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بناء مقیاس االتجاه النفسي للمعاقین حركیا نحو ممارسة األنشطة 
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جامعة الموصل-األساسیة كلیة التربیة

٢/٦/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١/٤/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
وحددت مشكلة األنشطة الریاضیةاهمیة معرفة اتجاه المعاقین نحو ممارسة ناول البحث ت

البحث بعدم وجود مقاییس خاصة تقیس اتجاهات هذه الشریحة نحو ممارسة األنشطة الریاضیة ، 

وهدفت الدراسة إلى:

بناء مقیاس االتجاه النفسي للمعاقین حركیًا نحو ممارسة األنشطة الریاضیة..١

مستوى االتجاه النفسي للمعاقین حركیًا نحو ممارسة األنشطة الریاضـیة وحسـب محـاور قیاس .٢

المقیاس.

التعرف على داللة الفروق في مستویات بعض أنواع فئة المعاقین حركیًا..٣

وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي لمالئمتــه طبیعــة البحــث باســلوب المســح واشــتملت 

وقـام  ) مـن ذوي اإلعاقـات الحركیـة. ٧٥٤بشكل عمـدي علـى (عینة البحث التي اختارها الباحث 

الباحــث بتحدیــد مفهــوم االتجــاه ومكوناتــه فــي هــذا المجــال لتنتهــي إلــى ثالثــة مكونــات رئیســة هــي 

وقـــد حـــددت أوزان األهمیـــة النســـبیة لكـــل المكـــون المعرفـــي والمكـــون العـــاطفي والمكـــون الســـلوكي،

اجــراءات عرضــها علــى الخبــراء واســتخراج معامالتهــا )فقــرة بعــد ٤٥مكــون وقــد أعتمــدت الباحثــان (

حیث تم استخدم عـدة طـرق السـتخراج الصـدق منهـا القـوة التمییزیـة واألتسـاق الـداخلي  ةاإلحصائی

أمــا ثبــات المقیــاس فقــد ُحســب مــن خــالل طریقــة إعــادة االختبــاروالعــاملي ،لومعالجتهــا بالتحلیــ

) من المعاقین حركیًا وقد تـم ٢٠٠على عینةبلفت (ثم طبق الباحث المقیاسطریقة الفاكروبناخ ،

أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي ما یأتي: استخدام عدد من الوسائل األحصائیة .

صالحیة فقرات المقیاس الذي تم بناءه لقیاس اتجاهات المعاقین حركیًا نحو ممارسة األنشطة .١

الریاضیة.

ابي نحو ممارسة األنشطة الریاضیة.إن اتجاهات المعاقین حركیًا كانت بمستوى إیج.٢

عـــدم وجـــود فـــروق معنویـــة فـــي االتجـــاه نحـــو ممارســـة األنشـــطة الریاضـــیة بـــین كـــل مـــن البتـــر .٣

المزدوج وبتر الطرف العلوي تحت المرفق.

وجود فروق معنویة في االتجاه نحو ممارسة األنشطة الریاضیة بین بتر الطرف العلوي تحت .٤

فوق الركبة والبتر األحادي تحـت الركبـة ولصـالح بتـر الطـرف المرفق وكل من البتر األحادي 

العلوي تحت المرفق.
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Abstract:
Establishing Dynamic Measurement of Psychological Attitude of

Handicapped in Ninevah Province

This research deals with the importance of knowing Handicapped

tendencies towards practicing sports . The problem of the research lies in

the absence of special measuring tools for this issue .

The research aims at:

1. Constricting a measure of psychological tendency of emotionally

Handicapped towards practicing sports .

2. Measuring the level of Handicapped tendency towards practicing

sports significance of according to the items of the measuring.

3. Knowing the significance of differences at the levels of disability.

The researcher followed the descriptive method which suits the

nature of the survey research, the sample of the research was chosen

intentionally by the researcher which was (754) of motion ally

Handicapped , The researchers depended on(45) , The measuring tool was

applied on a sample of (200) motion ally handicapped.

The results of the statistical analysis were as follows:

1. The validity of the items of the tool which was designed to measure

the tendency of motion ally Handicapped towards practicing sports.

2. Motion ally Handicapped tendencies towards practicing sports were

positive.

3. There are no difference towards practicing sport between (the double

dismemberment and the dismemberment of the upper limb under the

elbow).
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المقدمة وأھمیة البحث١-١
لقد خلق اهللا اإلنسان في أحسن صـورة وفـي الوقـت نفسـه تشـاء إرادتـه عـزَّ وجـلَّ أْن یكـون 

من بني اإلنسان ممن حرم من بعض نعم اهللا تعالى التي أنعـم بهـا علـى عبـاده ویشـكل هـؤالء فئـة 

ـــة وجـــب علینـــا أن نكثـــف المجهـــودات واألبحـــاث لتـــ ذلیل العقبـــات المعـــاقین ومـــع ظهـــور هـــذه الفئ

ســیما أن اعــداد هــذه الفئــة فــي تزایــد نتیجــة الكــوارث والحــروب -والصــعوبات التــي تعتــرض طــریقهم

وحـــوادث الطـــرق ، ویـــرى الباحثـــان أنـــه كلمـــا زادت هـــذه النســـبة زادت الحاجـــة إلـــى أن نبحـــث عـــن 

علــى  وســائل وابتكــارات جدیــدة الحتــواء هــؤالء، لــذلك ال یمكــن تجاهــل هــذه الشــریحة وتهمیشــها بــل

العكس هناك إمكانیة لتفعیل دورها واستثماره.

وتلعـــب ظـــروف اإلعاقـــة أو االصـــابة بـــالعجز أو المـــرض المـــزمن والعاهـــة دورًا كبیـــرًا فـــي 

ظهور وترك االثار السلبیة في شخصیة الفرد المصاب، وهي تؤثر كذلك في ردود أفعال اآلخـرین 

للمعاق وتفاعلهم معه، األمر الـذي یشـكل نحو هذا الشخص وخاصة أفراد األسرة من حیث تقبلهم 

ضغطًا نفسیًا علیه یؤثر في تكوین وٕاعـادة تكـوین مفهومـه لذاتـه وتحـد مـن أدائـه وتـؤثر سـلبًا علـى 

تكیفه في جوانب حیاته المختلفة.

وكــون هــذه الشــریحة تكــاد تكــون منزویــة وبعیــدة عــن التفاعــل مــع المجتمــع لشــعورها بعــدم 

عدیمة اإلنتاج إلى حد ما، خاصة وأن "هذه الشریحة تعیش حالة الضجر القدرة على األداء وربما 

واالغتــراب تولــد لــدیهم الكثیــر مــن االنفعــاالت واالضــطرابات النفســیة حیــث تجعلهــم یعیشــون حالــة 

انفعالیة تدفع بهم إلى تفسیر خاطئ لكثیر من المواقف الحیاتیة التي ینظر إلیها على أنها ضـدهم 

فــي حقیقتهــا مــا یجعلنــا نبحــث عــن الطــرق التــي یمكــن مــن خاللهــا تهدئــة رغــم أنهــا لیســت كــذلك 

  ).٣، ١٩٨٥انفعاالتهم ورعایتهم". (محمد جمیل، 

"لـــذلك ظهـــرت بعـــض األفكـــار والخطـــط والبـــرامج لتحقیـــق هـــذا الهـــدف وظهـــرت الخـــدمات 

وهریـًا فـي النفسیة واالجتماعیة لرعایة وتربیـة هـذه الفئـة، والنشـاط البـدني الریاضـي یشـكل محـورًا ج

تربیة هذه الفئة اذ أن جمیع العملیات التربویة واألسالیب المستخدمة في تربیتهم تقـوم علـى أسـاس 

النشـــــاط واللعـــــب والحركـــــة" مـــــن أجـــــل إتاحـــــة الفرصـــــة لهـــــم لكـــــي ینمـــــو قـــــدراتهم البدنیـــــة والعقلیـــــة 

  ).٤٠٧، ٢٠٠٧واالجتماعیة والنفسیة. ( بوسكرة وبوقرص، 

تشــكل جانبــًا مهمــًا مــن جوانــب الحیــاة التــي تهــدف إلــى تنمیــة وبمــا أن األنشــطة الریاضــیة

السلوك التربوي واالجتماعي بین اإلفراد فضًال عن تطویر الكفاءة البدنیة والمهاریـة وأجهـزة الجسـم 

الوظیفیـة لــذا فــإّن ممارســة األنشــطة الریاضـیة ال تعــد حكــرًا علــى أحــد بـل هــي متاحــة امــام الجمیــع 

حیحًا أم یعاني من العوق الجسمي.كبیرًا كان أم صغیرًا ص

لــذا لــزم االهتمــام بریاضــة المعــاقین وٕایصــالها إلــى مســتوى الطمــوح وذلــك بــالتعرف علـــى 

نحـــو ممارســـة النشـــاط الریاضـــي األمـــر الـــذي ســـیؤدي إلـــى مقـــدرة المهتمـــین والمـــدربین  ماتجاهـــاته

ـــة لتطـــویر العمـــل فـــي ریاضـــة المعـــاقین وقـــد ت ـــر والتربـــویین لوضـــع األســـس العلمی ـــى تغیی صـــل إل

اتجاهات بعضهم نحو أهمیة الممارسة الریاضیة للوصول إلى مستوى الطموح.
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والبـد مــن وضـع الخطــط والمقـاییس العلمیــة الدقیقـة للتنبــؤ والتعـرف علــى اتجاهـات ومیــول 

األفـــراد المعـــاقین نحـــو ممارســـة النشـــاط الریاضـــي وعنـــد الحـــدیث عـــن هـــذه الشـــریحة فـــإن الجانـــب 

قد أجمع معظم علماء النفس على إن النواحي النفسیة لها أثر كبیـر فـي النشـاط النفسي مهم جدًا ف

الریاضي وخاصة لدى المعاقین وتعد االتجاهات إحدى تلك النـواحي التـي تـؤثر فـي سـلوك االفـراد 

ومدى تأثیرها علیهم لممارسة األنشطة الریاضیة. 

للتعــرف علــى اتجاهــات لــذا تتجلــى أهمیــة البحــث فــي وضــع االســس العلمیــة والموضــوعیة 

هذه الشریحة من خالل بناء المقیاس الخاص بهم.

مشكلة البحث٢-١
تتأثر الحالة النفسـیة للمعـاق بمـدى اندماجـه وتفاعلـه مـع المجتمـع المحـیط بـه وهـذا األمـر 

یتبلور من خالل نظرة المعاق إلى نفسه وٕالى مقدرتـه الشخصـیة علـى ممارسـة دوره مـع اقرانـه مـن 

ي المجتمع أللوان النشـاط الثقـافي واالجتمـاعي والریاضـي ولعـل أهـم تلـك األنشـطة تلـك األسویاء ف

المتعلقة بالجانـب الریاضـي والـذي یمثـل احـد أوجـه المجتمـع العصـري المتحضـر فضـًال عـن كونـه 

یمثــل أحــد االمتیــازات التــي یســعى إلیهــا األفــراد للــتمكن منهــا واكتســابها لمــا تعكســه علــى المســتوى 

المباشر في مركز التأهیل أّن نسـبة ماومن خالل عمله انیهم. ومن هنا الحظ الباحثالشخصي لد

المعــاقین تمثــل قیمــة لهــا وزنهــا فــي المجتمــع وأمــام هــذه النســبة أراد الباحــث أْن یلقــي الضــوء علــى 

جانــــب مهــــم مــــن جوانــــب شخصــــیة هــــؤالء األفــــراد ورؤیتــــه بــــأّن معظمهــــم ال یمارســــون األنشــــطة 

ون هنـاك أسـباب عدیـدة منهـا االتجـاه النفسـي والـذي یلعـب دورًا مهمـًا وكبیـرًا فـي الریاضیة. وقد یكـ

تسییر هؤالء وتوجیههم نحو ممارسة األنشطة الریاضیة األمر الذي یـؤدي إلـى إیجـاد منفـذ لتعـدیل 

نظـــرتهم للحیـــاة والعـــیش داخـــل المجتمـــع أي أن عـــدم معرفـــة هـــذه االتجاهـــات وعـــدم وجـــود مقیـــاس 

لة تســتحق الدراســة، إذ یعتقــد الباحــث أنَّ نتــائج هــذه الدراســة تســهم بشــكل أو خــاص بهــم تعــد مشــك

بـأخر فــي فهـم شخصــیة هــذه الشـریحة ومــا تعكســه خصوصـیتها والتــي تتمثــل بأشـكال العــوق الــذي 

.لدیها إذ أنَّ ألشكال العوق انعكاسات سلبیة على أنفسهم وعلى المحیطین بهم 

أھداف البحث: ٣-١
یهدف البحث إلى:

بناء مقیاس االتجاه النفسي للمعاقین حركیًا نحو ممارسة األنشطة الریاضیة. ١-٣-١

التعرف على مستوى االتجاه النفسي للمعاقین حركیًا نحو ممارسة األنشطة الریاضیة. ٢-٣-١

إیجاد مستویات معیاریة لالتجاه النفسي لعینة البحث نحو ممارسة األنشطة الریاضیة. ٣-٣-١

ف علــى داللــة الفــروق فــي  مســتوى االتجــاه النفســي لــبعض انــواع فئــات المعــاقین التعــر  ٤-٣-١

حركیًا نحو ممارسة األنشطة الریاضیة.
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فرض البحث  ٤-١
اإلعاقــة  وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي قیــاس مســتوى االتجــاه النفســي لــبعض انــواع١-٤-١

لفئة المعاقین حركیًا نحو ممارسة األنشطة الریاضیة.

مجاالت البحث ٥-١
المجال البشري : المعاقین حركیًا في محافظة نینوى. ١-٥-١

   ٢٠٠٨-حزیران ٢٠ولغایة  ٢٠٠٧-تشرین الثاني ١٥المجال الزماني:  ٢-٥-١
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تحدید المصطلحات ٦-١
االتجاه١-٦-١
,Andersonعرفه اندرسن (- على أنه رغبة الفرد أو استعداده لالستجابة نحو شيء ):2005

)Anderson,2005,60معین بطریقة ما.(

فـراد مـن العـالم الخـارجي استعداد معـین ثابـت نسـبیًا یكتسـبه األویعرف الباحثان االتجاه نظریًا:-

لیستجیبوا بتفاوت لألشیاء أو المواقف التي تعترضهم بأسالیب معینة قد تكون سلبیة أو إیجابیة 

أو حیادیة.

