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بناء مقیاس اتجاھات اإلدارة المدرسیة نحو درس التربیة الریاضیة

م.م. احمد مؤید حسین العنزيأ.م.د. ولید خالد ھمام النعمة

جامعة الموصل–األساسیةكلیة التربیة 

)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ملخص البحث :
الحـــالي فـــي بنـــاء مقیـــاس جدیـــد یعمـــل علـــى قیـــاس اتجاهـــات ادارات تكمـــن اهمیـــة البحـــث

حیــث ان مشــكلة البحــث تظهــر مــن خــالل عــدم المــدارس االبتدائیــة نحــو درس التربیــة الریاضــیة.

وجود مقیاس یكشف عن اتجاهات المسؤولین عن االدارات المدرسیة نحو درس التربیة الریاضیة.

االدارة المدرسیة (للمدارس االبتدائیة في مركز محافظة بناء مقیاس التجاهاتویهدف البحث الى

نینوى) نحو درس التربیة الریاضیة.

) مـدیر مدرسـة ابتدائیـة ٨٨وقد اشتملت عینة البحث على عینة البناء للمقیـاس تضـمنت (

%) مــن ٥٥) مــدیر مدرســة حیــث تمثــل العینــة نســبة (١٦٠فــي مركــز محافظــة نینــوى مــن اصــل (

  ث.المجتمع الكلي للبح

ومن خالل المعالجات االحصائیة للبیانات استنتج الباحثان ما یلي:

بنــاء مقیــاس التجاهــات ادارات المــدارس االبتدائیــة نحــو درس التربیــة الریاضــیة وبــثالث ابعــاد -

  وهي:

البعد االول: االتجاه نحو درس التربیة الریاضیة.-

ة.البعد الثاني: االتجاه نحو اهداف درس التربیة الریاضی-

البعد الثالث: االتجاه نحو مدرس مادة التربیة الریاضیة.-

) مفردة سلبیة.٢٨) مفردة ایجابیة و(٢٢) مفردة منها (٥٠حیث اشتمل المقیاس على (-

اســتخدام المقیــاس المعــد فــي هــذه الدراســة فــي التعــرف علــى اتجاهــات بواوصــى الباحثــان

لریاضیة.ادارات المدارس االبتدائیة نحو درس التربیة ا



احمد مؤید حسین و خالد همام ولید 

١٩٠

Building A scale Of Trends Of School Administrations
Towards The Lesson Of Physical Education

Assistant Prof.
Dr. Walid Khalid Homam Ai-

Numa

Assistant Lecturer.
Ahmed Moayad Hussein Al-

Enezy
College of Basic Education – University of Moul

Abstract:
The importance of the current research lies in building a new scale

to measure the trends of administrations of primary schools towards the

lesson of physical education. The problem is the lack of a scale dealing

with the trends of school administrations towards the lesson of physical

education. The aims are to build a scale of the trends of school

administrations (primary schools in Nineveh governorate centre) towards

the physical education lesson.

The sample consisted of (88) primary school headmasters the

centre of Nineveh governorate out of (160) headmaster, representing

(55%) of the total society of the research.

Dealing statistically with the date, the researchers concluded the

following:

- building a scale of trends of primary schools headmasters towards the

lesson of physical education in three domains:

- first domain: trend towards physical education lesson.

- second domain: trend towards the aims to physical education lesson.

- third domain: trend towards the teacher of physical education.

The consisted of (50) items falling in to (22) positive and (28)

negative items.

The two researchers recommend to adopt the scale made in this

study to know the trends of primary schools administrations towards the

lesson of physical education.
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لتعریف بالبحثا-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

تطـــورت المؤسســـات التعلیمیـــة والتربویـــة واصـــبحت ذات اهمیـــة حیویـــة فـــي بنـــاء االنســـان 

العصري وتطویر حیاته باعتبارها مصدرًا لالشعاع الفكري والنضج العلمـي فـي المجتمـع والمحـرك 

نحو تقدم المجتمع.

تیجـة لتغیـر النظـرة نحـو العملیـة التربویـة ونتیجـة ولقد تغیر االتجاه نحو االدارة المدرسـیة ن

لتغیــر ظــروف المدرســة فــي المجتمــع، وذلــك ادى بــدوره الــى تحــول االدارة المدرســیة مــن االهتمــام 

المطلق باالعمال االداریة الروتینیة الى االهتمام بالمتعلم والى ضرورة مساعدته فـي تحقیـق النمـو 

ومیة، "وكذلك ضرورة عنایتها بدراسة المجتمع والمسـاهمة الشامل له والعمل على حل مشكالته الی

).٩،١٠: ١٩٧٥في حل مشكالته وتحقیق اهدافه" (سمعان ومرسي، 

"ولذا شهدت السنوات الماضیة اتجاهًا جدیدًا فـي االدارة المدرسـیة اذ اصـبح محـور العمـل 

.یدور حول المتعلم وحول تحقیق االهداف االجتماعیة التي ینشدها المجتمع"

  )٣: ١٩٨٢(مصطفى واخرون، 

واإلدارة المدرسیة هي كل نشاط تتحقق من ورائه االغراض التربویة تحقیقًا فعاًال، "اذ تهتم 

بعملیـة التخطـیط والتنسـیق والتوجیـه لكــل عمـل تعلیمـي او تربـوي یحــدث داخـل المدرسـة وذلـك مــن 

  ).٢٩٢: ١٩٧٨اجل تطویر وتقدم التعلیم فیها" (عرفات، 

ر من المهتمین بمجال االدارة التعلیمیة او االدارة المدرسیة ان المهام الوظیفیـة ویرى الكثی

لالدارة المدرسیة تعد مهام متعددة ومتشعبة لما یلقى علیها من اعباء ومسؤولیات، "وان ذلك النوع 

مـــن االدارة یختلـــف فـــي طبیعتـــه واهدافـــه عـــن غیـــره مـــن االدارات االخـــرى، اذ یـــدور محـــور عمـــل 

  ).٨: ١٩٨٤المدرسیة حول االنسان نفسه" (عرفات، االدارة 

حیــث ان مــن اهــم اســباب قیــاس االتجاهــات نحــو درس التربیــة الریاضــیة هــو ان قیاســها 

یسمح بتوقع نوعیة سلوك الفـرد فـي مزاولـة وممارسـة االنشـطة الریاضـیة، "نظـرًا الن االتجـاه یوجـه 

  ).٢٢٢: ١٩٩١وي، استجابات الفرد بطریقة تكاد تكون ثابتة نسبیًا" (عال

حیث تكمن اهمیة البحث البحث الحالي في بناء مقیاس جدید یعمل على قیاس اتجاهات 

االدارة المدرسیة نحو درس التربیة الریاضیة.

مشكلة البحث٢-١
نظـــرًا الهمیـــة التربیـــة الریاضـــیة فـــي حیـــاة التالمیـــذ بوجـــه خـــاص والمجتمـــع بوجـــه عـــام ، 

لین عن ادارات المـدارس نحـو درس التربیـة الریاضـیة، وذلـك فـي وبالنظر الهمیة اتجاهات المسؤو 

كونها اتجاهات ایجابیة تؤثر في وضع التربیة الریاضـیة المدرسـیة لكونهـا تحظـى باهتمـامهم ومـن 
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ثم العمل على رفعة شانها ودفعها الى تحقیـق اهـدافها التربویـة بكفـاءة وفقـًا لمـا هـو مرجـو ومتوقـع 

م سـلبیة بالتـالي یـنعكس ذلـك سـلبیًا علـى وضـع التربیـة الریاضـیة، ممـا منها، او في كون اتجاهـاته

یستدعي العمل على تغییر اتجاهاتهم لتنمیتها نحو االیجابیة.

وهنــا تبــرز مشــكلة البحــث فــي عــدم وجــود مقیــاس یكشــف عــن اتجاهــات المســؤولین فــي 

مســـؤولیات ســـیر االدارات المدرســـیة نحـــو درس التربیـــة الریاضـــیة بوصـــفهم المضـــطلعین بمهـــام و 

العملیة التعلیمیة وتطویرها.

