبس اللعب غالبا .٣٣

ب الحكام غالبا ضدي أخطاء لم ارتكبها .یحتس٣٤

ینبغي علیك اللعب حتى لو كنت مریضا .٣٥

من المناسب عدم ذكر محاسن الالعبین اآلخرین .٣٦

٣٧
عنــــدما یثــــور زمیلــــك فــــي اللعــــب یجــــب مســــاعدته علــــى 

إسقاط غضبه على المنافس .

من الخطأ تقبل الهزیمة بروح طیبة .٣٨

٣٩
المعارف والمعلومات النظریة المكتسبة من الریاضـة لهـا 

أهمیة كبرى في تحسین مستوى الالعب 

الریاضي الناجح یفقد أعصابه عند مواجهة الهزیمة .٤٠

٤١

یجــب علــى الریاضــیین عــدم االنتظــام یومیــا فــي الدراســة 

أو العمــل النهــم یقضــون المزیــد مــن الوقــت فــي التــدریب 

االشتراك في المنافسات .و 



…دراسة مقارنة في التوجه نحو التفوق الریاضي 

٢٦٦

العباراتت
موافق 

جدا
موافق

غیر 

متأكد

غیر 

موافق

غیر 

موافق 

جدا

٤٢
إذا كـــان أحـــد المنافســـین ســـریع النرفـــزة فـــأنني أبـــذل كـــل 

جهدي لكي أجعله یفقد سیطرته على أعصابه 

الالعب الذي یسهل استثارته اعتبره العبا جیدا ٤٣

٤٤
إذا هاجمني المنافس بخشونة فإنني انتهز فرصة 

ر من خشوتنهمناسبة لكي أهاجمه بخشونة اكث

٤٥
ـــــذین  ـــــین ال ـــــراز أخطـــــاء الالعب ـــــى المـــــدربین إب یجـــــب عل

یقومون بتدریبهم .

٤٦
ة المـــــــدرب ولیســـــــت مســـــــؤولیة هزیمـــــــة الفریـــــــق مســـــــوؤلی

الالعبین

٤٧
إذا اســـــتبدلك المـــــدرب بالعـــــب آخـــــر فیجـــــب أن تظهـــــر 

غضبك بصورة واضحة 

یجب على الالعب أن ینقد نفسه ذاتیا .٤٨

أتمتع بصحبة زمالئي في اللعب .٤٩

٥٠
عنـدما تتــأزم األمـور فــي المنافسـة یجــب إلقـاء مســوؤلیتها 

على اآلخرین 

یتحسن أداء الالعب عندما یقوم منافسه باستفزازه ٥١

٥٢
إذا ســـخر أحـــد المتفـــرجین مـــن الالعـــب فیجـــب علیـــه أن 

یوقفه عند حده بصورة قاسیة .

أن یحترم جمیع زمالئه في الفریق یجب على الالعب ٥٣

٥٤
یجـــب علـــى كـــل العـــب أن یبـــذل أقصـــى جهـــده وٕاظهـــار 

أحسن ما عنده في المباریات .