المعاق٢-٦-١
بأنه ذلك الشخص الذي نقصت قدرته وٕامكانیاته على العمل المناسب ):١٩٨٨یعرفه الجاسم (-

تلـف فیـه عـن الفـرد العـادي إلـى الدرجـة التـي قـد بسبب نقص أو عاهة جسمیة بالشكل الذي یخ

  )٢٢، ١٩٨٨یحتاج فیها للتأهیل ویشمل ذلك العوق بسبب البیئة أو العوق الوالدي.(الجاسم، 

كـــل شـــخص یعـــاني مـــن عجـــز كامـــل أو جزئـــي یـــؤثر علـــى قدراتـــه ویعرفـــه الباحثـــان إجرائیـــًا:-

یـومي المعتـاد ویحتـاج إلـى رعایـة خاصـة الحركیة والبدنیة  والنفسیة یمنعه من القیـام بالنشـاط ال

یفقد خاللها قدرته على التكیف مع مجتمعه تدریجیًا.-وتأهیل
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اإلطار النظري١-٢
االتجاه ١-١-٢

,Katszعرفــه كــاتز ( المیــل العقلــي الــذي یجعــل الشــخص میــاًال إلــى تعمــیم ):1978

,silvermanالشيء إیجابیًا أو سلبیًا.( 1978, 501.(

مــدخل ضــروري إلــى فهــم عــدد كبیــر مــن الموضــوعات األخــرى: كــالرأي العــام و"االتجــاه 

ومفهوم القیم والطابع القیمـي للشخصـیة وغیـر ذلـك مـن الموضـوعات المرتبطـة بسـلوك االفـراد فـي 

  ).٧، ١٩٨١عالقاتهم ببعض وبنظم الجماعة وأعرافها وتقالیدها ومثلها العلیا". (آدم، 

مكونات االتجاه١-١-١-٢
ظــم البحــوث أن االتجاهــات عبــارة عــن مجموعــة مــن المكونــات وال یمكــن النظــر بینــت مع

إلیها بأنها ترتیبات بسیطة تؤثر في السلوك فقط.

Cogntiveالمكون الفكري (المعرفي)         - Component

وهــو الجانــب المعرفــي "ویضــم مجموعــة مــن االفكــار والمعتقــدات المســتقطبة حــول هــدف 

لــه وجــود معنــوي أو مــادي فــي حیــاة الفــرد، وهــذه االفكــار هــي التــي تحــدد وهــو أي شــيء-االتجــاه

Freedعالقة الهدف باألهداف األخرى ومدى أهمیته". ( man-Hall, 1974, 247(

AFFectiveالمكون العاطفي (الوجداني)           - Component

الســــایكولوجیة ان طبیعــــة العالقــــات القائمــــة بــــین الفــــرد وغیــــره تســــهم فــــي تحقیــــق الصــــفة

االجتماعیــة للفــرد، ذلــك الكــائن البیــولجي، إذ یتبلــور فــي ذهنــه مفهــوم عــن ذاتــه وعــن غیــره، وبنــاًء 

على هذا التصـور الـذهني لـدى الفـرد الـذي ینشـأ مـن عالقتـه بـاآلخرین تنشـأ لدیـه توجهـات خاصـة 

توازنـة مـن القبـول نحو تلك العالقـات والتـي ترسـم مالمـح شخصـیته. "فـاألفراد الـذین لـدیهم قاعـدة م

االجتمـــاعي والعـــاطفي یركـــزون اتجاهـــاتهم علـــى مواقـــف الحیـــاة المختلفـــة ویتفـــاعلون معهـــا بشـــكل 

إیجـــابي وینتـــابهم الشـــعور بالرضـــا والقبـــول لطروحـــاتهم وأفكـــارهم مـــن قبـــل االخـــرین". (الملیجـــي، 

فـي التعبیـر ) ویعد الجانب العاطفي أحد الخیارات التـي یلجـأ إلیـه اإلنسـان ٢٠٥ - ٢٠٤، ٢٠٠١

عن توجهات سلوكه وتأكیده في المواقف المختلفة.

Behavioralالمیل للفعل) -المكون السلوكي (الحركي- Tendeney Component

"تعمل االتجاهات بوصفها موجهات لسلوك اإلنسان، فعندما یمتلك الفرد اتجاهات إیجابیة 

یجــابي نحوهــا أمــا اذا كــان یحمــل نحــو عــدد مــن الموضــوعات فأنــه ینــدفع نحــو العمــل علــى نحــو إ
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(الظــاهر، أتجاهــًا ســلبیًا نحــو موضــوع مــا فأنــه یســتجیب علــى نحــو ســلبي تجــاه ذلــك الموضــوع".

٤٢، ٢٠٠٢(    

مراحل تكوین االتجاه٢-١-١-٢
ــــا بــــالتعرض لموضــــوع االتجــــاه أو بالتفاعــــل مــــع آخــــرین ت" كتســــب وتتكــــون االتجاهــــات إمَّ

أستعدادات فـي الشخصـیة تتضـمن المعـاییر عـن طریـق التنشـئة یتمسكون بهذا االتجاه، أو بوجود 

في األسرة، فقد تتكون اتجاهات سلبیة نتیجة للتعرض إلى خبرات مؤلمة في مرحلة النمو وخاصة 

,Morganمرحلة الطفولة".( 1979, 602(

  :يیمر تكوین االتجاهات بثالث مراحل أساسیة هوعمومًا 

ـــة:- ـــة أو المعرفی ـــة اإلدراكی ـــة المرحل ـــة ظـــاهرة إدراكیـــة أو معرفی یكـــون االتجـــاه فـــي هـــذه المرحل

تتضــمن تعــرف الفــرد بصــورة مباشــرة علــى بعــض عناصــر البیئــة الطبیعیــة والبیئــة االجتماعیــة 

التي تكون من طبیعة المحتوى العام لطبیعة المجتمع الذي یعیش فیه،وهكذا قد یتبلـور االتجـاه 

ة والمقعـــد المریح،وحـــول نـــوع خـــاص مـــن األفـــراد فـــي نشـــأته حـــول أشـــیاء مادیـــة كالـــدار الهادئـــ

كاألخوة واألصدقاء،وحول نوع محدد من الجماعات كاألسرة وجماعة النادي وحول بعض القیم 

االجتماعیة كالنخوة والشرف والتضحیة.

فالجـائع وتتمیز هذه المرحلة بمیل الفرد نحو شيء معین،مرحلة نمو المیل نحو شيء معین:-

على  هیمیل إلى تناول أو ،هیمیل إلى أصناف خاصة من ه، ولكنأي طعام هرضیقد ی-مثًال -

ن هــذه المرحلــة مــن نشــوء االتجــاه تســتند إلــى خلــیط مــن المنطــق إوبمعنــى أدق شــاطئ البحــر،

الموضوعي والمشاعر واالحساسات الذاتیة.

یسـتقر ویثبـت علـى الثبوت والمیل على اختالف أنواعه ودرجاتهنَّ إ مرحلة الثبوت واالستقرار:-

المرحلــة األخیــرة فــي تكــوین االتجــاه. يفــالثبوت هــشــيء مــا عنــدما یتطــور إلــى اتجــاه نفســي،

)arabhs.com-www.science(سعید فوده، 

ریاضة المعاقین٢-١-٢
ألشـــــخاص المعـــــاقین إن "الهـــــدف األساســـــي لریاضـــــة المعـــــاقین هـــــي إعـــــادة االتصـــــال با

ومعاونتهم لالندماج بـالمجتمع بشـكل ینمـي ویطـور میـولهم النفسـیة وال یعنـي بالریاضـة هنـا مجـال 

التــدریب الریاضــي البحــت بــل نتخطــى ذلــك إلــى المفهــوم الشــامل للتربیــة الریاضــیة التــي تتخطــى 

الریاضـــیة أهـــداف التـــدریب البـــدني لتصـــل إلـــى كـــل أهـــداف التربیـــة  الحدیثـــة عـــن طریـــق البـــرامج 

  )١٤، ١٩٩٠الشاملة".( غسان ،
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) ریاضـــة المعـــوقین علـــى أنهـــا "تحـــویر األنشـــطة الخاصـــة بالتربیـــة teampyferوعـــرف (

الریاضیة التقلیدیة لتمكین المعوقین من المشاركة بشكل أمین وناجح ومقنع استنادا إلى اهتمامات 

)teampyfer,1989,5وحاجات المعوقین".(

تماعیـا "فإنهـا یمكـن أن تخـدم سـبیل التطبیـع الحیـاتي ألنَّ عـددًا وبسبب أهمیة الریاضـة اج

محــددًا مــن أفــراد أي مجتمــع هــم الــذین یتقبلــون أن االنجــاز المرتفــع واالنجــاز المــنخفض للشــخص 

المعوق یمكن أن ینبع من الدوافع العادیة التي تخدم وظائف حیاة هـذا الشـخص مماثلـة للوظـائف 

  ) ٢٨- ٢٣،  ١٩٨٣العادیین".(فتحي،التي تؤدیها في حیاة األفراد

التربیة الریاضیة للمعاقین وأھمیتھا١-٢-١-٢
أصــبحت ریاضـــة المعــوقین أو ریاضـــة الخـــواص إحــدى المجـــاالت األساســیة لتخفیـــف مـــا 

یسیطر على المعوقین من عبء نفسي وبدني معًا، وٕانَّ "مفهوم التربیة الریاضیة والترویحیة تعنى 

ات والسبل الكفیلة بإعادة الفرد المعوق إلى المستوى المؤثر جسمیًا وعقلیًا بشكل واسع كل اإلجراء

وعاطفیًا في المجتمع الذي یعیش فیه وتكون هذه اإلجراءات متناسبة مع نوع العوق وتأخذ أشكاًال 

  ) ٢١، ١٩٩٠متغیرة ولكنها متوحدة". (صادق وآخران، 

  وهي:وهناك ثالثة جوانب أكثر أهمیة في ریاضة المعاقین 

تعـــد ممارســـة الریاضـــة للمعـــاقین وســـیلة طبیعیـــة االســـتفادة مـــن الریاضـــة كعامـــل عالجـــي هـــام:-

للعالج على هیئة تمرینات عالجیة تأهیلیة وأحد المكونات الهامة للعالج الطبیعي بدرجة كبیرة 

-فــق العضــليفــي اســتعادة اللیاقــة البدنیــة للمعــاق، مثــل اســتعادته للقــوة العضــلیة، والمهــارة والتوا

العصبي والتحمل والسرعة والمرونة وبالتالي استعادته لكفاءته ولیاقته العامة في الحیاة 

لریاضة المعاقین جوانب عمیقة تفوق كونهـا االستفادة من الجوانب النفسیة للریاضة الترویحیة:-

نفسـي للمعـاق كمـا عالجًا بدنیًا لهم فیتعدى األمر كونها طریقة ووسیلة ناجحة وجیدة للتـرویح ال

تشـكل جانبــًا مهمــًا مـن اســترجاعه لعنصــر الدافعیـة الذاتیــة والصــبر والرغبـة فــي اكتســاب الخبــرة 

والتمتـــع الصـــحیح بالحیـــاة وتســـهم الریاضـــة الترویحیـــة بـــدور إیجـــابي كبیـــر فـــي إعـــادة التـــوازن 

النفسي للمعاق والتغلب على الحیاة الرتیبة والمملة ما بعد اإلصابة

وهـي مـن األهـداف النبیلـة لریاضـة المعـاقین إلعـادة تـأقلمهم قلم المعـاقین فـي المجتمـع:إعادة تأ-

ستفادتهم وأفادتهم للمجتمع التحامهم ببیئة المجتمع المحیط بهم، وبعبارة أخرى تسهیل وسرعة او 

بانتظامهم فیما یسمى بالعالج المهني (تدریب المعاق على ممارسة مهنة سابقة أو جدیدة طبقًا 

وله ومواهبه ونسبة إعاقته). وتهدف الریاضة إلى دعم التأهیل المهني الالزم للمعاق وتنمیة لمی

ـــاك العدیـــد مـــن الریاضـــات التـــي یمكـــن  ـــه الجدیـــدة، كمـــا نشـــیر إلـــى أنَّ هن وتطـــور أدائـــه لمهنت

ــــولینج،  ــــى ســــبیل المثــــال رمایــــة الســــهام، الب للمعــــاقین أن ینافســــوا وینــــازلوا األصــــحاء منهــــا عل

، تــنس الطاولــة (للمصــابین بالشــلل وبتــر األطــراف) وســباق المعــاقین ببتــر االطــراف. البلیــاردو

  ).٢٣ - ٢١، ٢٠٠٠(ریاض، 
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الدراسات المشابھة :٢-٢
)٢٠٠٠دراسة النعیمي والنعیمي، (١-٢-٢

"دراسة مقارنة لإلتجاه النفسي نحو مادة كرة القدم لطالب كلیة التربیة الریاضیة"

إلــى التعــرف علــى االتجــاه النفســي نحــو مــادة كــرة القــدم بــین طــالب كلیــة وهــدفت الدراســة

التربیة الریاضیة في جامعة الموصل.

كذلك التعرف على الفروق باالتجاهات النفسیة نحو مادة كرة القدم بین السنوات التعلیمیة 

احثـــان المقابلـــة )طالبـــاً وقـــد اســـتخدم الب٥٩الثالثـــة (األولـــى ،الثالثة،الرابعـــة )وبلغـــت عینـــة البحـــث(

الشخصیة فضًال عن مقیاس االتجاه النفسي لطلبة الجامعة نحو الدروس الجامعیة التي یدرسونها 

  ).     ١٩٩٠وبضمنها درس التربیة الریاضیة الذي أعده (الطالب والقرغولي، 

)عبـارة، ٢٥بعد أن تم عرضه على عدد من المحكمـین لتثبیـت قیمتـه لینتهـي المقیـاس ب(

احثـــان علـــى عـــدد مـــن المعـــامالت اإلحصـــائیة كـــان بینهـــا الوســـط الحســـابي واالنحـــراف وأعتمـــد الب

المعیـــاري وتحلیـــل التبـــاین باتجـــاه واحـــد، وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن هنالـــك اتجاهـــات نفســـیة 

وكــذلك ال توجــد فــروق معنویــة بــین -اتجــاه مــادة كــرة القــدم-ایجابیــة لطــالب كلیــة التربیــة الریاضــیة

میة الثالثة باالتجاهات النفسیة نحو مادة كرة القدم. السنوات التعلی

  )٢٠٢- ١٩٠،  ٢٠٠٠(النعیمي والنعیمي،

)٢٠٠١دراسة الحیاني وآخران(٢-٢-٢
"میول معوقي الحرب نحو ممارسة االنشطة الریاضیة والترویحیة"

) معوقًا اختیروا بصورة عشوائیة من مركز ٩٥أجریت هذه الدراسة على عینة مكونة من (

وهدفت الدراسة إلى التعرف على میول معوقي الحرب نحو  ٢٠٠١-٢٠٠٠الموصل للتأهیل لعام 

كوسیلة ممارسة االنشطة الریاضیة والترویحیة. استخدم الباحثان استمارة االستبیان لجمع البیانات

للحصول على إجابـات عـدد مـن األسـئلة المكتوبـة مـن قبـل المختبـرین وقـد احتـوى االسـتبیان علـى 

) محــاور رئیســة تعكــس میــولهم وبمقیــاس متــدرج مــن ثــالث بــدائل (نعــم، احیانــًا، ال) و تــم مــن ٦(

للمختبـرین. وقـد ) فـردًا بعـد توضـیح الفقـرات٩٥صالحیتها تم توزیعهـا علـى عینـة البحـث البالغـة (

اســتخدمت الدراســة الوســائل اإلحصــائیة (قــانون النســبة المئویــة، معامــل االرتبــاط البســیط، الجــذر 

تربیعي لمعامل ثبات االختبار).ال

وبعد معالجة البیانات إحصائیًا تم التوصل إلى النتائج التالیة:

توجد میول ایجابیة لدى معوقي الحرب نحو ممارسة االنشطة الریاضیة والترویحیة.-

أن نسبة كبیرة من المعوقین یحسون بالمتعة والرضا من خالل مشاهدة النشاط الریاضي .-

سبة كبیرة مـن المعـوقین مـن أن النشـاط الریاضـي لـه تـأثیر علـى تحسـن حـالتهم الصـحیة تؤكد ن-

والنفسیة.
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اإلجراءات البحث :-٣
المنھج المستخدم١-٣

أعتمد الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالءمته الدراسة الحالیة. 