اھداف البحث٣-١

بناء مقیـاس التجاهـات المسـؤولین عـن ادارات المـدارس االبتدائیـة نحـو یهدف البحث الى

درس التربیة الریاضیة.

مجاالت البحث ٤-١

المجال البشري: مدراء المدارس االبتدائیة في مركز محافظة نینوى. ١-٤-١

  .١٠/١١/٢٠٠٦ولغایة  ١/١٠/٢٠٠٦الزماني: الفترة من المجال ٢-٤-١

المجال المكاني: المدارس االبتدائیة المشمولة بالدراسة قید البحث. ٣-٤-١

تحدید المصطلحات ٥-١

االتجاھات:١-٥-١
یعرفهـــا كـــل مـــن كـــرتش وكرتشـــفیلد الـــى انهـــا تعـــد وســـطًا دینامیكیـــًا یقـــع بـــین العملیـــات النفســـیة -

عــل ذاتــه، او انهــا تهــدف الــى تنظــیم الــدوافع والوجــدان واالدراك والعوامــل النفســیة واالساســیة والف

االخرى بطریقة تكاملیة ومتسقة، وذلك حتى یتم مسایرة البیئة في تاثیرها وكذلك حتى یمكن ان 

  ).١٠١: ١٩٧٠یؤثر هذا التنظیم بدوره فیها (جاد اهللا وزیدان، 

عداد العقلــي والعصــبي وان هــذه الحالــة قــد انتظمــت مــن ویعرفهــا البــورت: بانهــا حالــة مــن االســت-

ــــرد نحــــو كــــل  ــــًا علــــى اســــتجابة الف خــــالل الخبــــرة الخارجیــــة وتمــــارس تــــاثیرًا توجیهیــــًا او دینامی

  ).٦٥٨: ١٩٨٠الموضوعات والمواقف المتعلقة بها (فرج، 
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االطار النظري والدراسات السابقة-٢
االطار النظري١-٢
االتجاھات١-١-٢

لمــــاء التربیــــة ان التعلــــیم الــــذي یــــؤدي الــــى تكــــوین اتجاهــــات نفســــیة ایجابیــــة فــــي یــــرى ع

المتعلمین یعد اكثر جدوى من التعلیم الذي یؤدي لمجرد كسب المعرفة، اذ ان االتجاهـات النفسـیة 

.یبقى اثرها دائمًا، بینما تخضع الخبرات المعرفیة عادة لعوامل النسیان 

  )١٢٤: ١٩٨٣(بركات، 

البـورت ان مفهـوم االتجـاه یعـد مـن اكثـر المفـاهیم اسـتخدامًا فـي علـم الـنفس ویرى جـوردن 

االجتمـــاعي فـــي الوالیـــات المتحـــدة االمریكیـــة، وانـــه الیوجـــد مصـــطلح اخـــر یفوقـــه فـــي عـــدد مـــرات 

  ).٩٥: ١٩٧٠استخدامه في الدراسات التجریبیة (جاد اهللا وزیدان، 

تجاه بـالتعریف اختالفـًا مبینـًا ابتـداًء كما ان علماء النفس یختلفون في تناولهم مصطلح اال

من المستوى االجرائي الى المستوى الفلسـفي، اال انهـم یتفقـون فیمـا بیـنهم حـول ان االتجـاه یسـتلزم 

التهیـــؤ او التاهـــب او االســـتعداد لالســـتجابة، اســـتجابة قبـــول او رفـــض لالشـــیاء االجتماعیـــة (ابـــو 

  ).٣٦٠: ١٩٨٠حطب، 

لنفســـیة جـــزءًا هامـــًا مـــن التـــراث الثقـــافي والحضـــاري الي وبشـــكل عـــام تشـــكل االتجاهـــات ا

مجتمـع، ولـذا فـان المتخصصــون فـي العلـوم النفســیة والتربویـة یوجهـون اهتمامــًا واسـعًا نحـو دراســة 

  ).٣٤٥: ١٩٧٨االتجاهات النفسیة ومحاولة قیاسها وتقویمها (عبد الحمید والشیخ، 

ت اهمیــة وذلـــك باعتبـــار ان الشخصـــیة كمــا ان دراســـة االتجاهـــات النفســیة لالفـــراد تعـــد ذا

االنسانیة ما هي اال مجموعة االتجاهات التي تتكون لدى الفرد وتؤثر في عاداته ومیوله ووجدانـه 

) وانــه علـى قــدر توافــق هــذه االتجاهــات وانســجامها ٤٣٠: ١٩٧٥واسـالیب وانمــاط ســلوكه (غنــیم، 

كــــون فهمنــــا لحقیقــــة الشخصــــیة، تكــــون الشخصــــیة المــــؤثرة، وعلــــى قــــدر فهمنــــا التجاهــــات الفــــرد ی

  ).١٢٣: ١٩٨٣(بركات، 

ویشیر سعد عبد الرحمن الى ان االتجاه النفسي یتكون من اربع عناصـر اساسـیة تتفاعـل مـع 

بعضها البعض حتى تعطي الشكل العام لالتجاه وهي العناصر او المكونات التالیة: 

ادراك المثیر الخارجي.المكون االدراكي: وهو مجموع العناصر التي تساعد الفرد على-

المكون المعرفـي: وهـو مجمـوع الخبـرات والمعـارف والمعلومـات التـي تتصـل بموضـوع االتجـاه -

والتــي تصــل الــى الفــرد عــن طریــق النقــل او التلقــین او عــن طریــق الممارســة المباشــرة، وذلــك 

باالضافة الى رصید الفرد من المعتقدات والتوقعات.

المكون هو الصفة الممیزة لالتجاه عن غیره من المفاهیم االخرى، المكون االنفعالي: یعد هذا -

الراي، المیل، العقیدة، االهتمام، اذ تتحدد قوة ودرجة االتجاه بعمق وشدة االنفعال.
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المكون السلوكي: وهو مجموع التعبیرات واالستجابات الواضحة التـي یقـدمها الفـرد فـي موقـف -

نطقـي ان یصـدر عـن الفـرد سـلوكًا مـا تعبیـرًا عـن ادراكـه ما نحو مثیر معین، ولذا فانه من الم

لشــئ مــا لمعرفتــه ولمعلوماتــه عــن هــذا الشــئ وكــذلك النفعالــه ولتعاطفــه مــع هــذا الشــئ، (عبــد 

).٤٣٩ -٤٣٨: ١٩٨٣الرحمن، 

وتشــیر رمزیــة الغریــب وكــذلك لیفــین الــى وجــود عوامــل ثالثــة تــؤثر فــي تكــوین االتجاهــات 

وتسمیتها وهي: 

قوم به الفرد.نشاط خاص ی-

اصطباغ نشاط الفرد بنوع من الصبغة االنفعالیة المرضیة.-

) ٨: ١٩٧٨زیادة خبرة الفـرد المعرفیـة بالموضــوع المـراد تكـوین اتجـاه ایجـابي نحـوه (الغریـب، -

).٢٩٤: ١٩٨٤(محمود، 

وقیــاس االتجاهــات یكــون الهــدف منــه هــو معرفــة الموافقــة او المعارضــة نحــو هــذا االتجــاه 

عرفة شدته او قوتـه ومـدى ثباتـه، كمـا ان قیـاس االتجـاه یسـمح بتوقـع طبیعـة سـلوك الفـرد وكذلك م

نحو موضوع االتجاه.

) ومـن اهـم ١٩٢٠ولقد شاع تطور العدیـد مـن طـرق قیـاس االتجاهـات النفسـیة منـذ عـام (

الطرق التي تقیس االتجاهات والتي تعتمد على التعبیر اللفظي، هي:

Bogardusبعد االجتماعي طریقة بوجاردوس لقیاس ال- Social-Distance Scale.

Thurston'sطریقة الفترات المتساویة البعد لثرستون - Method of Equal-Appearing

Intervals.

Likert'sطریقة لیكرت للتقدیرات المتجمعة - Method Of Summated Ratings.

Guttman'sطریقة جتمان في تحلیل التجمع المتدرج - Scalogram Analysis.