مجتمع البحث وعینتھ٢-٣
المعـــاقین حركیـــًا قـــام الباحثـــان بتحدیـــد مجتمـــع نظـــرًا لخصوصـــیة عینـــة البحـــث والمتمثلـــة ب

البحــث تحدیــدًا دقیقــًا مــن خــالل االســتعانة باألحصــائیات المتــوفرة فــي مركــز الموصــل للتأهیــل فــي 

محافظة نینوى.

وقد اختار الباحثان نوع االفـراد ذوي اإلعاقـة الحركیـة فقـط بصـورة عمدیـة دون بقیـة أنـواع 

والعـاملین فـي المجـال الطبـي *جراهـا مـع عـدد مـن المختصـیناألعاقة من خـالل المقـابالت التـي أ

والریاضـــي والـــذین اتفقـــوا علـــى هـــذا النـــوع مـــن اإلعاقـــة لقـــدرتهم علـــى ممارســـة األنشـــطة الریاضـــیة 

وكذلك تمكنهم من اإلجابة على مفردات المقیاس.

) معــــاق یمثلـــون تصــــنیف المعـــاقین حركیــــًا ٢٠٠٠وبـــذلك أشــــتمل مجتمـــع البحــــث علـــى (

ن رسمیًا في مركز الموصل للتأهیل باستثناء النسـاء وكـذلك الـذكور الـذین تتـراوح أعمـارهم المسجلی

الصــحیة حــالتهمءمــة) ســنة، وقــد اســتبعد الباحثــان ذوي اإلعاقــات الشــدیدة لعــدم مال ١٥-١مــن (

لممارسة األنشطة الریاضیة نتیجة لدرجة عجزهم الكلي.

تـم تقسـیمهم إلـى مجمـوعتین السـتخدامهما معاقـاً  ٧٥٤أّما عینة البحث فقد اشـتملت علـى 

فـــي إجـــراءات بنـــاء وتطبیـــق قیـــاس االتجـــاه والـــذي قـــام ببنائـــه الباحـــث مـــن خـــالل مجموعـــة مــــن 

األجراءات العلمیة التي سوف یتم ذكرها الحقًا.

%) من عینـة بحـث المعـاقین حركیـًا لیمثلـوا ٧٣.٤٨) أي ما نسبته (٥٥٤وقد تم أختیار (

) معــاق مــن عینــة البحــث أي مــا ٢٠٠ب االســتطالعیة ،فــي حــین تــم اعتمــاد(عینــة البنــاء والتجــار 

وقــد  لیمثلــوا عینــة التطبیــق.%) مــن فئــة المعــاقین حركیــًا مــن عینــة البحــث الكلیــة٢٦.٥٢نســبته (

عمــد الباحثــان إلــى اســتخدام النســب المــذكورة النهــا المقبولــة لعینــات البحــوث الوصــفیة إلغــراض 

تفاصیل ذلك) یبین ١التطبیق.والجدول (

مقابالت شخصیة مع عدد من المختصین في المجال الطبي والریاضي.)*(

جامعة الموصل.–لریاضیة كلیة التربیة –القیاس والتقویم –أ. د. هاشم أحمد سلیمان 

جامعة الموصل.–یة التربیة الریاضیة كل - القیاس والتقویم–أ. د. ثیالم یونس عالوي 

جامعة الموصل.–كلیة التربیة الریاضیة –اختصاص الطب الریاضي –أ. م. د. عمار عبد الرحمن قبع 

جامعة الموصل.–كلیة التربیة الریاضیة -علم النفس الریاضي –أ. م. د. ناظم شاكر یوسف 
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  )١جدول  (ال

یبین مجتمع وعینة البحث والتجارب االستطالعیة وعینة صدق البناء والثبات والتطبیق

مجتمع 

البحث

عینة 

البحث

عینة 

صدق 

البناء

التجربة 

االستطالعیة 

  األولى

التجربة 

االستطالعیة 

الثانیة

المستبعدین
عینة 

الثبات

مجموع 

عینة

البناء

عینة 

التطبیق 

ئيالنها

٢٠٠  ٥٥٤  ٥٠  ٢٢  ١٥  ١٥  ٤٥٢  ٧٥٤  ٢٠٠٠  

٢٦.٥٢%٧٣.٤٨%٩.٠٣  %٣.٩٨  %٢.٧٠  %٢.٧٠%٨١.٥٩%٣٧.٧٠%١٠٠%

أدوات جمع البیانات٣-٣
استمارة استبیان١-٣-٣
مقیاس االتجاه ٢-٣-٣

نظــرًا لخصوصــیة مجتمــع البحــث والفتقــار وجــود أداة مناســبة علــى حــد علــم الباحثــان فقــد 

مقیــاس لكــي یــتالئم وطبیعــة البحــث وأهدافــه، "إذ یــتم بنــاء المقــاییس واالختبــارات، قامــا ببنــاء هــذا ال

عندما تكـون االختبـارات المنشـورة فـي المراجـع والـدوریات العلمیـة المتخصصـة غیـر مناسـبة للبیئـة 

المحلیــة، أو عنــدما تكــون هنــاك حاجــة إلــى تطــویر وســائل القیــاس المتاحــة والعمــل عنــدما یكــون 

.ابتكار وسائل وادوات جدیدة لالستفادة منها في البیئة المحلیة" هناك حاجة إلى

  )٤٦١، ٢٠٠٦(رضوان، 

تحدید مجاالت المقیاس١-٢-٣-٣
مـن خـالل تحدیـد مفهـوم االتجـاه فـي ضـوء التعریـف النظـري قـام الباحثـان بـاألطالع علــى 

ال.األدبیات والدراسات ذات العالقة والمصادر العلمیة المتنوعة في هذا المج

ومعظم البحوث السابقة وما تبعته من دراسات واسـعة فـإن االتجـاه ال یخـرج عـن مكونـات 

ثالث هي:

-المكون الفكري (المعرفي)، والمكون العـاطفي (الوجـداني)، والمكـون السـلوكي (الحركـي 

,Wadeالنزوعي) ( &Tarvars, 2005, 22.(

فس التربــــوي وبعــــض وقــــد تــــم عرضــــها علــــى مجموعــــة مــــن الخبــــراء فــــي مجــــال علــــم الــــن

ـــاس وارتباطهمـــا بمفهـــوم  ـــد مـــدى صـــالحیة مكونـــات المقی ـــة الریاضـــیة لتحدی المختصـــین فـــي التربی

) یبـین ١%، والملحـق (١٠٠االتجاه مـن حیـث الزیـادة والنقصـان، وتـم تأییـد هـذه المكونـات بنسـبة 

  ذلك.
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تحدید االوزان٢-٢-٣-٣
همــة فــي بنــاء المقــاییس، اذ یتوقــف تعــد عملیــة تحدیــد أوزان المكونــات مــن األجــراءات الم

  ).٥٩٨، ١٩٨٥علیها تحدید عدد فقرات كل مكون من مكونات المقیاس (الغریب، 

مكونات المقیاس على مجموعـة مـن الخبـراء ملحـق  انولتحقیق هذا الغرض عرض الباحث

) وطلــب مــنهم إعطــاء وزن لكــل مكــون مــن مكونــات القیــاس (المعرفــي، الوجــداني، الســلوكي) ٢(

) أي إعطـاء أكثـر المكونـات وزنـًا رقـم واحـد ثـم األقـل وزنـًا رقـم اثنـان ثــم ٣، ٢، ١التـدرج (وحسـب

فقـرة بعـدها  ٧٤الرقم ثالثة للمكون األخیر، لیمثل األهمیة للمقیاس مقارنة ببقیة المكونات، واقتـرح 

مـوع وقسمت علـى المج ١٠٠تم جمع القیم التقدیریة التي أعطاها الخبراء لكل مكون وضربت في 

الكلي للخبراء وبذلك أمكن استخراج األهمیة النسبیة لكل مكون.

) ١٠٠وبضـــرب األهمیـــة النســـبیة للمكـــون فـــي عـــدد الفقـــرات الكلـــي وتقســـیم النـــاتج علـــى (

) یبین ذلك.٥حصل الباحثان على عدد الفقرات لكل مكون والجدول (

  )٥جدول (ال

ت االتجاهجدول یبین عدد الفقرات حسب األهمیة النسبیة لمكونا

عدد الفقراتاألهمیة النسبیةمكونات االتجاهت

٢٣.٠٩١٧المكون المعرفي١

٤٦.١٥٣٤المكون العاطفي٢

٣٠.٧٦٢٣المكون السلوكي٣

٧٤%١٠٠المجموع

إعداد الصیغة األولیة للمقیاس ٤-٣
ســابقة ذات تـم إعــداد الصــورة األولیــة للمقیــاس وذلــك مــن خــالل اإلطــالع علــى األدبیــات ال

ــــة بالبحــــث الحــــالي وخبــــرة الباحثــــان فــــي هــــذا المجــــال ومــــن خــــالل المقــــابالت الشخصــــیة  العالق

للمختصین في هذا المجال وبعض المعاقین حركیًا.

قام الباحثان بصیاغة عدد من الفقرات المناسبة لطبیعـة البحـث وأهدافـه وبمـا یتناسـب مـع 

تتضمن إتجاهات المعاقین حركیًا نحو ممارسـة  ) فقرة٧٤األهمیة النسبیة لكل مكون حیث بلغت (

األنشطة الریاضیة 

وقـــد اقتـــرح الباحثـــان أســـلوب لیكـــرت للبـــدائل الخمســـة وهـــي (أوافـــق بشـــدة، أوافـــق، محایـــد، 

) ١أعارض، أعارض بشدة) وتم عرضها على مجموعة من الخبـراء وتـم تأییـد ذلـك والملحـق رقـم (

یبین ذلك.
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االسس العلمیة للمقیاس -٥-٣
مؤشرات صدق المقیاس١-٥-٣

إن الصدق هو أحد الوسائل الهامة في الحكم على صالحیة المقیاس ، وتم التأكد من 

صدق المقیاس الحالي من خالل المؤشرات التالیة:

صدق المحتوى١-١-٥-٣
ویطلــق علیــه الصــدق بحكــم التعریــف " وتــتلخص طریقــة إیجــاده مــن تحدیــد المجــاالت أو 

  ).١٣٥، ٢٠٠٢ن منها المفهوم طبقًا لنظریة معینة" (الظاهر، األبعاد التي یتكو 

ــــدًا  ــــدًا جی ــــاس تحدی ــــات المقی ــــدما تتحــــدد مكون ــــوى عن ــــى صــــدق المحت یمكــــن االعتمــــاد عل

وتســتخرج لهــا األهمیــة النســبیة ثــم یغطــى كــل مكــون بعــدد كــاف مــن الفقــرات تتناســب مــع أهمیتــه 

توضـیح مفهـوم كـل مجـال مـن مجـاالت النسبیة وقد تحقق هذا الصـدق فـي اداة البحـث مـن خـالل

) إلـى أن: " صـدق المحتـوى ٢٠٠٤القیاس، وكذلك تصنیف فقرات كـل مجـال  أذ یشـیر (الحكـیم، 

لالختبار یعتمـد بصـورة أساسـیة علـى مـدى إمكانیـة تمثیـل االختبـارات لمحتویـات عناصـره، وكـذلك 

الــذي  ویــة عالیــة لتحقیــق الهــدفالمواقــف والجوانــب التــي یقیســها تمثــیًال صــادقًا ومتجانســًا وذا معن

  )٣٢، ٢٠٠٤وضع من أجله االختبار". (الحكیم، 

الصدق الظاھري٢-١-٥-٣
) فقـرة وٕاعـدادها  بصـورتها األولیـة، تـم عرضـها ٧٤بعد صـیاغة فقـرات المقیـاس والبالغـة (

حـق على عدد من ذوي الخبرة واألختصاص في مجال العلوم التربویة والنفسیة والقیاس والتقـویم مل

) لغرض تقویمها والحكم على مدى صالحیتها ومالئمتها ألهداف البحث فضًال عن تمثیل ٢رقم (

الفقــرات لقیــاس االتجاهــات وتوزیعهــا علــى مكوناتــه الثالثــة  وٕاجــراء التعــدیالت المناســبة مــن خــالل 

ة (حذف أو إضافة أو إعادة صیاغة) بما یتالئم ومجتمع البحث فضًال عن صالحیة بدائل اإلجاب

) یبـین ١المقترحة أو إضافة وتحدید السلم البـدیل لإلجابـة التـي یرونهـا مناسـبة للمقیـاس والملحـق (

تفاصیل ذلك.