  ).٤٥٨ -٤٥٢: ١٩٨٣) (عبد الرحمن، ٢٠٥ - ١٩٩: ١٩٧٩(االشول، 

الدراسات السابقة٢-٢
دراسة الحماحمي (ب.ت)١-٢-٢
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اجراءات البحث-٣
منھج البحث١-٣

اســــــتخدم الباحثــــــان المــــــنهج ألوصــــــفي باألســــــلوبین ألمســــــحي واالرتبــــــاطي (اإلحصــــــائي) 

لمالءمتهما لطبیعة البحث.

لبحث وعینتھمجتمع ا٢-٣
تمثل مجتمع البحث بمدراء المدارس االبتدائیة في مركز محافظة نینوى في العراق والبالغ 

) مدرسة ابتدائیة في مركز محافظـة نینـوى، امـا ١٦٠) مدیر مدرسة موزعین على (١٦٠عددهم (

یسـر ) مدیر مدرسة ابتدائیة موزعین على الجانبین االیمن واال٨٨عینة البحث فقد اشتملت على (

) مــدیر مدرســة فــي كــل جانــب، وهــم یمثلــون عینــة البنــاء ٤٤فــي مركــز محافظــة نینــوى وبمعــدل (

%) من المجتمع الكلي للبحث.٥٥للمقیاس، وبذلك اصبحت العینة تمثل (

بناء المقیاس٣-٣
لتحقیـق الهـدف مـن الدراسـة قـام الباحثـان ببنـاء مقیـاس التجاهـات االدارة المدرسـیة نحـو درس 

-الریاضیة، ولقد اتبع الباحثان االجراءات العلمیة التالیة في بناء المقیاس:التربیة 

دراســة تحلیلیــة لمقیـــاس االتجاهــات نحــو النشـــاط البــدني او النشــاط الریاضـــي (لمحمــد محمـــد -

الحماحمي).

مــــن خــــالل مراجعــــة االطــــر النظریــــة والدراســــات الســــابقة فــــي هــــذا المجــــال وتحلیــــل محتــــوى -

لعلمیـة ارتـاى الباحثـان وضـع ثالثـة ابعـاد للمقیـاس الـذي یرومـان بنـاءه، المصادر و المراجـع ا

-وهذه االبعاد هي:

البعد االول: االتجاه نحو درس التربیة الریاضیة كمادة دراسیة.

البعد الثاني: االتجاه نحو اهداف درس التربیة الریاضیة.

البعد الثالث: االتجاه نحو مدرس مادة التربیة الریاضیة.

م الباحثان في بناء المقیاس طریقة لیكرت حیث یشیر سعد عبـد الـرحمن الـى انـه توجـد استخد-

-بوجه عام میزتان هامتان لمقیاس االتجاهات بطریقة لیكرت، وهما:

أ. یعطـي المقیـاس تقـدیرًا دقیقـًا لمـدى موافقـة او رفــض المفحـوص لموضـوع مـا بنـاءًا علـى التــدریج 

ردات المقیاس.الذي تقع في اطاره كل مفردة من مف

ب. شــمول المقیـــاس علـــى مجموعــة مـــن المفـــردات المختلفــة مـــن حیـــث المضــمون، وبانهـــا تســـمح 

بتحلیل اكثر دقة لمعنى االتجاه النفسي (موضوع القیاس).
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ویــرى ادوارد ان طریقــة لیكــرت تعــد اكثــر الطــرق ثباتــًا، كمــا انــه یجــب مراعــاة بعــض الخطــوات -

) (عبـد الـرحمن، ١٣١ -١٣٠: ١٩٨٣(بركات، -لتي اهمها:الهامة في اتباع طریقة لیكرت وا

٤٥٣ -٤٥١: ١٩٨٣.(  

جمع عدد مناسب من المفردات التي تتناول االتجـاه النفسـي موضـوع الدراسـة والمطلـوب قیاسـه -

ومن ثم تكون المفردات مرتبطة، وذات عالقة بموضوع االتجاه.

المقیــاس اذ تســهم عملیــة تحلیــل ولــذا یجــب تحلیــل االتجــاه قبــل اختیــار ابعــاد او مفــردات 

االتجاه في اختیار المفردات التي تنتمي لكل بعد من االبعاد المختلفة لالتجاه موضوع الدراسة.

-مراعاة النقاط التالیة في عملیة اختیار المفردات لمقیاس االتجاهات:-

. ان یكون للمفردة معنى واحد محدد او تتبنى فكرة واحدة فقط لتعبر عنها.١

استقاللیة كل مفردة عن غیرها مـن مفـردات المقیـاس، بمعنـى اال تكـون مبنیـة علـى غیرهـا مـن . ٢

المفردات.

. صیاغة المفردات بطریقة تقریریة واالبتعاد عن استخدام اسلوب نفي النفي.٣

. تمثیل المفردة لموقف مثیر یتحدى المفحوص حتـى تكـون اسـتجابته معبـرة بالفعـل عـن اتجاهـه ٤

نة انفعالیة.ومصحوبة بشح

. اختیار المفردة التي تقبل التدریج في االستجابة نحوها، بحیث تتراوح االراء حولها من الموافقة ٥

التامة او الرفض التام وذلك وفقًا لمیزان التقدیر.

. استبعاد المفردات البدیهیة والمفردات المعقدة.٦

بمعنى استبعاد المفردات التي تحتمل . استبعاد المفردات التي تواجه صعوبة في تحدیدها بدقة،٧

التاویل في كونها مفردات سالبة او ایجابیة.

. توزیـع مفـردات المقیـاس علــى ابعـاده المختلفـة مــع مراعـاة ان یكـون بعضــها فـي صـورة ایجابیــة ٨

واالخرى في صورة سلبیة.

لموافقة التامة او . تحدید میزان تقدیر خماسي الحتماالت االستجابة على كل مفردة تتراوح بین ا٩

(موافق تمامًا، موافق، غیر متاكد، غیـر موافـق، غیـر -الرفض التام وذلك على النحو التالي:

موافق تمامًا).

.عـرض المفــردات علــى عــدد مــن المفحوصــین البــداء اســتجاباتهم نحــو مفــردات المقیــاس ووفقــًا ١٠

لـى عینـة تجریبیـة فـي حـدود لمیزان التقدیر، ویشیر سعد عبد الرحمن الى ان ذلك قد یحتـاج ا

  ).٤٥٦) مفحوصین (نفس المصدر السابق: ١٠(

. احتســاب النســب المئویــة لالســتجابات علــى كــل مفــردة وكــذلك احتســاب قیمــة معامــل الثبــات ١١

للمقیاس.
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. اجـراء التعـدیالت المناســبة والمطلـوب اجرائهــا لوضـع المقیــاس فـي صــورته النهائیـة الصــالحة ١٢

اعــاة الخطــوات الهامــة لبنــاء المقیــاس موضــوع الدراســة وفقــًا لطریقــة للتطبیــق، وفــي ضــوء مر 

-لیكرت، قام الباحثان بمراعاة ما یلي:

وضــع عــدد مناســب مــن المفــردات لقیــاس اتجاهــات المســؤولین عــن االدارة المدرســیة االبتدائیــة -

) مفردة.٦٨نحو درس التربیة الریاضیة، وقد بلغ عدد المفردات (

العلمـي فـي صـیاغة المفـردات مـن حیـث مراعـاة اهـم االسـس التـي یجـب توفرهـا اتبـاع االسـلوب -

  لذلك.

تحدید نوعیة المفردات مـن حیـث ایجابیتهـا او سـلبیتها وفقـًا الحتمـاالت االسـتجابة لهـا بالموافقـة -

او عدم الموافقة.

توزیع المفردات على االبعاد الثالثة للمقیاس ووفقًا النتمائها الى كل بعد.-

بعــاد المفــردات التــي تتســم بعــدم وضــوح معناهــا او التــي تحتمــل التاویــل او التــي تتضــمن اكثــر ا -

من فكرة وكذلك المفردات البدیهیة او المعقدة في اسلوب فهمها.

 ٥موافــق تمامــًا علــى حــدا وذلــك علــى النحــو التــالي: تحدیــد میــزان تقــدیر خماســي لكــل مفــردة-

 ١درجـة، غیـر موافـق تمامــًا  ٢درجـات، غیـر موافـق  ٣درجـات، غیـر متاكـد  ٤درجـات، موافـق 

درجة.

) مـــن مـــدراء المـــدارس االبتدائیـــة فـــي مركـــز ١٠تطبیـــق المقیـــاس فـــي صـــورته االولیـــة علـــى (-

محافظة نینوى للتاكد من وضوح فقرات المقیاس.

) مـدیر مدرسـة ابتدائیـة مـن المـدارس ٨٨اختبار صدق وثبات المقیاس على عینة مؤلفة من (-

ئیة في مركز محافظة نینوى.االبتدا

وصف المقیاس في صورتھ المبدئیة  ١-٣-٣
-یتكون المقیاس في صورته المبدئیة من ثالثة ابعاد رئیسیة وهي:

) مفـــردات ٧) مفـــردة منهـــا (١٨البعـــد االول: االتجـــاه نحـــو درس التربیـــة الریاضـــیة، ویشـــمل (-

) مفردة سلبیة.١١ایجابیة و(

) مفــردة ایضــًا منهــا ١٨و اهــداف درس التربیــة الریاضــیة، ویشــمل (البعــد الثــاني: االتجــاه نحــ-

) مفردات سلبیة.٥) مفردة ایجابیة و(١٣(

) ٦) مفـــردة منهـــا (٢٠البعـــد الثالـــث: االتجـــاه نحـــو مـــدرس مـــادة التربیـــة الریاضـــیة، ویشـــمل (-

) مفردة سلبیة.١٤مفردات ایجابیة و(

) مفــردة ٢٦بعــاد الثالثــة منهــا () مفــردة موزعــة علــى اال٥٦حیــث اشــتمل المقیــاس علــى (

) علـى التـوالي ١، ٢، ٣، ٤، ٥) مفـردة سـلبیة، ویـتم تصـحیح المقیـاس بالـدرجات (٣٠ایجابیة و (
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) درجـة، ٢٨٠للمفردات االیجابیـة وكـذلك للمفـردات السـلبیة، بحیـث تكـون الدرجـة الكلیـة للمقیـاس (

  ).١وكما موضح في الجدول (

  )١جدول (ال

اس اتجاهات االدارة المدرسیة نحو درس التربیة الریاضیةالصورة المبدئیة لمقی

ابعاد المقیاس  ت
عدد ارقام المفردات في المقیاس

المفردات المفردات السلبیةالمفردات االیجابیة

١  
التربیة الریاضیة كمادة 

دراسیة
٤٣، ٣٤، ٣١، ١٣، ٧، ٤، ١  

٢٥، ٢٢، ١٩، ١٦، ١٠ ،

٥٢، ٤٩، ٤٦، ٤٠، ٣٧، ٢٨
١٨  

٢  
داف درس التربیة اه

الریاضیة

٢٣، ٢٠، ١٧، ١١، ٨، ٢ ،

٥٠، ٢٦،٢٩،٣٥،٣٨،٤١،٤٤  
١٨  ٥٣، ٤٧، ٣٢، ١٤، ٥  

٣  
مدرس مادة التربیة 

الریاضیة
٥٤، ٤٨، ٢١، ١٨، ١٥، ٣  

٣٠، ٢٧، ٢٤، ١٢، ٩، ٦ ،

٤٥، ٤٢، ٣٩، ٣٦، ٣٣ ،

٥٦، ٥٥، ٥١  

٢٠  

  ٥٦  ٣٠  ٢٦  المجموع

صدق المقیاس٢-٣-٣
لمقیـــاس بطریقـــة الصـــدق الظـــاهري (الســـطحي) للمقیـــاس طریقـــة اختبـــر الباحثـــان صـــدق ا

الصــدق المنطقــي (المحتــوى) عــن طریــق عــرض المقیــاس بصــورته االولیــة علــى عــدد مــن الخبــراء 

في االدارة الریاضیة والقیاس والتقویم لبیان موافقتهم او عدمها على فقرات المقیـاس، ١والمختصین

نتمي للبعد الذي یتضمنها وكذلك ابداء رایهم حول وضوح وكذلك البداء رایهم على ان كل مفردة ت

الفقرات وتحدید الفقرات السلبیة واالیجابیة، وحـذف بعـض الفقـرات واسـتبعاد عـدد اخـر مـن الفقـرات 

%) كحــد ادنــى لقبــول الفقــرة وفــي ضــوء اراء ٧٥وقــد اعتمــد الباحثــان نســبة اتفــاق بــین المحكمــین (

رات بما یالئم اهداف البحث.المتخصصین تم تعدیل صیاغة بعض الفق

الخبراء هم:١

جامعة الموصل–أ.م.د. ثیالم یونس عالوي  كلیة التربیة الریاضیة 

جامعة الموصل–كلیة التربیة األساسیة أ.م.د. سعد فاضل عبد القادر

جامعة الموصل–أ.م.د. عبد الكریم قاسم غزال  كلیة التربیة الریاضیة 

جامعة الموصل–أم.د. ایثار عبد الكریم غزال  كلیة التربیة الریاضیة 

جامعة الموصل–أ.م.د ریاض احمد االشریفي  كلیة التربیة الریاضیة 
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ثبات المقیاس ٣-٣-٣
-قام الباحثان باختبار ثبات المقیاس من خالل الطرق التالیة:

أ. طریقة االتساق الداخلي 

تعتمد هذه الطریقة على مدى ارتباط الفقـرات مـع بعضـها الـبعض داخـل المقیـاس، وكـذلك 

معامـل االرتبــاط بــین درجـة كــل مفــردة ارتبـاط كــل فقـرة مــع المقیــاس ككـل وذلــك مــن خـالل حســاب

والدرجة الكلیة للمقیاس باستثناء هذه المفردة.

ولذا قام الباحثان باستخراج قیمة معامل ارتباط بیرسون الختبار ثبات المقیاس مـن خـالل 

المفـردة بالبعـد المنتمیـة الیـه، المفـردة بالمقیـاس ككـل، االرتبـاط -البحث فـي مـدى ارتبـاط كـل مـن:

بعاد مع بعضها.بین اال

  )٢جدول (ال

قیم معامالت االرتباط بین كل مفردة والبعد المنتمیة الیه

البعد االول
قیمة االرتباط

البعد الثاني
قیمة االرتباط

البعد الثالث
قیمة االرتباط

رقم المفردةرقم المفردةرقم المفردة

١٠.٥٣٣٢٠.٤٢١٣٠.٣٨٢

٤٠.٥٧٥٥٠.٥٢٣٦٠.٤٩٢

٧٠.٥١١٨٠.٦٢١٩٠.٣٧٩

٠.٢٠٣*١٠٠.٥٢٦١١٠.٤٥٢١٢

١٣٠.٥٢٠١٤٠.٥٦٣١٥٠.٣٣١

٠.١٩٨*١٦٠.٦٣٢١٧٠.٧٥٦١٨

٠.٢٠٢*١٩٠.٣٦٨٢٠٠.٥٧٢٢١

٢٢٠.٦٠١٢٣٠.٦١٨٢٤٠.٤٣٢

٢٥٠.٣٦٥٢٦٠.٥٢٦٢٧٠.٣٣٥

٢٨٠.٥٤٢٢٩٠.٦١٤٣٠٠.٥٧٩

٣١٠.٧٢٢٣٢٠.٦٤٥٣٣٠.٦٢٥

٣٤٠.٧٠٥٣٥٠.٠.٧١٨٣٦٠.٤٥٨

٠.١٥٨*٣٧٠.٤٢٥٣٨٠.٦٠٣٣٩

٤٠٠.٦٣٣٤١٠.٦٢٣٤٢٠.٤٠٦

٤٣٠.٦٥٥٤٤٠.٧٨٨٤٥٠.٣٩٨

٠.٢٠١*٤٦٠.٥٩٩٤٧٠.٦٢١٤٨

٤٩٠.٥٠٥٥٠٠.٦٢٤٥١٠.٤٧٠

٠.١٦٧*٥٢٠.٤١٠٥٣٠.٦٣٣٥٤

٥٥٠.٢٨٣

٥٦٠.٣٦٠

  )٠.٢٠٥) والبالغة (٠.٠٥) ونسبة خطا (٨٧قیمة ر الجدولیة عند مستوى معنویة (*
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) ان جمیع قیم معامالت االرتباط للمفردات المنتمیة للبعـدین االول ٢یتضح من الجدول (