) علـى مجموعـة ١ولتحقیق هذا الغـرض عـرض المقیـاس فـي صـورته األولیـة ملحـق رقـم (

) فقــرة علــى تأییــد أكثریــة الخبــراء بنســبة تزیــد عــن٦٠) حیــث حــازت (٢مــن الخبــراء ملحــق رقــم (

  ).٣% ملحق رقم (٨٥

وقــد تــم اســتخراج صــدق المحكمــین مــن خــالل النســبة المئویــة ال تفــاقهم حــول فقراتــه  أذ 

  ).١٩٨٣% كما یشیر (بلوم، واخرون، ٧٥بلغت نسبة اتفاق الخبراء على الفقرات أكثر من 
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) فقـرة ممـن حصـلت ١٤وقد بلغ عـدد الفقـرات التـي تـم حـذفها مـن المقیـاس بموجـب ذلـك (

) یبین نسبة أتفاق الخبراء على فقرات المقیاس.٦% والجدول (٧٥أقل من على نسبة

  )٦جدول (ال

یبین نسبة اتفاق الخبراء على فقرات المقیاس

  رقم الفقرة  ت
  عدد

  الفقرات

الموافقون
النسبة المئویة

تكرار

١  

٢٥ ١٩-١٨  - ١٣-١٢-١١-٨-٦-

٤٤-٤٣-٤٢-٣٩-٣٨-٣٧-٣٣-٣٢-

٦٨-٦٥-٤٩ -٤٨-٤٧-٤٥  
٢٢  

١٠٠  ٢١%  

٢  

٣٠-٢٩-٢٣-٢٢-١٠-٩-٧-٤-٢-

٥٦-٥٥-٥٣-٤١-٣٦-٣٥-٣٤-٣١-

٧٤-٧٣-٧٢-٦٧-٦٦-٦٤-٥٨-٥٧  

٩٥.٢٣  ٢٠  ٢٥%  

٣  
٦١-٥٤-٥٢-٥٠-٤٠-٢٦-٢٠-١-

٦٣-٦٢  
٩٠.٤٧  ١٩  ١٠%  

٨٥.٧١  ١٨  ٣  ٦٩-٥٩-١٦  ٤%  

٥  
٢٨-٢٧-٢٤-٢١-١٧-١٥-١٤-٥-٣-

٧١-٧٠-٦٠-٥١-٤٦  
٧١.٤٢  ١٥  ١٤%  

صدق البناء ٣-١-٥-٣
حیة المقیـــاس لقیـــاس مفهـــوم نفســـي أو ســـمة معینـــة أو تكـــوین إفتراضـــي هـــو "تحدیـــد صـــال

ویتحقــــق هــــذا النــــوع مــــن الصــــدق مــــن خــــالل ارتبــــاط درجــــات المقیــــاس مــــع الفرضــــیات ألمرتبطــــة 

  ).١٥٨ - ١٥٧، ١٩٨٧بالخاصیة المقاسة". (أبو حطب وآخرون، 

ه مـدى قیـاس كما یسمى هذا األجراء أیضًا بصدق المفهوم أو الصدق التكـویني ویقصـد بـ

األختبــار لتكــوین فــرض أو ســمة معینــة، وقــد تــم الكشــف عــن صــدق البنــاء بأســلوبین وهمــا صــدق 

المفــردة القــوة التمیزیــة للفقــرات ومعامــل األتســاق الــداخلي للمقیــاس، إذ تعــد هــذه الطرائــق مؤشــرات 

  ).٣٨٦، ١٩٩٩إحصائیة لصدق البناء.(عودة، 

ث الحاليأسلوب تصحیح االستجابة ألداة البح ٦-٣
) اذا كانــت ٥تبنــى الباحــث أســلوب لیكــرت ذي التــدرج الخماســي، فدرجــة كــل فقــرة تكــون (

) إذا ٣) اذا كانـت تنطبـق علیـه بدرجـة أوافـق، و (٤تنطبق على المستجیب بدرجة أوافق بشدة، و(
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) اذا كانـت ١) اذا كانـت تنطبـق علیـه بدرجـة أعـارض و(٢كانت تنطبق علیـه بدرجـة محایـدة، و (

بدرجة أعارض بشدة.تنطبق

وتســري عكــس هــذه الــدرجات فــي حالــة كــون الفقــرات ســلبیة. ومــن هنــا فقــد صــاغ الباحــث 

إذ یشـــار إلـــى أن للفقـــرات  ٣:  ١عـــددًا مـــن الفقـــرات الســـلبیة إلـــى جانـــب الفقـــرات اإلیجابیـــة بنســـبة 

) ذلك ٢٠٠٠م، السلبیة دورًا في تحدید تأثیر المرغوبة األجتماعیة عند اإلجابة، حیث یؤكد (إبراهی

فیشــیر إلــى إن الفقــرات الســلبیة تســتخدم لتحــد مــن تــأثیر المرغوبیــة األجتماعیــة عنــد اإلجابــة عــن 

  ).٣٩٣، ٢٠٠٠فقرات المقیاس (إبراهیم، 

التأكد من دقة المستجیب وجدیتھ في اإلجابة.١-٦ -٣
لغــرض الكشــف عــن دقــة المجیــب وجدیتــه فــي اإلجابــة عــن مقــاییس األتجاهــات، یســتخدم

البــاحثون إحصــائیة تعتمــد معظمهــا أساســًا واحــدًا هــو تكــرار بعــض فقــرات المقیــاس وحســاب مــدى 

تطـــابق إجابـــات المســـتجیب علـــى الفقـــرات المكـــررة، ویحـــدد بعـــض البـــاحثین نســـبة محـــددة لتطـــابق 

) فــي دراســة Gibsonالفقــرات المكــررة، ویعــدها معیــارًا لقبــول أســتمارة المجیــب. ویشــیر جبســون (

) فقـــرات مـــن ٥) إلـــى ضـــرورة أســـتبعاد األجابـــات التـــي یجیـــب أفرادهـــا عـــن (٢٠٠٤ (ســـالم شـــور،

  ).٧٢، ٢٠٠٤) فقرات بصورة خاطئة (سالم شور، ١٠مقیاس یتكون من (

) ٦وقـــد أعتمـــد الباحـــث هـــذا األســـلوب للكشـــف عـــن دقـــة المســـتجیب وجدیتـــه إذ أضـــیفت (

ون مـــن المكونـــات الـــثالث فقـــرات مكـــررة مـــن الفقـــرات األساســـیة بحیـــث تمثـــل فقـــرتین مـــن كـــل مكـــ

) فقـــرات فـــأكثر مـــن فقـــرات الكشـــف الســـتة ٤للمقیـــاس، وقـــد أعتمـــد الباحـــث تطـــابق اإلجابـــة فـــي (

) یبین ذلك.٧المكررة دلیًال على دقة المجیب وجدیته في اإلجابة، والجدول (

  )٧جدول (ال

یبین أرقام فقرات كشف دقة المجیب وجدیته في اإلجابة

  ت
مكونات االتجاه 

  يالنفس

رقم الفقرة التي تمثل 

المكون

رقم الفقرة التي تمثلها في المقیاس 

للكشف عن دقة المستجیب

٢٢، ٦،١٠١٦المكون المعرفي١

٢٨، ١١١٢، ١المكون العاطفي٢

٤٥، ١٥٣٥، ١٧المكون السلوكي٣
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التجربة االستطالعیة األولى للمقیاس٧-٣
) معاقــًا اختیــروا عشــوائیًا، وقــد تبــین مــن هــذا ١٥ن (طبــق المقیــاس علــى عینــة مكونــة مــ

التطبیــــق وضــــوح التعلیمــــات وأن الفقــــرات واضــــحة ومفهومــــة للمســــتجیبین وأن الوقــــت المســــتغرق 

) دقیقة.٢٠) دقیقة وبمتوسط قدره (٢٥-١٥لإلجابة عن المقیاس كان ما بین (

٨-٣�ϲΎѧѧѧλ ΣϹ�ϝѧѧѧϳϠΣΗϟ��α ΎѧѧѧϳϘϣϠϟ�ΔϳέΗϣϭϳϛѧѧѧγϟ�ι Ύѧѧѧλ Χϟ�ΝέΧΗѧѧѧγ
لفقرات)ل

تعــــد هـــــذه العملیـــــة مـــــن الخطـــــوات األساســـــیة فـــــي بنـــــاء أي مقیـــــاس وذلـــــك للكشـــــف عـــــن 

الخصـــائص الســـكیومتریة للفقـــرات التـــي تســـاعد الباحـــث معـــد المقیـــاس فـــي اختیـــار الفقـــرات ذات 

الخصائص الجیدة وهذا بدوره یؤدي إلى صدق المقیاس وثباته.

ة لفقـرات مقیـاس البحـث الحـالي وقد عمد الباحث إلى حسـاب أهـم الخصـائص السـكیومتری

على النحو اآلتي:

تحدید حجم العینة:١-٨-٣
,Nunllویشیر ( ) إلى أن نسبة عدد أفراد العینة إلى عدد الفقرات یجب أن ال یقل 1981

,Nunlly) لعالقــة ذلــك بتقلیــل فــرص الصــدقة فــي عملیــة التحلیــل (١:  ٥عــن نســبة ( 1981,

) فردًا ٥٥٤وي اإلعاقة الحركیة (الجسمیة) والذي تراوح عددهم (. لهذا قام الباحث باختیار ذ262

) اسـتمارة لـم تكـن صـحیحة وذلــك ٢٢(معـاق). وبعـد تطبیـق المقیـاس علـى العینـة تبـین أن هنـاك (

أما ألن اإلجابة عنها لم تكن مكتملة أو أن المستجیب قام بعملیة الشطب عـدة مـرات، وبـذلك بلـغ 

) فردًا.٥٣٢حجم عینة البناء النهائیة (

تحدید شكل انتشار الدرجات:٢-٨-٣
قام الباحث وقبـل القیـام بالتحلیـل األحصـائي للفقـرات بتحدیـد شـكل انتشـار الـدرجات حیـث 

انها الخطوة األولى التي یجب ان یقـوم بهـا الباحـث لكـي یحـدد نـوع األحصـاء المسـتخدم والوسـائل 

  ):١كما في الشكل (ظهر من مخطط انتشار الدرجات اإلحصائیة الالزمة.

  ) ١الشكل (

یوضح قیمة معامل االلتواء

صفر

٠.٣٩
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إن توزیــع الســمة بــین أفــراد العینــة یقتــرب مــن التوزیــع األعتــدالي إذ بلغــت قیمــة االلتــواء 

) یبین ٨) وهي قریبة من الصفر إذ أن التواء المنحني األعتدالي هو (صفر). والجدول (٠.٣٩٠(

  ذلك.

  )٨جدول (ال

الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامل اللتواء ألجابات عینة البحثیبین المتوسط

المعالم اإلحصائیة

المقیاس

العینة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
المنوال

معامل 

األلتواء
التوزیع

مقیاس االتجاه النفسي 

للمعاقین حركیاً 
٤٥٢

٢١٥.٠٦٤

٢  
طبیعي٠.٣٩٠  ٢٢٥  ٢٥.٤١٤١

).  ١االلتــــواء طبیعیــــًا، واالختبــــارات مالئمــــة إذا وقــــع معامــــل االلتــــواء مــــا بــــین (إذ یعــــد 

) وهي قریبـة ٠.٢٨١). كما بلغت قیمة التفلطح (٢٢٧ - ٢٢٦، ١٩٨٠(االطرقجي، محمد علي،

ـــدالي البالغـــة ( ـــو شعیشـــع، ٠.٣٩٨مـــن تفلطـــح المنحنـــي األعت ـــذلك اســـتخدم ١٦، ١٩٩٧) (اب ) ول

المعلمي في جمیع اإلجراءات التي تقتضي استخدام اإلحصاء. الباحث اإلحصاء

إیجاد القوة التمیزیة للفقرات.٣-٨-٣
فـي ویعد هذا األجراء من الخطوات األساسیة في بنـاء أي مقیـاس وذلـك لتحدیـد قـوة الفقـرة 

الكشف عن السمة عند المفحوصین وكذلك للكشف عن صدقها في التعبیر عن السمة المقاسة .

قــد قــام الباحــث بإیجــاد القــوة التمیزیــة للفقــرات عــن طریــق أســلوب المجموعــات المتطرفــة و 

وعالقــة درجــة الفقــرة بــالمجموع الكلــي، تــم إیجــاد القــوة التمیزیــة للفقــرات بهــذه الطریقــة إذ تــم ترتیــب 

لـى ) ترتیبـًا تنازلیـًا مـن أعلـى درجـة إ٤٥٢الدرجات التي حصل علیها أفـراد العینـة والبـالغ عـددهم (

%) مـــن أوطـــأ ٢٧%) مـــن أعلـــى الـــدرجات أي المجموعـــات العلیـــاو(٢٧أوطـــأ درجـــة، ثـــم أختیـــر (

الــدرجات أي المجموعــة الــدنیا بوصــفهما المجمــوعتین المحكیتــین اللتــین تشــكالن أفضــل مــا یمكــن 

 ١٢٢اسـتمارة مـن المجموعـة العلیـا و ١٢٢من التمایز للسمة عنـد أفـراد العینـة، وبهـذا  تـم اختیـار 

.Tة مــن المجموعــة الــدنیا وقــد اســتخدم الباحــث األختبــار التــائي (اســتمار  test لعینــین مســتقلتین (

وذلك للتعرف على داللة الفروق بین درجات المجموعتین المحكیتین العلیا والدنیا فـي درجـات كـل 

فقرة من فقرات المقیاس .

) وعنــد ٥٤.٧٤٩-١.٨٦إذ تبــین أن القــیم التائیــة المحســوبة لجمیــع الفقــرات تتــراوح بــین (

) هــي ٥١، ٥٠، ١٢) یتضــح لنــا أن الفقــرات (٢.٣٢٦مقارنتهــا بالقیمــة التائیــة الجدولیــة والبالغــة (
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فقرات ضعیفة التمییز وذلك ألن قیمتها أقل من القیمة الجدولیة وبذلك یصبح عدد فقرات المقیاس 

) یبین ذلك.٩) فقرة والجدول (٥٧(

)٩(جدولال
تمیزھاقوةلبیانالنفسياألتجاهمقیاسلفقراتلیةوالجدوالمحتسبة)ت(قیمة

رقم
الفقرة

)ت(قیمة
المحتسبة

رقم
الفقرة

)ت(قیمة
المحتسبة

رقم
الفقرة

)ت(قیمة
المحتسبة

رقم
الفقرة

)ت(قیمة
المحتسبة

٤٦٢٧.٠٠٤*٣١٢٩.٦٢٢*١٦٢٤.١٠٥*١٢٢.٠٧٣*
٤٧٣٤.٧٧٨*٣٢٢٢.١٩٧*١٧٢٨.٠١٢*٢١٦.٢٩٢*
٤٨٢٩.٠٩١*٣٣٢٢.٨٣٥*١٨٢٥.٥٨٩*٣٢٧.٤٥٠*
٤٩٢٦.٣٢٤*٣٤٢٨.٥٧٠*١٩٢٦.٧٢٦*٤٣٨.١٩٥*
٥٠١.٨٦٠*٣٥٥٤.٧٤٩*٢٠٢٩.٢٥٧*٥٢٧.٥٠٤
٥١٢.٠٤٤*٣٦٢٦.١٤٦*٢١٢٧.٤٦١*٦٣٠.٨٠٧
٥٢٣٤.٩٢٧*٣٧٢٨.٦٠٣*٢٢٢٤.٩٦٤*٧٢٤.٨٥٠*
٥٣٣٥.٢٥٨*٣٨٢٦.٤٤٤*٢٣١٦.٧٤٦*٨٢١.٦٠٦*
٥٤٢٢،٨٢٤*٣٩٢٣.٩٢٠*٢٤٢٣.٩٥٨*٩٣٠.٤٤٤*
٥٥٤٨،٢٦١*٤٠٢٤.٥٢٨*٢٥٢٣.١٨٨*١٠٣٢.٧٩١*
٥٦٢٦.٥٠٥*٤١٢٣.٣٦٠*٢٦٣٦.٤٨٧*١١٢٢.٦٨٥*
٥٧٢٧.٨٩٣*٤٢٢٦.٣٩٣*١٢٢.٠١١٢٧٣١.٧٩٠*
٥٨٢٥.٧٥٣*٤٣٥٢.٠١٢*٢٨٤٢.٠٠٧*١٣٢٨.٠١٣*
٥٩٢٩.٧٤٠*٤٤٣٤.١٤٦*٢٩٢٩.٩٢٦*١٤٢٢.٥٦٠*
٦٠٢٦.٥١٥*٤٥٢٠.٢٧٤*٣٠٢٧.٥٥٧*١٥٣٠.٦٦٩*