) ممــا یــدل علــى االتســاق ٠.٠٥) ونســبة خطــا (٨٧والثــاني دالــة احصــائیًا عنــد مســتوى معنویــة (

االول والثاني مع ابعاد كل منهما.الداخلي لمفردات البعدین

) ان جمیــع قــیم معــامالت االرتبــاط للمفــردات المنتمیــة للبعــد ٢كمــا یتضــح مــن الجــدول (

) فیما عدا المفردات التالیة: ٠.٠٥) ونسبة خطا (٨٧الثالث دالة احصائیًا عند مستوى معنویة (

تسلسل الفقرة 

في المقیاس
محتوى الفقرة

١٢  
د اشــراف مــدرس التربیــة الریاضــیة علــى تنظــیم طــابور الصــباح اكثــر اهمیــة یعــ

من تدریسه لمحتوى منهاج مادته

یحتاج تدریس مادة التربیة الریاضیة الى مدرس مؤهل مهنیاً ١٨

٢١  
ال یجب تكلیف مدرس التربیة الریاضیة بجمیع االعمال االضافیة فـي المدرسـة 

دون غیره من المدرسین

درس التربیة الریاضیة االعداد التربوي الجیدینقص م٣٩

تدریس مادة التربیة الریاضیة یتطلب مدرسًا متخرجًا من الجامعة٤٨

یجب ان یكون مدرس التربیة الریاضیة قدوة یقتدي بها التالمیذ٥٤

هــــذه المفــــردات غیــــر دالــــة احصــــائیًا ممــــا یــــدل علــــى عــــدم تــــوفر االتســــاق الــــداخلي لهــــذه 

بعضها، لذا تحذف هذه المفردات من المقیاس.المفردات مع 

) ١٨) مفـــردة منهـــا (٥٠) مفـــردة الـــى (٥٦وبـــذلك تـــم تعـــدیل عـــدد مفـــردات المقیـــاس مـــن (

) مفردة للبعد الثالث.١٤) مفردة للبعد الثاني و (١٨مفردة للبعد االول و (
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  )٣جدول (ال

قیم معامالت االرتباط بین كل مفردة والمقیاس ككل

البعد االول
قیمة االرتباط

البعد الثاني
قیمة االرتباط

البعد الثالث
قیمة االرتباط

رقم المفردةرقم المفردةرقم المفردة

١٠.٤٥٥٢٠.٧٤٤٣٠.٥١٠

٤٠.٤٤٣٥٠.٣١٢٦٠.٣٢٥

٧٠.٤٧٧٨٠.٦١٠٩٠.٥٨٠

١٠٠.٤٢٦١١٠.٤٥١١٢---

١٣٠.٥٣٨١٤٠.٤٥٧١٥٠.٣١٦

١٦٠.٤٠١١٧٠.٣٣٥١٨---

١٩٠.٣٨٤٢٠٠.٤٧٢٢١---

٢٢٠.٤٠٦٢٣٠.٤٥٥٢٤٠.٥١٩

٢٥٠.٣٥١٢٦٠.٣٧٢٢٧٠.٣٥٧

٢٨٠.٣٨١٢٩٠.٣٩٠٣٠٠.٤٧٠

٣١٠.٣٥٧٣٢٠.٣٨٩٣٣٠.٤١٢

٣٤٠.٣٩٩٣٥٠.٣٥٩٣٦٠.٥٤٤

٣٧٠.٥١٠٣٨٠.٣٠١٣٩---

٤٠٠.٤١٤٤١٠.٣٨٩٤٢٠.٤٥٥

٤٣٠.٣٦٧٤٤٠.٤٧٧٤٥٠.٣٨٤

٤٦٠.٣١٣٤٧٠.٣٨٠٤٨---

٤٩٠.٣٧٩٥٠٠.٤٢٥٥١٠.٣٤١

٥٢٠.٣٥٥٥٣٠.٣٧٩٥٤---

٥٥٠.٤٧٥

٥٦٠.٤٠٢

) ان قـــیم جمیــــع معــــامالت ارتبــــاط المفـــردة بالمقیــــاس ككــــل دالــــة ٣یتضـــح مــــن الجــــدول (

تبعاد ) وذلــك بعــد اســ٠.٢٠٥) والبالغــة (٠.٠٥) ونســبة خطــا (٨٧احصــائیًا عنــد مســتوى معنویــة (

)، ٥٤، ٤٨، ٣٩، ٢١، ١٨، ١٢المفردات غیر المتسقة داخلیًا مـع البعـد الثالـث وهـي المفـردات (

مما یؤكد على االتساق الداخلي لكل مفردة من مفردات المقیاس مع المقیاس ككل.
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  )٤جدول (ال

قیم معامالت االرتباط بین االبعاد الثالثة والدرجة الكلیة للمقیاس

المقیاس ككلالبعد الثالثالبعد الثانيالولالبعد ااالبعادت

٠.٥٤١٠.٤٧٣٠.٦٧١---البعد االول١

٠.٦٧٧٠.٩٠١---البعد الثاني٢

٠.٧٩٩---البعد الثالث٣

---المقیاس ككل٤

) ان قیم معامالت ارتباط بیرسون عالیة وذلك بین كل بعد والدرجة ٤یتضح من الجدول (

س مما یدل علـى االتسـاق الـداخلي للمقیـاس، ولقـد كـان اعلـى ارتبـاط هـو للبعـد الثـاني الكلیة للمقیا

  ).٠.٩٠١والمرتبط باالتجاه نحو اهداف درس التربیة الریاضیة والمقیاس ككل اذ بلغت قیمته (

) ان قیم معامالت االرتبـاط بـین ابعـاد المقیـاس مـع بعضـها ٤وكذلك یتضح من الجدول (

ممــا یــدل علــى االتســاق الــداخلي البعــاد المقیــاس وذلــك الــى جانــب ان قــیم الــبعض دالــة احصــائیاً 

معـامالت االرتبـاط بـین ابعـاد المقیـاس مـع بعضـها منخفضـة نسـبیًا ممـا یشـیر الـى ان االبعـاد تعـد 

مستقلة نسبیًا عن بعضها في قیاسها لعناصر االتجاه نحو درس التربیة الریاضیة.

م التحقــق مــن االتســاق الــداخلي للمقیــاس باســتخدام ) یكــون قــد تــ٤، ٣، ٢ومــن الجــداول (

ـــه، المفـــردة  ـــة الی ـــات بـــین المتغیـــرات المختلفـــة: المفـــردة والبعـــد المنتمی ـــاط بیرســـون للثب معامـــل ارتب

والمقیاس ككل، البعد مع المقیاس ككل، االرتباط بین االبعاد مع بعضها.

ب. طریقة التجزئة النصفیة

لــى تجزئــة االختبــار او المقیــاس الــى نصــفین متكــافئین تعتمــد طریقــة التجزئــة النصــفیة ع

السـتخراج قـیم معامـل ثباتـه، حیـث تـم تقسـیم درجـات المقیـاس الـى نصـفین متكـافئین همـا النصـف 

االول للمقیاس والنصف الثاني للمقیاس وایجاد معامل ارتباط بیرسون بین درجات النصـفین حیـث 

  ).٥موضح في الجدول ()، كما٠.٨٨٦بلغ معامل الثبات للمقیاس كلل (
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  )٥جدول (ال

قیم معامل الثبات للمقیاس بابعاده الثالثة وفقًا لطریقة التجزئة النصفیة للمقیاس

لثبـات باسـتخدام طریقـة التجزئـة النصـفیة عالیـة ) ان قیم معامالت ا٥یتضح من الجدول (

في االبعاد الثالثة للمقیاس وللمقیاس ككل مما یدل على تحقـق االتسـاق الـداخلي للمقیـاس بابعـاده 

الثالثة.

٤-٣-٣ �α έΩ�ϭѧѧΣϧ�ΔϳѧѧγέΩϣϟ�ΓέΩϻ�ΕΎѧѧϫΎΟΗ�α ΎѧѧϳϘϣϟ�ϲΎѧѧλ Σϻ�ϝѧѧϳϠΣΗϟ
التربیة الریاضیة

عملیـة التحلیـل االحصـائي لفقراتـه لمعرفـة القـدرة مـن مواصـفات االختبـار الجیـد هـو اجـراء 

التمییزیــة للفقــرة بـــین االفــراد الــذین یحصـــلون علــى درجـــات عالیــة والــذین یحصـــلون علــى درجـــات 

منخفضــة فــي االختبــار نفســه، أي اســتخراج القــوة التمییزیــة للفقــرات باســتخدام اســلوب المجموعــات 

المتطرفة.

صــــعوبة والتمییــــز وذلــــك للتفریــــق بــــین الفقــــرات حیــــث تــــم اســــتخدام معــــامالت الســــهولة وال

  ).٦المقبولة والمرفوضة وكما موضح في الجدول رقم (

  )٦جدول (ال

یوضح معامالت السهولة والصعوبة والتمییز لفقرات المقیاس

التمییزالصعوبةالسهولةالفقرةالتمییزالصعوبةالسهولةالفقرة

١٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٠٢٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٠

٣٠.٨٥٠.١٥٠.٣٥٤٠.٨٠٠.٢٠٠.٤٠

٥٠.٨٠٠.٢٠٠.٤٠٦٠.٨٢٠.١٨٠.٤٠

٧٠.٨٧٠.١٣٠.٣٥٨٠.٨٢٠.١٨٠.٣٥

٩٠.٧٢٠.٢٨٠.٣٥١٠٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٠

١١٠.٧٥٠.٢٥٠.٤٠١٢٠.٨٥٠.١٥٠.٢٥

١٣٠.٨٥٠.١٥٠.٣٠١٤٠.٧٧٠.٢٣٠.٣٢

١٥٠.٧٥٠.٢٥٠.٣٠١٦٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٠

معامل الثباتاالبعادت

٠.٨٠٩البعد االول١

٠.٨٧٥البعد الثاني٢

٠.٩٠٢البعد الثالث٣

٠.٨٨٦المقیاس ككل٤



احمد مؤید حسین و خالد همام ولید 

٢٠٤

التمییزالصعوبةالسهولةالفقرةالتمییزالصعوبةالسهولةالفقرة

١٧٠.٧٥٠.٢٥٠.٣٠١٨٠.٨٢٠.١٨٠.٢٠

١٩٠.٧٨٠.٢٢٠.٤٠٢٠٠.٧٥٠.٢٥٠.٣٥

٢١٠.٩٠٠.١٠٠.١٠٢٢٠.٧٥٠.٢٥٠.٣٥

٢٣٠.٦٠٠.٤٠٠.٣٠٢٤٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٠

٢٥٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٠٢٦٠.٧٧٠.٢٣٠.٤٥

٢٧٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٠٢٨٠.٧٢٠.٢٨٠.٣٥

٢٩٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٠٣٠٠.٧٧٠.٢٣٠.٣٥

٣١٠.٨٢٠.١٨٠.٣٥٣٢٠.٧٩٠.٢١٠.٣٣

٣٣٠.٧٧٠.٢٣٠.٣٥٣٤٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٤

٣٥٠.٧٧٠.٢٣٠.٣٥٣٦٠.٧٦٠.٢٤٠.٤٢

٣٧٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٠٣٨٠.٨١٠.١٩٠.٤٦

٣٩٠.٤٧٠.٥٣٠.٢٥٤٠٠.٧٧٠.٢٣٠.٣٥

٤١٠.٧٥٠.٢٥٠.٣٥٤٢٠.٧٨٠.٢٢٠.٤٥

٤٣٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٧٤٤٠.٨١٠.١٩٠.٤٠

٤٥٠.٧٩٠.٢١٠.٣٥٤٦٠.٧٨٠.٢٢٠.٣٨

٤٧٠.٧٦٠.٢٤٠.٣٠٤٨٠.٥٢٠.٤٨٠.١٥

٤٩٠.٧٧٠.٢٣٠.٣٥٥٠٠.٧٨٠.٢٢٠.٣٢

٥١٠.٧٧٠.٢٣٠.٣٥٥٢٠.٧٥٠.٢٥٠.٤٠

صفر٥٣٠.٨٠٠.٢٠٠.٤٠٥٤٠.٣٥٠.٦٥

٥٥٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٠٥٦٠.٨٠٠.٢٠٠.٣٠

الســــــهولة الصــــــعوبة یتــــــراوح مــــــا بــــــین ) ان نســــــبة معامــــــل٦یتضــــــح مــــــن الجــــــدول رقــــــم (

) وعنـــد الرجـــوع الـــى معـــامالت تمییـــز ١) وكـــذلك معامـــل التمییـــز یتـــراوح بـــین (صـــفر، ١(صـــفر، 

) ال تستعمل ٠.٨٠) ال تستعمل لصعوبتها واكثر من (٠.٢١الفقرات المناسبة لحجم العینة، فان (

: ١٩٩١(االمـــام واخـــران، ) ال تســـتعمل٠.٣٠لســـهولتها وكـــذلك الفقـــرات التـــي یقـــل تمییزهـــا عـــن (

) فقـــرات ســـهلة جـــدا او صـــعبة جـــدا او ٥٤، ٤٨، ٣٩، ٢١، ١٨، ١٢)، لـــذا تعـــد الفقـــرات (١١٩

قلیلة التمییز لذلك تم حذفها من المقیاس.

وبهـــذه االجـــراءات العلمیـــة الســـالف ذكرهـــا یكـــون مقیـــاس اتجاهـــات االدارة المدرســـیة نحـــو 

) وجاهزًا للتطبیق.١صورته النهائیة (ملحق درس التربیة الریاضیة قد اصبح جاهزًا في 
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الوسائل االحصائیة ٤-٣
-استخدم الباحثان الوسائل االحصائیة التالیة للوصول الى هدف الدراسة:

معامل االرتباط البسیط لبیرسون.-

عرض النتائج -٤
لتحقیــق الهــدف مــن الدراســة قــام الباحثــان باتبــاع االســس العلمیــة لبنــاء مقیــاس (اتجاهــات 

االدارة المدرسیة نحـو درس التربیـة الریاضـیة) ولقـد دلـت النتـائج علـى ان المقیـاس یتمیـز بالصـدق 

-والذي تم ایجاده بطریقتین وهما:

الصدق الظاهري (السطحي)-

صدق المحتوى (المضمون)-

كما دلت النتائج على ان المقیاس یتمیز بالثبات والذي تم اختباره بطریقتین ایضًا وهما:

تساق الداخلي بایجاد معامل ارتباط بیرسون بـین المفـردة والبعـد المنتمیـة الیـه، وبـین طریقة اال-

المفردة والمقیاس ككل، وبین كل بعد والمقیاس ككل، وبین االبعاد فیما بینها.

طریقـة التجزئـة النصـفیة وذلـك بتجزئـة درجـات المقیـاس الـى نصـفین متكـافئین، اذ بلـغ معامـل -

  ).٠.٨٨٦الثبات (

یكــون الباحثــان قــد قامــا ببنــاء مقیــاس اتجاهــات االدارة المدرســیة نحــو درس التربیــة وبــذلك 

الریاضیة وتم التاكد من صدقه وثباته بعدة طرق احصائیة.