)٢ -  ٢٤٤) ودرجة حریة (٠.٠١عند مستوى داللة (

Coefficientالداخلياألتساقمعاملسلوبأ-
Internal)الكليبالمجموعالفقرةدرجة عالقة( Consistency

المســـتجیبینلكـــلللمقیـــاسالكلیـــةالدرجـــةمـــع فقـــرة كـــلدرجـــةأرتبـــاطحســـاببـــهیقصـــد

بطریقـةمرتبطـة للفقـرات بالنسـبةمجملهـا فـي اإلجابـةكانـت إذا مـامعرفـةجراءاأل هذا من والهدف

.اإلجاباتتفترضهاالتياالتجاهاتمعمعقولة

معامـلبأسـتخدامللمقیـاسالكلیةبالدرجة فقرة كلدرجةأرتباطمعاملإیجادتم فقد وعلیه

عنـدإحصـائیاً داالً أرتباطـاً لمقیـاسل الكلیـةبالدرجةترتبط الفقرات جمیع أن وتبینبیرسون،ارتباط

خــاللمــن )٣،٤٧ (قراتــــالف ثتناءـباســ )٢-٤٥٢ ( ریةـحــدرجــةوامــام ) ٠.٠١ ( عنویةـمــمســتوى

) یبین تفاصیل ذلك.١٠والجدول (معمقارنتها

) وبذلك أصبح عـدد فقـرات المقیـاس ٠.٧٤-٠.٠٢حیث تراوحت معامالت االرتباط بین (

  ). ٤) فقرة. ملحق رقم (٥٥(
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  )١٠جدول (ال

یبین معامل االرتباط  بین فقرات المقیاس والدرجة الكلیة لعینة البناء

رقم 
الفقرة

مستوى الداللةمعامل االرتباطرقم الفقرةمستوى الداللةمعامل االرتباط

معنوي٣٠٠.٦٦معنوي١٠.٣٢
معنوي٣١٠.٧٠معنوي٢٠.٥٤
معنوي٣٢٠.٦٢غیر معنوي٣٠.٠٤٢
معنوي٣٣٠.٣٦معنوي٠.٤٥  ٤
معنوي٣٤٠.٢٨معنوي٠.٣٥  ٥
معنوي٣٥٠.٦١معنوي٠.٣١  ٦
معنوي٣٦٠.٤٥معنوي٧٠.٥٩
معنوي٣٧٠.٦٦معنوي٨٠.٦١
معنوي٣٨٠.٧٤معنوي٩٠.٥١
معنوي٣٩٠.٦٣معنوي١٠٠.٦٦
معنوي٤٠٠.٦٥معنوي١١٠.٦٩
معنوي٤١٠.٦٠معنوي١٢٠.٤٣
معنوي٤٢٠.٤٧معنوي١٣٠.٥١
معنوي٤٣٠.٥٢معنوي١٤٠.٣٢
معنوي٠.٥٩  ٤٤  معنوي١٥٠.٣٨
معنوي٠.٥٨  ٤٥  معنوي١٦٠.٥١
معنوي٠.٦٦  ٤٦  معنوي١٧٠.٦٤
غیر معنوي٤٧٠.٠٢معنوي١٨٠.٦٥
معنوي٤٨٠.٧٢معنوي١٩٠.٥٩
معنوي٤٩٠.٤٥معنوي٢٠٠.٥٤
معنوي٥٠٠.٢٥معنوي٢١٠.٤٦
معنوي٥١٠.٦٢معنوي٢٢٠.٦٤
معنوي٥٢٠.٤٢معنوي٢٣٠.٦٨
معنوي٥٣٠.٥٦معنوي٢٤٠.٦٥
معنوي٠.٤٠  ٥٤  معنوي٢٥٠.٣٠
معنوي٠.٤٠  ٥٥  معنوي٢٦٠.٤٧
معنوي٠.٥١  ٥٦  معنوي٢٧٠.٣٧
معنوي٥٧٠.٤٩معنوي٢٨٠.٣٩
معنوي٢٩٠.٤٣

٠.١٢٨ الجدولیة رقیمة 

تساق الداخلي لمكونات المقیاس اال-
لغـــرض إیجـــاد االتســـاق الـــداخلي بـــین محـــاور المقیـــاس والدرجـــة الكلیـــة عمـــد البحـــث إلـــى 

حساب معامالت االرتباط بین المجاالت والدرجـة الكلیـة للمقیـاس وبـین المجـاالت مـع بعضـها، ثـم 

وهــو معامــل ارتبــاط  ٠.٩٤حســاب معامــل االرتبــاط بــین المكــون المعرفــي والدرجــة الكلیــة إذ بلغــت 

وهـو معامـل ارتبـاط عـال أیضـًا  ٠.٩٧وكذلك بین المكون العـاطفي والدرجـة الكلیـة إذ بلغـت -عال

فیمـا بلغـت ارتباطـات المكونـات مـع  ٠.٩٥وبلغ معامل ارتباط المكون السلوكي مع الدرجـة الكلیـة 
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) یبـین ١١ول (). وهذا یعني هناك ارتباطات عالیـة. والجـد٠.٨٨-٠.٨٧بعضها البعض ما بین (

تفاصیل ذلك.

  )١١(الجدول 

المجاالت مع بعضهایبین معامالت االرتباط بین المجاالت والدرجة الكلیة للمقیاس وبین

المكون السلوكيالمكون العاطفيالمكون العرفيالدرجة الكلیة

١.٠٠٠.٩٤٩٠.٩٧٠٠.٩٥٨الكلي

٠.٩٤٩٠.٨٨٣٠.٨٧٠المعرفي

٠.٩٧٠٠.٨٨٣٠.٨٨٩العاطفي

٠.٩٥٨٠.٨٧٠٠.٨٨٩السلوكي

الصدق العاملي ٩-٣
یعـــد الصـــدق العـــاملي شـــكًال متطـــورًا مـــن أشـــكال الصـــدق، ففـــي هـــذا األســـلوب "یســـتخدم 

التحلیل العاملي على تقدیر كمي لصدق االختبار في شكل معامـل إحصـائي وهـو تشـبع االختبـار 

  ).٢٥٨، ١٩٩٧على العامل الذي یقیس المجال المعین". (فرج، 

"ویعمــل علــى اختــزال هــذه المتغیــرات فــي عــدد أقــل نســبیًا مــن العوامــل التــي تنطــوي علــى 

، ٢٠٠٠المعلومــات األساســیة للمتغیــرات عــن طریــق تحلیــل األرتباطــات بــین المتغیــرات". (عــالم، 

) فـردًا لهـذا النـوع مـن الصـدق باسـتخدام الحقیبـة ٤٥٢). ثم تـم اخضـاع عینـة البنـاء البالغـة (٦٨٤

spssاإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة والذي یرمز له بـ 

وتم تحلیل البیانات باستخدام الخطوات اآلتیة:

Correlationحسـاب مصـفوفة االرتبـاط  .١ Matrix) ارتبـاط لــ ١٤٨٥وقـد اشـتملت علـى (

) وبلغـــت قیمـــة (ر) ١٢٣١) فـــردًا. وبلغـــت عـــدد معـــامالت االرتبـــاط  الدالـــة إحصـــائیًا(٤٥٢(

) ٥) ملحق(٠.٠١) ونسبة خطأ(٢-٤٥٢) عند درجة حریة (٠.١١٥الجدولیة(

Componentsاستخراج مصفوفة العوامل قبل التدویر .٢ Matrix باسـتخدام طریقـة المكونـات

). ٥٢، ٢٠٠٤األساســـــــیة لهــــــــوتلج والتــــــــي یصـــــــعب تفســــــــیرها إال اذا تــــــــم تدویرها.(الســــــــعید، 

) یبین ذلك.١٢والجدول(

orthogonalمن نوع متعامد Varimaxتدویر العوامل بأسلوب فاریماكس .٣ Rotation مـع

بین المحورین وهذا االسلوب مالئم للبحوث الشخصیة واالتجاهـات  ٩٠األحتفاظ بزاویة قدرها 

) یبین ذلك. ١٣).والجدول ( ٢٦١، ١٩٨٠والقیم. (فرج، 
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  )١٢جدول (ال

Componentالعوامل قبل التدویر Matrix

Component
Items

٣٢١
٢٩٦.E-02٢٩٧-١.٩٠٢.X1
٥٥٨-.١٥١.١٤٨.X2
١٣٢.٢١١.٤٢٩.X4
٣٣٢-.٤٤٣.١٦١.X5
٢٢٥.٢٠٧.٢٨٣.X6

E-02٢١١.٥٩١-٣.٩٨٤.X7
E-02٦٣١-.١٠٤-٧.٦٥١.X8

٣٦٢.٢٥٣.٤٨٣.X9
١٣٦.E-02٦٩١-٨.٨٠٤.X10

E-04١.٦٩٩E-02٧١٢-٩.٣٠٩.X11
E-02٢.١٤٣٤٩٨.٣٨٢.X13

٢٦٤.-E-02٥٤٧-٩.٤٣٥.X14
٤١٦.-E-02١.٩٩٤٣٤٢.X15

٣١٩.١٢٣٤٦٧.X16
٤٥٥  .١٣٠.٤٣٨.  X17

E-02٦٨٦-.١٥٧-٩.٩٥٦.X18
٣٠٤.E-02٦٤٧-٨.٦٧٩.X19
٦١٢-.٤٥١.٢٥٣.X20
٥٤٠-.٤٥١.١٨٦.X21
٤٥٤  .٢٢١.١٠٩.  X22
١٩٣.E-02٦٥٧-٨.٨٩٨.X23
٢٢٦.E-02٧٠٤-٦.٣٨٧.X24
٢٤١.E-02٦٦٦-٧.٥٨٠.  X25
٥٩٥.٢٤٨-.١١١.X26

E-02٧.٨٩٥٦٢٢.٤٠٧.X27
E-03٣.٥١٨٦٢٢.٣١٦.X28

٤٣٢-.١٢٩-.٣٩٦.X29
١٨٤.٣٨٧.٣٨٢.X30
٢٥٥.-E-02٧٠٠-٩.٢٨٥.X31
٧٤٣-.١١٨-.١٧٠.X32
٦٦٨-.١٢٦-.٢٥١.X33

E-02٢.١٢٣٥٥٢.٣٠٢.X34
١١٥.٤٢٩.٢٢٥.X35

E-02٩.١٢٨-E-02٦٥٠-٩.٧٧٤.X36
٤٤٩-.١١٤.١٠٩.X37

E-03٢.٢٣٠E-02٦٨٧-٤.٥٠٨.X38
E-02٣.٥٥٢-E-02٧٧٨-٧.٧١٠.X39

٦٨٣-.١٤٤-.١٤٠.X40
E-02٦٩٤-.١٢٨-٧.٤٤٦.X41

٢٠٠.-E-02٦٤٤-٦.٨٢١.  X42
٤٥٤  .٤٣٩-.٢٩٠.  X43
٤٨٧  .٤٥٦  -.٢٠٣.X44
٦١٢-.١٠٢-.١١٥.X45
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Component
Items

٣٢١
١٠١.-E-02٦٠٩-٨.١٧٥.X46
٦٩٣-.١٠٧-.١٧١.X48

E-02٧.٣١٥-E-02٧٥٠-٧.٢٢٨.X49
٥٢٦-.٣٥٤.١١٨.X52
٣٩٤.٢٧٢.١٩٢.X53

E-02٦٦٣-.٢٧٠-٧.٩٤٣.X54
٤٤١-.١٤٠-.٣٢١.X55

E-02٥٧٨-.١٩٢-٥.٠٥٥.X56
٣٩٥.٣٦١-.١٢٢.X57
٤١٤.٣٧٥-.٢٥٧.X58
٥٥٣-.١٦٣-.٢٤٦.X59

٥١٠-.٣٠٦٢٦٢.X60

  )١٣جدول (ال

Rotatedالعوامل بعد التدویر Component Matrix

Component
Items

٣٢١
E-02٩.٠٩٥٤٠٦.E-02٥.٤١٠X1
E-02٦.٧١٩٤٦٠.٣٧٤.X2

٣٥٣.٢٩٦.١٨١.X4
E-02٥٧٥-٢.٨٧٧.E-02٣.٥٧١X5

٢٩٦.٢٩٢.E-02١.٧٥٨X6
٤١٤.٢٤٧.٤٠٤.X7
١٣٥.٣٠٧.٥٤٩.X8
٤١٢.٥٠٣.E-02٧.٣٣٨X9
١٧٢.٥٠٩.٤٦٥.  X10
١٧٥.٤١١.٥٦٢.X11
٦٠٣.١٢٠.١٢٦.X13
١١٤.١٠٧.٥٩٤.X14
٤٩٦-.١٤٥.١٥٣.X15

E-02٥.٧٦٩-E-02٥٧٥-٢.٤٩٦.-X16
٥٧٤.٢٦١.١٣٥.X17
١٠٦.٣٣٠.٦٢٠.X18
١٥٧.٦١٩.٣٣٢.X19

E-02٧٥٥.٢٦٩-١.١٢٠.X20
E-02٢.٤٨٠٧٠١.١٩٥.X21

٢٦٨.٤٠٤.١٧٨.X22
١٥٨.٥٣٦.٤٠٦.X23
١٩٩.٥٨٣.٤١٤.X24
١٧٤.٥٧٧.٣٨٠.X25
٦٤٥.  E-02٨.٢٠٤-E-02٧.٤٦٦X26
٧٢٨.١٥٣.E-02٧.٣٨٣X27
٦٩٥.E-02٤.٢٣٢E-02٤.٩٨٨X28

E-02٣.٩٥٠E-02٥٩٦-٥.٤٢٩.X29
٥٠٠.٢٧٥.E-02٦.٢١٩X30
١٧٢.١٩٩.٧٠٤.X31
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Component
Items

٣٢١
٦٩٣  .١٦٤.٢٩٦.X32
١٢٩.١٩١.٦٨٧.X33
٦٢٥.E-02٦.٤٠١E-02٤.٩٧٧X34
٤٨١.١٢٤.E-02٢.٦٩٧-X35
١٤٨.٣٠٤.٥٧١.X36

E-02٦.٣٥٢٣٦٢.٣٠٢.X37
٢١١.٣٨٩.٥٢٨.X38
٢١٥.٤١٥.٦٢٨.X39
١١٨.٢٩٣.٦٣٨.X40
١٣٧.٣٤٨.٦٠٣.X41
١٧٤.٢٠٧.٦٢٢.X42
٥٧٥.E-02٣٨١-٧.٩٤٤.X43
٦٠٣.E-03٤.٩٤١٣٤٩.X44
١٣٠.٢٦٥.٥٥٧.X45
١٤٨.٢٧١.٥٤١.X46
١٥٦.٢٦٦.٦٥٣.X48
٢٠٩.٣٦٨.٦٢٨.X49