) مفـــردة ٢٢) مفـــردة منهـــا (٥٠كمـــا اصـــبح المقیـــاس یشـــتمل فـــي صـــورته النهائیـــة علـــى (

-ذلك على النحو التالي:) مفردة سلبیة موزعة على ثالثة ابعاد رئیسیة و ٢٨ایجابیة و(

) مفـــردة ١١) مفـــردة منهـــا (١٨البعـــد االول: االتجـــاه نحـــو درس التربیـــة الریاضـــیة ویتضـــمن (-

) مفردات سلبیة.٧ایجابیة و(

) ١٣) مفــردة منهــا (١٨البعــد الثــاني: االتجــاه نحــو اهــداف درس التربیــة الریاضــیة ویتضــمن (-

) مفردات سلبیة.٥مفردة ایجابیة و(

) مفــردة ٢) مفــردة منهــا (١٤: االتجــاه نحــو مــدرس التربیــة الریاضــیة ویتضــمن (البعــد الثالــث-

) مفردة سلبیة.١٢ایجابیة و(

ویخضع المقیاس لمیزان تقدیر خماسي لالجابة عن مفرداته وعلى النحو التالي:

موافق تمامًا، موافق، غیر متاكد، غیر موافق، غیر موافق تماماً 

للمفردات االیجابیة            ١               ٢            ٣        ٤           ٥    

للمفردات السلبیة            ٥               ٤            ٣        ٢           ١    

  ).٦) درجة، وكما موضح في الجدول (٢٥٠بحیث تكون الدرجة الكلیة للمقیاس هي (
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  )٦جدول (ال

حو درس التربیة الریاضیة في صورته النهائیةمقیاس اتجاهات االدارة المدرسیة ن

المفردات السلبیةالمفردات االیجابیةاالبعاد

  ٤٣، ٣٤، ٣١، ١٣، ٧، ٤، ١  البعد االول
٣٧، ٢٨، ٢٥، ٢٢، ١٩، ١٦، ١٠ ،

٤٩، ٤٧، ٤٥، ٤٠  

البعد الثاني
٢٦، ٢٣، ٢٠، ١٧، ١١، ٨، ٢ ،

٤٨، ٤٤، ٤١، ٣٨، ٣٥، ٢٩  
٥٠، ٤٦، ٣٢، ١٤، ٥  

  ١٢، ٣  ثالثالبعد ال
٢٧، ٢٤، ٢١، ١٨، ١٥، ٩، ٦ ،

٤٢، ٣٩، ٣٦، ٣٣، ٣٠  

مفردة٢٨مفردة٢٢المقیاس ككل

االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات١-٥

استنتج الباحثان ما یلي:

بناء مقیاس التجاهات ادارات المدارس االبتدائیـة نحـو درس التربیـة الریاضـیة فـي مركـز  ١-١-٥

محافظة نینوى.

التوصیات٢-٥
یوصي الباحثان بما یلي:

اســتخدام المقیــاس المعــد فـــي هــذه الدراســة فــي التعـــرف علــى اتجاهــات ادارات المـــدارس  ١-٢-٥

االبتدائیة نحو درس التربیة الریاضیة.

ـــة  ٢-٢-٥ ـــة) نحـــو درس التربی بنـــاء مقیـــاس التجاهـــات االدارات المدرســـیة (المتوســـطة واالعدادی

الریاضیة.
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المصادر:
، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة، مصر.٣): القدرات العقلیة، ط١٩٨٠و حطب، فؤاد (اب.١

، دار الحكمــة للطباعــة والنشــر، التقــویم والقیــاس): ١٩٩١االمــام، مصــطفى محمــود واخــرون (.٢

بغداد، العراق.

): علــــم الــــنفس االجتمــــاعي، مكتبــــة االنجلــــو المصــــریة، ١٩٧٩االشــــول، عــــادل عــــز الــــدین (.٣

صر.القاهرة، م

، دار القلم، الكویت.٥، ط٢): علم النفس التعلیمي، ج١٩٨٣بركات، محمد خلیفة (.٤

ــم الــنفس، مكتبــة االنجلــو ١٩٧٠جــاد اهللا، ســعاد وزیــدان، محمــد مصــطفى (.٥ ): بحــوث فــي عل

المصریة، القاهرة، مصر.

الحمــــاحمي، محمــــد محمــــد (ب . ت): بنــــاء مقیــــاس اتجاهــــات االدارة المدرســــیة نحــــة التربیــــة .٦

اضــیة المدرســیة، مــؤتمر الرؤیــة المســتقبلیة للتربیــة البدنیــة والریاضــة فــي الــوطن العربـــي، الری

جامعة حلوان، مصر.

): االدارة المدرســــیة الحدیثــــة، مطبعــــة عــــالم ١٩٧٥ســــمعان، وهیــــب ومرســــي، محمــــد منیــــر (.٧

الكتب، القاهرة، مصر.

الشخصـیة العربیـة، ): دراسة نفسـیة فـي ١٩٧٨عبد الحمید، جابر والشیخ، سلیمان الخضري (.٨

عالم الكتب، القاهرة، مصر.

): القیاس النفسي، مكتبة الفالح، الكویت.١٩٨٣عبد الرحمن، سعد (.٩

): اســــتراتیجیة االدارة فــــي التعلــــیم، مكتبــــة االنجلــــو المصــــریة، ١٩٧٨عبــــد العزیــــز، عرفــــات (.١٠

القاهرة، مصر.

رتبطـة بـاالدارة المدرسـیة، ): دراسـة میدانیـة لـبعض المتغیـرات الم١٩٨٤عبد العزیـز، عرفـات (.١١

سلســـلة الدراســـات والبحـــوث التربویـــة، العـــدد العاشـــر، مركـــز البحـــوث التربویـــة والنفســـیة، مكـــة 

المكرمة، السعودیة.

، دار المعــارف بالقــاهرة، القــاهرة، ٧): علــم الــنفس الریاضــي، ط١٩٩١عــالوي، محمــد حســن (.١٢

مصر.

یة توجیهیــة، مكتبــة االنجلــو المصــریة، ): الــتعلم، دراســة نفســیة تفســیر ١٩٧٨الغریــب، رمزیــة (.١٣

القاهرة، مصر.

): سیكولوجیة الشخصیة، النهضة العربیة، القاهرة، مصر.١٩٧٥غنیم، سید محمد (.١٤

): القیاس النفسي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.١٩٨٠فرج، صفوت (.١٥

رف، القــاهرة، ): الــتعلم، اسســه ونظریاتــه وتطبیقاتــه، دار المعــا١٩٨٤محمــود، ابــراهیم وحیــد (.١٦

مصر.

، مكتبــة ٤): اتجاهــات جدیــدة فــي فــي االدارة المدرســیة، ط١٩٨٢مصــطفى، حســن واخــرون (.١٧

االنجلو المصریة، القاهرة، مصر.
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  )١ملحق (ال

مقیاس اتجاهات االدارة المدرسیة نحو درس التربیة الریاضیة

بصورته النهائیة

المحترم.السید مدیر المدرسة............................ 

یــروم الباحثــان بــاجراء دراســة بعنــوان (بنــاء مقیــاس التجاهــات االدارة المدرســیة نحــو درس 

التربیة الریاضیة)، ولذا نرجو من حضرتكم االجابة بكل دقة على كل مفردة مـن مفـردات المقیـاس 

المعروض على سیادتكم وفقًا الرشادات االجابة.

ارشادات االجابة:

میع مفردات  هذا المقیاس اوًال قبل البدء في االجابة علیها.اقرا من فضلك ج .١

ضع عالمة (صح) في الخانة التي تتفق مع رایك مقابل كل مفردة لتعبر عن اتجاهك نحوها. .٢

ال تترك من فضلك أي مفردة من دون االجابة. .٣

مفردة مـن ال توجد اجابات صحیحة واخرى خاطئة اذ ان كل اجابة تعبر عن موقفك نحو كل .٤

مفردات المقیاس.
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االسم الثالثي:

المفردات  ت
موافق 

تماماً 
موافق

غیر 

متأكد

ال 

  أوافق

ال أوافق 

تماماً 

١  
تعــد مــادة التربیــة الریاضــیة مــن المــواد المهمــة التــي یجــب ان تتضــمنها المقــررات 

المدرسیة.

تنمیـة االتجاهـات تسهم المشاركة في اوجه نشاط التربیـة الریاضـیة المدرسـیة فـي   ٢

التربویة لدى التالمیذ.