E-02٨.٢٧٦٦٠٠.٢٢١.X52
٣٢٣.٣٦٥.١٦٩.-X53

E-03٣٥٨.٦٢٥-٧.٠٨٤.X54
E-02٣.٢٤٥E-02١.٢٩٠٥٦٢.X55
E-02٣.٤٣٩٣١٨.٥٢١.X56

٥٠٠.E-02١.٤٣٩٢٢٥.X57
٥٢٣.E-02٣٠٩-٩.١١٣.X58

E-02٥.٢٢٠١٤٠.٦٠٩.X59
E-02٥٨٤.٢٨١-٥.٦٧٠.X60

٤٨.٢٦  ١٩.٤٣  ١٣.٠٩١٥.٧٤جذر الكامن

نسبة التباین المفسر من 

التباین العاملي
١٠٠  ٤٠.٦٢  ٢٧.١٢٣٢.٦١

نسبة التباین المفسر من 

التباین الكلي
٨٧.٧٣  ٣٥.٣٢  ٢٨.٦١  ٢٣.٠٨

ل تفسیر العوام-٩-٣
) عوامــل توزعــت علیهــا ٣افصــحت نتــائج التحلیــل العــاملي لعینــة البنــاء عــن اســتخالص (

) مـن التبـاین الكلـي، تـم ٨٧.٧٣فقرات المقیاس بتشـبعات مختلفـة فسـرت بمجموعهـا تباینـًا مقـداره (

) صــحیح حســب محــك١اختیارهــا علــى أســس قیمــة الجــذر الكــامن لكــل عامــل والتــي تزیــد علــى (

إذ توزعت نسب التباین المفسرة من  ).٤٨.٢٦غت بجموعها قیمة عینیة مقدارها ((كایزر) والتي بل

التباین الكلي للعوامل وحسب التسلسل اآلتي:
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%) والعامل الثاني ٣٥.٣٢إذ بلغت نسبة التباین المفسر من التباین الكلي للعامل األول (

ذكورة أعــاله تــم إیجــاد واســتنادًا إلــى البیانــات المــ%)، ٢٣.٨٠%) والعامل الثالث (٢٨.٦١(

) یبین تفاصیل ذلك.١٤نسبة التباین المفسر من التباین العاملي والجدول (

  )١٤جدول  (ال

یبین الجذر الكامن ونسبة التباین المفسر من التباین االرتباطي والمفسر من التباین العاملي

الجذر الكامنالعوامل
نسبة التباین المفسر 

من التباین االرتباطي

ة التباین المفسر نسب

من التباین العاملي

١٩.٤٣٣٥.٣٢٤٠.٢٦العامل األول

١٥.٧٤٢٨.٦١٣٢.٦١العامل الثاني

١٣.٠٩٢٣.٨٠٢٧.١٢العامل الثالث

٤٨.٢٦٨٧.٧٣١٠٠الكلي

تفسیر العامل األول  -١-٩-٢
)١٥جدول (ال

تشبعات متغیرات البحث على العامل األول

  رقم

  الفقرة
التشبع  الفقرات

  ٠.٧٠٤  تساعدني ممارسة األنشطة الریاضیة على تنمیة التوجیهات اإلیجابیة نحو الحیاة  ٣١

  ٠.٦٩٣  تمكنني ممارسة األنشطة الریاضیة من االعتماد على نفسي  ٣٢

  ٠.٦٨٧  أرى بأّن الریاضي المعاق مفخرة للنادي الذي یمثله  ٣٣

  ٠.٦٥٣  ة سیزید من نجاحي في العملاعتقد أنَّ نجاحي في ممارسة األنشطة الریاضی  ٤٨

  ٠.٦٣٨  ارى من الضروري ان تهتم مراكز التأهیل بالجانب الریاضي  ٤٠

  ٠.٦٢٨  أرى أن ممارستي االنشطة الریاضیة تنمي قدراتي  ٣٩

  ٠.٦٢٨  تساعدني ممارسة األنشطة الریاضیة على تنمیة ثقتي بنفسي  ٤٩

  ٠.٦٢٥  القدرات العقلیةأرى أن ممارسة األنشطة الریاضیة تنمي لدي   ٥٤

٤٢  
أرى أن نتــــائج الریاضــــیین المعــــاقین علــــى المســــتوى العــــالمي تشــــجعني علــــى ممارســــة 

األنشطة الریاضیة
٠.٦٢٢  

  ٠.٦٢٠  تعد ممارسة األنشطة الریاضیة جزءًا من المعالجة الطبیعیة للمعاق  ١٨

  ٠.٦٠٩  تسهل ممارستي األنشطة الریاضیة أستخدام العینات الطبیة  ٥٩

  ٠.٦٠٣  تساهم ممارسة األنشطة الریاضیة بدمجي بالمجتمع  ٤١
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  رقم

  الفقرة
التشبع  الفقرات

  ٠.٥٩٦  أعتقد أن ممارسة األنشطة الریاضیة یحتاج أجواء بیئیة خاصة  ٢٩

  ٠.٥٩٤  أؤمن بأن الریاضي ینال احترام اآلخرین  ١٤

  ٠.٥٧٥  ال أجد تشجیعًا من مؤسسات الدولة لدعم األنشطة الریاضیة  ١٦

  ٠.٥٧١  ة الریاضیة تزیل الحواجز النفسیةأعتقد أن ممارسة األنشط  ٣٦

  ٠.٥٦٢  أفّضُل ممارسة األنشطة الریاضیة الجماعیة  ٥٥

  ٠.٥٦٢  أفّضُل أن یكون هناك ناد ریاضي تخصصي  ١١

  ٠.٥٥٧  تحسن ممارسة األنشطة الریاضیة إنجاز مهاراتي الیومیة  ٤٥

  ٠.٥٤٩  تحقق لي ممارسة األنشطة الریاضیة االتزان النفسي  ٨

  ٠.٥٤١  زال عني حالة العزلة عند ممارستي األنشطة الریاضیةت  ٤٦

  ٠.٥٢٨  تجعلني ممارسة االنشطة الریاضیة متفائالً   ٣٨

  ٠.٥٢١  تعزز مكانتي في األسرة عند ممارستي األنشطة الریاضیة  ٥٦

) نجــد بأنهــا تشــمل ١٥مــن خــالل مالحظــة فقــرات العامــل األول وتشــبعاتها فــي الجــدول (

) فقـرة بقیمـة جــذر ٢٣ثـة المعرفـي والعـاطفي والسـلوكي إذ تجمـع حـول هـذا العامـل (المكونـات الثال

) وحصــــل علــــى نســــبة ٤٨.٢٦) مــــن مجمــــوع الجــــذور الكامنــــة البالغــــة (١٩.٤٣كــــامن مقــــدراها (

%) مـن التبـاین األرتبـاطي وبـذلك تشـبعت ٣٥.٣٢%) من التباین العـاملي وفسـر نسـبة (٤٠.٢٦(

) فقــــرات للمكــــون ٦) فقــــرات للمكــــون العــــاطفي و(٩لمعرفــــي و () فقــــرات للمكــــون ا٨علیــــه بواقــــع (

السلوكي لذا یغلب على هذا العامل المكونین المعرفي والعـاطفي ویمكـن تسـمیته بالعامـل العـاطفي 

المعرفي.

ال  -وهــذا مــا یفســر االتجــاه النفســي بأنــه ثابــت نســبیًا وأن مكوناتــه متداخلــة مــع بعضــها 

إذ تفسر بعض فقرات األتجاه بأنها متشابهة إلى حد ما وتتغیر -یمكن فصلها الواحدة عن األخرى

). وشــملت التشــبعات مــن ١٨١، ٢٠٠٠بتغیــر البیئــة والمجتمــع التــي یمــر بهــا االشــخاص.(ربیع، 

) مرتبة تنازلیًا.٠.٧٠٤-٠.٥٢١(
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تفسیر العامل الثاني -٢-٩-٣
)١٦جدول (ال

تشبعات متغیرات البحث على العامل الثاني

  رقم

  رةالفق
التشبع  الفقرات

  ٠.٧٥٥  تسهم ممارستي األنشطة الریاضیة بجعل جسمي رشیقاً   ٢٠

  ٠.٧٠١  اعتقد أن ثقافتي الریاضیة تمنحني القابلیة على ممارسة األنشطة الریاضیة  ٢١

  ٠.٦١٩  أهتم بالمناقشات واللقاءات التي لها عالقة بالریاضة  ١٩

  ٠.٦٠٠  عامل مع اآلخرینتكسبني ممارسة األنشطة الریاضیة أدب الت  ٥٢

  ٠.٥٨٤  تكسبني ممارسة األنشطة الریاضیة مرونة الجسم  ٦٠

  ٠.٥٨٣  أرى ان اختیار اللعبة المناسبة یبعث في نفسي األرتیاح  ٢٤

  ٠.٥٧٧  أشعر بالسعادة عند ممارستي األنشطة الریاضیة  ٢٥

  ٠.٥٧٥  تساعدني ممارستي األنشطة الریاضیة على االلتزام  ٥

  ٠.٥٣٦  ممارستي األنشطة الریاضیة تساعدني على التحملاجد أن   ٢٣

  ٠.٥٠٩  تعینني ممارسة األنشطة الریاضیة على زیادة قوة التركیز  ١٠

  ٠.٥٠٣  تسبب لي ممارسة األنشطة الریاضیة الكثیر من األزعاج  ٩

) فقـرات تعـود ٣) فقـرة منهـا (١١) أن العامل الثـاني تشـبع علیـه (١٦یتضح من الجدول (

) فقــرات تعــود للمكــون الســلوكي. لــذا ٥) فقــرات تعــود للمكــون العــاطفي و (٣المعرفــي و (للمكــون

یغلب على هذا العامل المكون السلوكي ولهـذا یمكـن تسـمیة العامـل الثـاني بالعامـل السـلوكي، وقـد 

%) مـــن التبـــاین العـــاملي ٣٢.٦١) وحـــاز علـــى نســـبة (١٥.٧٤بلـــغ الجـــذر الكـــامن لهـــذا العامـــل (

) مرتبــة ٠.٧٥٥-٠.٥٠٣%) مــن التبــاین الكلــي ویتضــمن التشــبعات مــن (٢٨.٦١وفســر نســبة (

تنازلیًا.

تفسیر العامل الثالث -٣-٩-٣
  )١٧جدول (

تشبعات متغیرات البحث على العامل الثالث

  رقم

  الفقرة
التشبع  الفقرات

  ٠.٧٢٨  أشعر أن متابعة األخبار الریاضیة ال تثیر أهتمامي  ٢٧

  ٠.٦٩٥  نشطة الریاضیة ال تحد من مستوى قلقيأجد أن ممارستي اال  ٢٨

  ٠.٦٤٥  أشعر بعدم قدرتي على مواجهة الصعوبات أثناء ممارستي االنشطة الریاضیة  ٢٦

  ٠.٦٢٥  یمنعني مظهري بوصفي معوقًا من ممارسة االنشطة الریاضیة  ٣٤
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  رقم

  الفقرة
التشبع  الفقرات

  ٠.٦٠٣  ال أرغب في ممارسة النشاط الریاضي لضعف قدرتي على أظهار جمال الحركة   ٤٤

  ٠.٦٠٣  أشعر بالنقص عندما أمارس النشاط الریاضي  ١٣

  ٠.٥٧٥  تمنعني إعاقتي من ممارسة النشاط الریاضي الذي یالئمني  ٤٣

  ٠.٥٧٤  اشعر بالعجز عندما أمارس النشاط الریاضي  ١٧

  ٠.٥٢٣  أعتقد أن مكانة الریاضي في المجتمع غیر مهمة  ٥٨

  ٠.٥٠٠  لریاضیةأشعر باالضطراب عند ممارستي االنشطة ا  ٣٠

  ٠.٥٠٠  اشعر باالحباط عند ممارستي االنشطة الریاضیة  ٥٧

) فقــرة ٢) فقــرة منهــا (١١) أعــاله أن العامــل الثالـث تشــبع علیــه (١٧یتضـح مــن الجــدول (

) فقــرة تعــود للمكــون الســلوكي لــذا ٤) فقــرة تعــود للمكــون العــاطفي و (٥تعــود للمكــون المعرفــي و (

ونین العــــاطفي والســــلوكي ولهــــذا یمكــــن تســــمیته بالعامــــل العــــاطفي یغلــــب علــــى هــــذا العامــــل المكــــ

السلوكي.

%) مـن٢٧.١٢) وأحـرز نسـبة (١٣.٠٩وقد حصل هذا العامل على جذر كـامن مقـداره (

) مرتبـة ٠.٧٢٨-٠.٥٠٠) من التباین الكلي ویتضمن التشبعات من (٢٣.٨٠التباین العاملي و (

تنازلیًا.

) ٠.٥٠ ±) فقرة  أي التي أحـرزت تشبع (٤٥لصـادقة عاملیًا (هذا وقد بلـغ عدد الفـقرات ا

) یبین ذلك.٦فأكثر على العوامل والملحق (

) فقـــرات غیـــر صـــادقة فـــي قیـــاس مـــا وضـــعت مـــن أجلـــه لعـــدم ١٠فـــي حـــین تـــم اســـتبعاد (

) اآلتــي یبــین ١٨حصــولها علــى الحــد األدنــى للتشــبع وهــو الشــرط األول لقبــول العوامــل والجــدول (

  ذلك.

  )١٨ول (جد

جدول یبین الفقرات المستبعدة من مكونات االتجاه 

المكون الذي یمثلهاالفقرات المستبعدةت

المكون المعرفي٢٢، ٧، ١٦

المكون العاطفي٥٣، ٣٧، ٤، ٢١

المكون السلوكي٣٥، ١٥، ٣٢
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ثبات المقیاس١٠-٣
ء االختبـارات والمقـاییس ویعنـي أن السیكومتریة المهمة في بنـاالخصائصمن یعد الثبات

یعطــي المقیــاس النتــائج نفســها أذا مــا أعیــد علــى األفــراد أنفســهم فــي الظــروف نفســها.   (الغریــب، 

ولحساب مؤشرات الثبات اعتمد الباحث الطریقتین اآلتیتین: ).٦٥٣، ١٩٨٥

طریقة اإلعادة١-١٠-٣
عروفــة مــن االفــراد ثــم إعــادة فكــرة هــذه الطریقــة أن یــتم تطبیــق المقیــاس علــى مجموعــة م

االختبار على االفراد أنفسهم وفي ظروف مماثلة بعد فتـرة زمنیـة بـین األجـرائین ثـم حسـاب معامـل 

  ).٦٦، ٢٠٠٠االرتباط بینهما.(ربیع، 

فقـــد أعیـــد توزیـــع االســـتمارات -) فـــرداً ٥٠وألجـــل ذلـــك طبـــق المقیـــاس علـــى عینـــة بلغـــت (

فــي قــوائم ات معینــة لكــل فــرد فــي العینــة أزاء تسلســلهالخاصــة بالمقیــاس علــیهم إذ تــم وضــع إشــار 

) یوم علـى التوزیـع األول،  بعـدها ١٥األسماء لیتم التعرف علیه عند إعادة األختبار وبعد مرور (

) ویعـد هـذا ٠.٨٦تم حساب معامل االرتباط بین التطبیقین األول والثاني اذ بلغت قیمة االرتبـاط (

قویة. عالقة ارتباط) ٠.٨٠±قًا عامًا على أن اعتبار العالقة (معامل ثبات عال إذ أن هناك اتفا

.)١٩١، ١٩٨٤(زیتون، 

طریقة الفا كرونباخ٢-١٠-٣
ـــائي (النبهـــان،  ـــتم التصـــحیح بشـــكل ثن ـــدما ال ی ) ٢٤٨، ٢٠٠٤تســـتعمل هـــذه الطریقـــة عن

) اســـتمارة وبشـــكل عشـــوائي مــن عینـــة البنـــاء، وبعـــد حـــذف ٧٠وبموجــب هـــذه الطریقـــة تـــم ســحب (

) وتطبیـق معادلـة الفـا ١٥الفقرات التي لم تكن ممیـزة والتـي سـقطت فـي التحلیـل العـاملي وعـددها (

) وتعد هذه القیمة عالیة لتقدیر الثبات بالنسـبة لالختبـارات ٠.٨٨كرونباخ بلغت قیمة معاملة الفا (

، ١٩٧٢كوسـت، والمقاییس، إذ أنَّ القیمة العالیـة نسـبیًا تعـد خاصـیة ضـروریة لالختبـار الجیـد. (لن

٣٥٤  .(  

التجربة االستطالعیة الثانیة للمقیاس.١١-٣
 ا) فـــرد١٥قبـــل التطبیـــق النهـــائي قـــام الباحـــث بتطبیـــق المقیـــاس علـــى عینـــة مكونـــة مـــن (

اختیـــروا عشـــوائیًا للتأكـــد مـــن وضـــوح الفقـــرات والتعلیمـــات واإلجابـــة عـــن األســـئلة واالستفســـارات إن 

الفقـرات  . وقد تبین من هذه التجربة وضوح التعلیمات وأن كافـةوجدت قبل القیام بالتطبیق النهائي

واضــحة ومفهومــة للمســتجیبین. وٕان الوقــت المســتغرق لإلجابــة عــن فقــرات المقیــاس كــان مــا بــین 

) دقیقة.١٥) دقیقة وبمتوسط قدره (٢٠ - ١٠(
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)١٤٦، ١٩٩٨(عالوي، 

التطبیق النھائي للبحث -١٢-٣
معــــاقین حركیــــًا وبعــــد التأكــــد مــــن بعــــد أن أنجــــز الباحــــث بنــــاء مقیــــاس األتجــــاه النفســــي لل

/  ٦/  ١صـــالحیة مقیـــاس األتجـــاه لقیـــاس الغـــرض الـــذي وضـــع مـــن أجلـــه تـــم تطبیقـــه للفتـــرة مـــن 

) فردًا وبنسـبة ٢٠٠في مركز الموصل للتأهیل على عینة بلغت ( ٢٠٠٨/  ٧/  ٤ولغایة  ٢٠٠٨

ق النهــــائي ثــــم اســــتخرجت المعــــامالت اإلحصــــائیة المتعلقــــة بــــالتطبی%) مــــن عینــــة البحــــث.١٠(

للبحث.

الوسائل اإلحصائیة١٣-٣
تم استخدام الوسائل الوسائل اإلحصائیة اآلتیة:

قانون النسبة المئویة  .

.) لفئتین مستقلتینT.testاالختبار التائي (

معامل االلتواء.

  )١٦ - ١٥، ١٩٩٧رطح. (ابو شعیشع، معامل التف

).٢٠٠٠،١٥٩معامل أرتباط بیرسون. (شقیر وأخرون، 

معامل الفاكرونیاخ لحساب الثبات.

التحلیل العاملي

المتوسط الفرضي = 

  )١٤٩، ٢٠٠٢)           (عبد الجبار، ٢اختبار مربع (كا

SPSSوتم استخدام الحاسوب اآللي بنظام 

عرض النتائج ومناقشتھا -٤
  ة بعــــد أن قــــام الباحــــث باســــتكمال متطلبــــات بنــــاء المقیــــاس مــــن خــــالل اإلجــــراءات العلمیــــ

التــــي أتبعهــــا وبغیــــة تحقیــــق أهــــداف البحــــث وتســــهیل النتــــائج وبعــــد جمــــع البیانــــات تــــم معالجتهــــا 

إحصائیًا وفقًا ألهداف البحث وعرض النتائج وكاآلتي: 

مقیاس االتجاھات النفسیة١-٤
وصف المقیاس١-١-٤

ون )عبارة اشتملت على ثالثة مكونات هي المكون المعرفـي والمكـ٤٥تكون المقیاس من (

) ١٣% و(١١،٧١)عبـــارة ایجابیـــة بنســـبة ٣٢العـــاطفي والمكـــون الســـلوكي. وقـــد شـــمل المقیـــاس (

عدد الفقراتXمجموع درجات البدائل 

عدد البدائل
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%. وشـــمل التصـــحیح بحیـــث تعطـــى أوزان الـــدرجات للبـــدائل (أوافـــق ٨٨،٢٨عبـــارة ســـلبیة بنســـبة 

علـى التـوالي للفقـرات االیجابیـة.  ١ -٢-٣-٤-٥أعـارض بشـدة )–أعـارض -محایـد-أوافـق-بشدة

علــــى التـــــوالي للفقــــرات الســـــلبیة. حیــــث كانـــــت الفقـــــرات  ٥-٤-٣-٢-١ وتعطــــى أوزان الـــــدرجات

). والفقــــرات ٣٩، ٣٦، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٠، ١٣، ١١، ٧، ٤اإلیجابیــــة للمكــــون المعرفــــي هــــي (

، ٥، ٢) فیمــــــا كانــــــت الفقــــــرات اإلیجابیــــــة للمكــــــون العــــــاطفي هــــــي (٤٣، ١٧، ٨الســــــلبیة هــــــي (

). ٤٢، ٢٥، ٢١، ١٩، ٦، ٣هــي ( ) والفقــرات الســلبیة٤١، ٣٧، ١٥،١٦،٢٢،٢٤،٢٦،٢٧،٣٥

، ٣٨، ٣٤، ٣٠، ٢٣، ١٤، ١٢، ١٠، ١فیمـــا كانـــت الفقـــرات اإلیجابیـــة للمكـــون الســـلوكي هـــي (

) علــى التــوالي. وكانــت الدرجــة الكلیـــة ٣٣، ٣٢، ١٨، ٩) والفقــرات الســلبیة هــي (٤٥، ٤٤، ٤٠

) یبـین تفاصـیل ١٩قـم ()، والجـدول ر ٤٥(ما الدرجة الكلیة الدنیا للمقیـاس ) أ٢٢٥العلیا للمقیاس (

  ذلك. 

  )١٩جدول (ال

یبین عدد الفقرات الكلي وعدد الفقرات اإلیجابیة والسلبیة لكل مكون

مجموع 

  الفقرات

المكون 

المعرفي

المكون 

  العاطفي

المكون 

السلوكي

الفقرات 

االیجابیة

الفقرات 

السلبیة

٤٥١٣١٧١٥٣٢١٣

تجاهــات  النفســیة للمعــاقین حركیــًا نحــو وبهــذا تحقــق هــدف البحــث األول بنــاء مقیــاس اال

ممارسة األنشطة الریاضیة في محافظة نینوى .

الوصف اإلحصائي للمقیاس ٢-١-٤
لغرض التأكد من مالئمة المقیاس لعینة التطبیق قام الباحث بإیجاد مستوى المالئمـة عـن 

نحــــراف المعیــــاري طریــــق معادلــــة االلتــــواء (كــــارل بیرســــون) اذ تــــم إیجــــاد المتوســــط الحســــابي واال

والمنـوال إلجابــات عینــة التطبیــق فــي مقیــاس االتجاهــات ومـن ثــم تــم إیجــاد معامــل االلتــواء اذ بلــغ 

) ویعد ذلك مؤشرًا على إعتدالیة التوزیع مع میالن درجـات المقیـاس نحـو اإلیجابیـة خـالل ٠.٨٥(

قلـیًال للجانـب األیمـن إشارة معامل االلتواء وهذا یعني ان درجات عینة البحث على المقیاس یمیل 

) تعـد نتیجـة طبیعیـة إذ یعـد االلتـواء أقـرب إلـى ٠،٨٥من منحنى التوزیع االعتدالي. إذ أن نسـبة (

)  (االطرقجــي، محمــد علــي،  ١±مــة إذا وقــع معامــل االلتــواء بــین ( ءالطبیعــي، واالختبــارات مال

) یبین تفاصیل ذلك.٢٠والجدول رقم (  ) .٢٢٧ - ١٩٨٠،٢٢٦
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  )٢٠جدول (ال

یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامل االلتواء

العینةالمقیاس
وحدة 

القیاس

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
المنوال

معامل 

االلتواء

نتیجة 

التوزیع

مقیاس 

االتجاه 

النفسي

طبیعي٠،٨٥  ١٨٠  ١٧٦،٠١٠٤،٦٤٧درجة  ٢٠٠

ــــــة هــــــذا ا ــــــار (كــــــاولغــــــرض التأكــــــد مــــــن معنوی ــــــى إختب ــــــع لجــــــأ الباحــــــث إل   ) إذ أن ٢لتوزی

توفر اعتدالیة التوزیع في المقیاس یتیح للباحـث تعمـیم النتـائج علـى مجتمـع البحـث ویعطـي دعمـًا 

  ):٢لصالحیة المقیاس.واستخدم الباحث النسب المئویة للتوزیع االعتدالي كما في الشكل رقم (

)٢شكل (ال

ات التوزیع الطبیعي یبین مدیات مستوی

٣-٢-١-صفر٣٢١
١٦٢.٠٦٩       ١٦٦.٧١٦      ١٧١.٣٦٣      ١٧٦.٠١    ١٨٠.٦٥٧    ١٨٥.٣٠٤    ١٩٨.٩٥١

٢٣

٦٥ ٧٣

٢

٥
٧

٢.١٤%

١٣.٥٩

٣٤.١٣
٣٤.١٣

١٣.٥٩

٢.١٤%

جید جدًا           جید               متوسط            مقبول            ضعیف       ضعیف جدا 

النسب المئویة للتوزیع الطبیعي.
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وهـــذا التوزیـــع یتـــیح للباحـــث فضـــًال عـــن تقیـــیم النتـــائج التوصـــل إلـــى المســـتویات الخاصـــة 

) أن أغلب التكرارت قد ظهـرت فـي المسـتویین مقبـول ٢١بالمقیاس إذ یلحظ الباحث من الجدول (

ع من خالل ومتوسط مع رجحان كفة تكرارت المستوى (متوسط) قلیًال، وعند اختیار معنویة التوزی

) وهــــي أصــــغر مــــن القیمــــة الجدولیــــة البالغــــة ٢.٩٦٩( ٢نســــب التوزیــــع الطبیعــــي بلغــــت قیمــــة كــــا

أي ان ذلـــك یـــدل علـــى عـــدم وجـــود فـــروق  ٠.٠٥) ونســـبة خطـــأ  ٥)عنـــد درجـــة حریـــة (١١.٠٧(

معنویة بین توزیع عینة البحث على المستویات والتوزیع الطبیعي وبذلك یمكن القول بأن المقیاس 

) یوضــح منحنــى التوزیــع الطبیعــي للعینــة فیمــا یبــین جــدول رقــم ٣ینــة البحــث والشــكل (صــالح لع

) تفاصیل ذلك.٢١(

  ) ٣شكل (ال

منحنى التوزیع الطبیعي للعینةیبین

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

١
٦
٧

-
١
٦
٢

١
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١

-
١
٦
٨
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٧
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  )٢١جدول (ال

یبین تكرارات االتجاه نحو ممارسة األنشطة الریاضیة والمستویات المعیاریة

عینةلتوزیع ال٢وقیمة كا

التكرارالمستویات
النسب 

المئویة %
التصحیح

النسب المئویة 

للتوزیع أالعتدالي
٢كا

%٢.١٤فما دون-١٦٦%٧٣.٥ضعیف جداً 

٢.٩٦٩  

%١٧٠١٣.٥٩-١٦٧%٢٣١١.٥ضعیف

%١٧٥٣٤.١٣-١٧١%٦٥٣٢.٥مقبول

%١٨٠٣٤.١٣-١٧٦%٧٣٣٦.٥متوسط

%١٨٤١٣.٥٩-١٨١%٢٧١٣.٤٥جید

%٢.١٤فما فوق-١٨٥%٥٢.٥د جداً جی

عرض نتائج مستوى االتجاه لدي عینة البحث ٢-٤
ألجل تقویم االتجاه نحو ممارسة األنشطة الریاضیة لدى عینة البحث قـام الباحـث بإیجـاد 

وقد أشارت النتائج إلى -ومقارنته بالمتوسط الحسابي إلجابات العینة*المتوسط الفرضي للمقیاس

ه كان إیجابیًا إذ كان المتوسط الحسابي أعلى من المتوسط الفرضي.أن االتجا

) یبین تفاصـیل المتوسـط الحسـابي واإلنحـراف المعیـاري والمتوسـط الفرضـي ٢٢والجدول (

لعینة البحث لقیاس اتجاهات المعاقین حركیًا نحو النشاط الریاضي.

  )٢٢جدول (ال

توسط الفرضي وقیم ت المحسوبةیبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والم

العینةالمقیاس
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

الفرضي

قیمة ت 

المحسوبة

٢٠٠١٧٦،٠١٠٤،٦٤٧١٣٥١٢٤،٧٩مقیاس االتجاه النفسي

)١،٦٤٥) قیمت ت الجدولیة (٠.٠٥) ومستوى داللة (١ - ٢٠٠درجة حریة (

لمتوسط الحسـابي إلجابـات عینـة البحـث علـى فقـرات ) أن قیمة ا٢٢إذ تبین من الجدول (

).٤،٦٤٧)بانحراف معیاري قدره (١٧٦،٠١٠المقیاس بلغت (

سط الحسابي أعلى من المتوسط الفرضي واتجاه مقبول حینما تعد النتائج إیجابیة عندما تكون درجات المتو *

یكون الوسط الحسابي قریب أو یساوي الوسط الفرضي واتجاه سلبي في حالة كون الوسط الحسابي ادنى من 

) ٣٢، ١٩٩٤المتوسط الفرضي.(كاظم، علي مهدي، 
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)  ١٣٥والبـــــالغ (*وعنـــــد المقارنـــــة بـــــین متوســـــط درجـــــات العینـــــة مـــــع المتوســـــط الفرضـــــي

) أكبــر مــن قیمتهــا ١٢٤،٧٩وباســتخدام االختبــار التــائي لعینــة واحــدة بلغــت قیمــة ت المحتســبة (

ة وهــذا یعنــي أن الفـرق معنــوي ولصــالح إجابـات العینــة ممــا یـدل علــى أن األفــراد المعــاقین الجدولیـ

حركیًا یتمتعون باتجاهات ایجابیة عالیة نحو ممارسة األنشطة الریاضیة. 