اهمیـــة مــــدرس التربیـــة الریاضــــیة ال تقــــل عـــن اهمیــــة مدرســـي المــــواد الدراســــیة   ٣

االخرى.

تعتمد مادة التربیة الریاضیة في تدریسها على االسس العلمیة.  ٤

القـــیم لـــیس لممارســـة اوجـــه نشـــاط التربیـــة الریاضـــیة المدرســـیة دور فـــي اكســـاب   ٥

الخلقیة للتالمیذ.

یمكـــن الي مـــدرس مـــن مدرســـي المـــواد الدراســـیة االخـــرى تـــدریس مـــادة التربیـــة   ٦

الریاضیة.

تهــــتم مــــادة التربیــــة الریاضــــیة بتحقیــــق النمــــو الشــــامل لتالمیــــذ جمیــــع المراحــــل   ٧

التعلیمیة.

اب القــوام الجیــد تســهم ممارســة اوجــه نشــاط التربیــة الریاضــیة المدرســیة فــي اكســ  ٨

للتالمیذ.

مـــدرس مـــادة التربیـــة الریاضـــیة لـــیس بحاجـــة ضـــروریة الـــى االلتحـــاق بدراســـات   ٩

متقدمة في مجال عمله.

ال تســــهم اوجــــه نشــــاط مــــادة التربیــــة الریاضــــیة فــــي زیــــادة التحصــــیل الدراســــي   ١٠

للتالمیذ.

رســــیة مــــن الخبــــرات العملیــــة تزیــــد ممارســــة اوجــــه نشــــاط التربیــــة الریاضــــیة المد  ١١

للتالمیذ.

یجــب علــى مــدرس التربیــة الریاضــیة االهتمــام بتعلــیم المهــارات الحركیــة لتالمیــذه   ١٢

بجانب اهتمامه بالجوانب التربویة االخرى. 

یجب ان تلقى مادة التربیة الریاضیة االهتمام الكافي من قبل مدیري المدارس.  ١٣

نشاط التربیة الریاضیة المدرسیة دور في التنمیة المعرفیة للتالمیذ.لیس الوجه   ١٤

تــدریس مــادة التربیــة الریاضــیة یتطلــب بــذل مجهــوداً بــدنیاً مــن قبــل المــدرس اقــل   ١٥

مما یتطلبه تدریس المواد االخرى.

یفضـــل انفـــاق المیزانیـــة المخصصـــة للصـــرف علـــى اوجـــه نشـــاط مـــادة التربیـــة   ١٦

في مجاالت تعلیمیة اخرى.الریاضیة

تهـدف مــادة التربیـة الریاضــیة المدرســیة فـي اكســاب العـادات الصــحیة المرغــوب   ١٧

فیها للتالمیذ.



احمد مؤید حسین و خالد همام ولید 
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مــدرس التربیــة الریاضــیة لــیس فــي حاجــة لتنمیــة معارفــه العلمیــة لمســایرة التقــدم   ١٨

العلمي في مجاله.

الریاضــیة ال تكفــي لتبریــر الوقــت الضــائع فــي اســتفادة التالمیــذ مــن مــادة التربیــة  ١٩

تدریسها.

تسهم ممارسة اوجه نشاط التربیة الریاضیة المدرسـیة فـي تنمیـة العنصـر القیـادي   ٢٠

لدى التالمیذ.

یعد مدرس التربیة الریاضیة اقل علماً من مدرسي المواد االخرى.  ٢١

لریاضیة على التالمیذ المتفوقین ریاضیاً.یجب ان یقتصر تدریس مادة التربیة ا  ٢٢

تشــبع ممارســة التالمیــذ الوجــه نشــاط التربیــة الریاضــیة المدرســیة لــدافع التنــافس   ٢٣

فیما بینهم.

ــــذ المشــــاغبین فــــي   ٢٤ ــــة التالمی ــــة الریاضــــیةهي معاقب ــــات مــــدرس التربی اهــــم واجب

المدرسة.

من المقررات الدراسیة.ینبغي حذف مادة التربیة الریاضیة   ٢٥

تزیــد ممارســة اوجــه نشــاط التربیــة الریاضــیة المدرســیة مــن كفــاءة القلــب والــرئتین   ٢٦

لدى التالمیذ.

اهم مسؤولیات مدرس التربیة الریاضیة هـي االشـراف علـى دخـول التالمیـذ الـى   ٢٧

المدرسة والخروج منها.

سیة مضیعة لوقت التالمیذ في التعلیم.تعد مادة التربیة الریاضیة المدر   ٢٨

تكسب مادة التربیة الریاضیة المدرسیة المهارات الحركیة للتالمیذ.  ٢٩

تدریس مادة التربیة الریاضیة ال یتطلب بذل مجهودًا عقلیاً من قبل المدرس.  ٣٠

یجب ان تكون مادة التربیة الریاضیة مادة نجاح ورسوب للتالمیذ.  ٣١

ال تنمي اوجه نشاط التربیة الریاضیة المدرسیة الجانب االبداعي للتالمیذ.  ٣٢

مدرس مادة التربیة الریاضیة ال یحتاج الى االلتحاق بـدورات تدریبیـة بعـد تخرجـه   ٣٣

من الجامعة.

لمادة التربیة الریاضیة المدرسیة اهمیتها في التربیة الحدیثة.  ٣٤

م ممارسة اوجه نشاط التربیـة الریاضـیة المدرسـیة فـي تحقیـق التوافـق النفسـي تسه  ٣٥

للتالمیذ.

ال یحتاج مدرس التربیة الریاضیة الى تحضیر دروس مادته.  ٣٦

ال ترقى مادة التربیة الریاضیة الى مستوى اهمیة المواد الدراسیة االخرى.  ٣٧

یـــة الریاضـــیة المدرســـیة مـــن ثقـــة التالمیـــذ فـــي تنمـــي ممارســـة اوجـــه نشـــاط الترب  ٣٨

انفسهم.

اهـــم مســـؤولیات مـــدرس التربیـــة الریاضـــیة تجـــاه مدرســـته هـــي المحافظـــة علـــى   ٣٩



بناء مقیاس اتجاهات اإلدارة المدرسیة نحو درس التربیة الریاضیة
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النظام في اثناء الیوم الدراسي.

یجــب وضـــع دروس مــادة التربیـــة الریاضـــیة فــي الجـــدول الدراســي بعـــد تســـكین   ٤٠

ول.دروس المواد الدراسیة االخرى بالجد

تهدف مادة التربیة الریاضیة الى استثمار وقت فراغ التالمیذ.  ٤١

یتحـــدد دور مـــدرس التربیـــة الریاضـــیة فـــي توزیـــع التالمیـــذ علـــى مختلـــف اوجـــه   ٤٢

النشاط الریاضي دون تعلیم منه.

تعد مادة التربیة الریاضیة المدرسیة من المواد التربویة.  ٤٣

رســة اوجــه نشــاط التربیــة الریاضــیة المدرســیة فــي الحــد التــوتر النفســي تســهم مما  ٤٤

لدى التالمیذ.

یجب اسـتبدال دروس مـادة التربیـة الریاضـیة مـن الجـدول الدراسـي بـدروس مـواد   ٤٥

تعلیمیة اخرى في نهایة العام الدراسي.

میــة القــدرات لــیس لممارســة اوجــه نشــاط التربیــة الریاضــیة المدرســیة دور فــي تن  ٤٦

العقلیة للتالمیذ.

ال تمثل مادة التربیة الریاضیة ایـة اهمیـة فـي حیـاة التالمیـذ فـي المراحـل التعلیمیـة   ٤٧

المختلفة.

تســــهم ممارســــة اوجــــه نشــــاط التربیــــة الریاضــــیة المدرســــیة فــــي تطــــویر صــــحة   ٤٨

التالمیذ.

یــــذ فــــي ممارســــة التمرینــــات یجــــب االســــتفادة مــــن الوقــــت الــــذي یقضــــیه التالم  ٤٩

الصباحیة في اداء اوجه نشاط اخرى.

لــیس لممارســة اوجــه نشــاط التربیــة الریاضــیة المدرســیة دور فــي تنمیــة شخصــیة   ٥٠

التالمیذ.