وعمد الباحث إلى استخراج المتوسط الفرضي لكل محور وتم مقارنته بالمتوسـط الحسـابي 

.Tعن طریق  testأن عنـد ٢٣ل محـور علـى إنفـراد إذ تبـین مـن الجـدول رقـم (لعینة واحدة ولكـ (

مقارنة قیمة المتوسط الحسابي إلیجابات عینة البحث على فقـرات مقیـاس المحـور األول (المكـون 

) وباســتخدام االختبــار التــائي لعینــة ٣٩) مــع المتوســط الفرضــي والبــالغ (٥٨.١٥٥المعرفــي) بلــغ (

) ١.٦٤٥) وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة البالغــة (١٢٥.٨٣٨واحــدة بلغــت قیمــة ت المحتســبة (

وهذا یعني أن الفرق معنوي ولصالح إجابات العینة للمكون المعرفي .

) عنــد مقارنتــه ٦٧.٦٢٠فیمــا بلــغ المتوســط الحســابي للمحــور الثــاني (المكــون العــاطفي) (

غت قیمـة ت المحتسـبة ) وباستخدام االختبار التائي بل٥١بالمتوسط الفرضي لهذا المكون والبالغ (

). وهذا أیضًا فرق معنوي لصالح ١.٦٤٥) وهي أكبر من قیمتها الجدولیة والبالغة ( ١٧٠.٧٣٩(

عینة التطبیق للمكون العاطفي.

) وعنـــد ٥٠.٢٣٥وأخیــرا قــد بلــغ المتوســـط الحســابي للمحــور الثالـــث (المكــون الســلوكي) (

) وباستخدام االختبار التائي لعینة واحدة ٤٥( مقارنته بقیمة المتوسط الفرضي لهذا المكون والبالغ

) وهـذا فـرق ١.٦٤٥) وهي أكبر من قیمتها الجدولیـة البالغـة (٣٨.٨٦٩بلغت قیمة ت المحتسبة (

معنوي ولصالح عینة التطبیق للمكون السلوكي .

ومما تقدم یعزو الباحـث إلـى هـذه الفـروق المعنویـة ولكافـة مكونـات المقیـاس علـى أن فئـة 

المعاقین حركیًا ذا اتجاهات إیجابیة نحو ممارسة األنشطة الریاضیة  األفراد

لیكــــرت الخماســــي التــــدریج عبــــارة وحیــــث أن اإلجابــــة علیهــــا وفــــق مقیــــاس ٤٥بمــــا أن المقیــــاس یتكــــون مــــن )*(

)١-٢ –٣ –٤ –٥(  
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  )٢٣جدول (ال

یبین المتوسطات الحسابیة والفرضیة لقیمة ت المحسوبة لكل مكون من مكونات المقیاس

المعالم 

اإلحصائیة 

للمقیاس

العینة
مكونات 

االتجاه(المحاور)

عدد 

  الفقرات

المتوسط 

الحسابي

المتوسط 

الفرضي

یم ت ق

المحسوبة

مقیاس 

االتجاه 

النفسي 

للمعاقین 

حركیًا 

٢٠٠  

المكون المعرفي

المكون العاطفي

المكون السلوكي

١٣  

١٧  

١٥  

٥٨.١٥٥  

٦٧.٦٢٠  

٥٠.٢٣٥  

٣٩  

٥١  

٤٥  

١٢٥.٨٣٨  

١٧٠.٧٣٩  

٣٨.٨٦٩  

ویفسر الباحث أهمیة هذا االتجاه االیجابي نحو ممارسـة األنشـطة الریاضـیة بـأن ممارسـة 

لمعــاق للنشــاط الریاضــي ومشــاركته فیــه هــي الوســیلة الفضــلى لســرعة عــودة المعــاق إلــى مجتمعــه ا

وتآلفه مرة أخرى أو نجاحه لوصفه فردًا منتجًا مندمجًا فیه ومتفائًال معه .

) مـــن "أن ممارســـة األنشـــطة الریاضـــیة تســـاعد الشـــخص ٢٠٠٧وهـــذا مـــا أكـــده (إبـــراهیم، 

حالة العجز بتـدعیم ذاتـه واسـتعادة ثقتـه بنفسـه وبـاآلخرین، لـذا المعاق في تحقیق حالة التوافق مع

یجب مساعدته وتشجیعه على االشتراك في ممارسة األنشطة الریاضیة والترویحیة المختلفة والتي 

تتناســب ونــوع عوقــه وبمــا یتحقــق بالتــالي شــعوره بمكانتــه ممــا یســهم فــي رفــع العزلــة االجتماعیــة 

  ٠) ٢٢-٢١،   ٢٠٠٧عنه".(إبراهیم،

) مـن "أن أهمیـة النشـاط الریاضـي بالنسـبة للمعـوق بشـكل ٢٠٠٢وكذلك ما أكده (كمونـه، 

خاص هو أن ممارسة األنشطة الریاضیة تساهم في تحقیق النضج االنفعالي والنضج االجتماعي 

عـن انفعاالتـه للمعاق وذلك من خالل اشتراكه في هذه األنشطة كما أنه یساعد المعاق في التعبیر 

  )٢٧، ٢٠٠٢بوتة ونزعاته العدوانیة".(كمونه،لحالة التوتر ولرغباته المكوكمخرج

كما یؤكد الباحث على أهمیة النشاط الریاضي للمعاق في الجانب البدني من أن ممارسـة 

األنشـطة الریاضـیة تعینـه فــي تحسـین وظیفتـه وقدرتــه ومـن ثـم تفــي باالحتیاجـات البدنیـة المطلوبــة 

لیومیة من حیث تنمیة القـوة ومعـدل الحركـة وطریقـة اسـتعمال المعینـات لمواجهة متطلبات الحیاة ا

وتحسین التناسـق والتحمـل واكتسـاب المهـارات الضـروریة لیصـبح أقـل اعتمـادا علـى الغیـر -الطبیة

) "من أن ممارسة الریاضـة للمعـوقین وسـیلة ٢٠٠٠وبهذا یتفق الباحث مع ما أشار إلیه (ریاض، 

مرینــات عالجیــة تأهیلیــة وكأحــد المكونــات الهامــة للعــالج الطبیعــي طبیعیــة للعــالج  علــى هیئــة ت

بدرجة كبیرة في استعادة وتنمیة اللیاقة البدنیة للمعاق، مثل استعاده صفات القوة العضلیة والمهارة 

العصــبي وبالتــالي اســتعادته لكفائتــه ولیاقــة البدنیــة العامــة فــي الحیــاة" (ریــاض -والتوافــق العضــلي

،٢٢-٢١، ٢٠٠٠(  
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٧٥%

٢٥%

عرض نتائج مقیاس االتجاه حسب بعض أنواع اإلعاقة.٣-٤
)مــن إجابــات ٢٤مــن خــالل تحدیــد بعــض أنــواع اإلعاقــة األكثــر شــیوعًا كمــا فــي الجــدول (

عینة البحث  وحساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والقیم العلیا والـدنیا لمعرفـة هـل أن 

البحث .هناك فروقًا في االتجاهات النفسیة لعینة

  )٢٤جدول (ال

یبین أعداد عینة التطبیق ألنواع فئة اإلعاقة الحركیة وحسب النسب المئویة

النسبة المئویةالعددأنواع اإلعاقةت

%٥٢٢٦بتر الطرف السفلي فوق الركبة١

%٤١٢٠.٥بتر الطرف السفلي تحت الركبة٢

%٢٠١٠بتر سفلي مزدوج٣

%٣٧١٨.٥طرف العلوي تحت المرفقبتر ال٤

%٩٤.٥بتر الطرف العلوي فوق المرفق٥

%١٢٦بتر القدم٦

%١٠٥شلل االطراف السفلي٧

%٨٤الشلل الشقي٨

%٤٢بتر الكف٩

%٣١.٥ضمور العضالت١٠

--خلع والدي١١

%٤٢تحدد المفاصل١٢

--سقوط القدم١٣

--تضرر متنوع١٤

--جراحة متنوعة١٥

٢٠٠المجموع١٦

إذ قام الباحث باختیار أكثر أنواع اإلعاقة شیوعًا وكانت النتائج كاألتي:

إذ ســــــجلت نوعیــــــة إعاقــــــة البتــــــر العلــــــوي تحــــــت المرفــــــق أعلــــــى وســــــطًا حســــــابیًا وقــــــدره 

  ).٤.٠٣٣) وبانحراف معیاري قدره (١٧٨،١٠٨(

ـــر األحـــادي تحـــت الركبـــة أقـــل وســـطًا حســـابیا وقـــدره  ـــة إعاقـــة البت فـــي حـــین ســـجلت نوعی

) یبین تفاصیل ذلك.٢٥) والجدول رقم (٤،٥٦٧) وبانحراف معیاري قدره (١٧٥،٢٩٢(
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  )٢٥جدول (ال

نواع اإلعاقة للعینةیبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وأعلى واوطأ قیمة لبعض أ

العینةنوع اإلعاقةت
الوسط 

الحسابي

األنحراف 

المعیاري
أوطأ قیمةأعلى قیمة

١.
بتر أحادي فوق 

الركبة
١٥٤  ١٨٢  ١٧٥،٧٣٠٥،١٧٢  ٥٢  

٢.
بتر أحادي تحت 

الركبة
١٦٤  ١٨٤  ١٧٥،٢٩٢٤،٥٦٧  ٤١  

٢٠١٧٧،١٥٠٣،٤٠٧١٨٠١٧١بتر مزدوج.٣

٤.
بتر علوي تحت 

المرفق
١٦٩  ١٨٩  ١٧٨،١٠٨٤،٠٣٣  ٣٧  

ولغـــرض التأكـــد مـــن أن هنـــاك فروقـــًا معنویـــة بـــین األوســـاط الحســـابیة عمـــد الباحـــث إلـــى 

استخدام تحلیل التبـاین لـبعض أنـواع اإلعاقـة لمعرفـة داللـة الفـروق بـین هـذه األنـواع والجـدول رقـم 

) یبین تفاصیل ذلك.   ٢٦(

  )٢٦جدول (ال

یبین تحلیل التباین 

ینمصدر التبا
مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

المربعات

Fقیمة

المحتسبة

١٩٢،٧٣٧٣٦٤،٢٤٦بین المجموعات
٣.١٢٢  

٣٠٠٤،٨٣٦١٤٦٢٠،٥٨١داخل المجموعات

)تحــــــت مســـــتوى داللــــــة ٣،١٢٢) المحتســـــبة (F) أن قیمــــــة (٢٦إذ ظهـــــر مــــــن الجـــــدول (

). وهـذا یعنـي أن  ٢.٦٧البالغـة () هي أكبـر مـن قیمتهـا الجدولیـة ١٤٦،٣)وبدرجة حریة (٠،٠٥(

هناك فروق معنویة بین بعض األنواع لفئة اإلعاقة المذكورة.

ولمعرفـــة أي أنـــواع اإلعاقـــة ذات اتجاهـــات ایجابیـــة أكثـــر مـــن ســـواها لممارســـة األنشـــطة 

الریاضیة، فقد تم معالجة معنویة الفروق بین األوساط الحسابیة بطریقة دنكن. 
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  )٢٧جدول (ال

سط الدرجات والفروق لبعض أنواع فئة اإلعاقة الحركیة یبین متو 

*الرمزمتوسط درجات االتجاهنوع اإلعاقةت

١٧٥،٧٣٠Aبتر أحادي  فوق الركبة .١

١٧٥،٢٩٢Aبتر أحادي تحت الركبة.٢

١٧٧،١٥٠ABبتر مزدوج.٣

١٧٨،١٠٨Bبتر الطرف العلوي تحت المرفق.٤

) ما یأتي:٢٧رقم ( إذ یلحظ الباحث من الجدول

عـــدم وجـــود فـــروق معنویـــة فـــي اإلتجـــاه نحـــو ممارســـة األنشـــطة الریاضـــیة بـــین كـــل مـــن البتـــر -

األحادي فوق الركبة والبتر األحادي تحت الركبة والبتر المزدوج.

عـــدم وجـــود فـــروق معنویـــة فـــي االتجـــاه نحـــو ممارســـة األنشـــطة الریاضـــیة بـــین كـــل مـــن البتـــر -

لعلوي تحت المرفق.المزدوج وبتر الطرف ا

وجود فروق معنویة في االتجاه نحو ممارسة األنشطة الریاضیة بـین بتـر الطـرف العلـوي تحـت -

المرفق وكل من البتر االحادي فوق الركبة والبتر االحـادي تحـت الركبـة ولصـالح بتـر الطـرف 

العلوي تحت المرفق.

ولــى إلــى أن حالــة البتــر ویعــزو الباحــث أســباب عــدم وجــود فــروق معنویــة مــن النتیجــة األ

االحادي فوق الركبة والبتر األحـادي تحـت الركبـة والبتـر المـزدوج هـي حالـة واحـدة أي انهـا إعاقـة 

حركیة لألطراف السفلى.

ویعزو الباحث أسـباب وجـود فـروق معنویـة فـي االتجـاه بـین الطـرف العلـوي تحـت المرفـق 

ت الركبــة ولصــالح بتــر الطــرف العلــوي وكــل مــن البتــر االحــادي فــوق الركبــة والبتــر االحــادي تحــ

تحــت المرفــق ومــن خــالل خبرتــه فــي مركــز الموصــل للتأهیــل إلــى أن معظــم المعــاقین المســجلین 

لممارسة االلعاب الفردیة والجماعیة یفضلون ممارسة االلعاب التي تمارس باالطراف العلیا ومنهـا 

ل ومعظـــم األلعـــاب الفردیـــة للســـاحة كــرة الســـلة علـــى الكراســـي المتحركـــة وكـــرة الطــائرة ورفـــع األثقـــا

ــــر مــــن ( ــــین (١٨والمیــــدان (وان اكث ــــة مــــن ب ــــة معتمــــدة رســــمیًا تمــــارس ٢٣) لعب ) لعبــــة بارااولمبی

  ).٥٨، ٢٠٠٧باالطراف العلیا) (إبراهیم، 

ـــة فـــي االتجـــاه نحـــو ممارســـة االنشـــطة  ویعـــزو الباحـــث أســـباب عـــدم وجـــود فـــروق معنوی

ر الطــرف العلــوي تحــت المرفــق إلــى أن اتجــاه المعــاق الریاضــیة بــین كــل مــن البتــر المــزدوج وبتــ

یحــدده نــوع النشــاط الــذي یمارســه والــذي یؤهلــه إلــى ممارســة نــوع النشــاط المختــار ولــیس امتالكــه 

الرغبـــة فـــي ممارســـة النشــــاط كمـــا یعـــزو الباحــــث إلـــى أن اتجـــاه المعــــاق نحـــو ممارســـة األنشــــطة 

ن قــدرات جســمیة متبقیــة مــن أجــزاء جســمه الریاضــیة أساســه الرغبــة فــي الحفــاظ علــى مــا یمتلكــه مــ

األخرى والذي یرى المعاق أنَّ االتجاه نحو ممارسة االنشطة الریاضیة یجعل تلـك األجـزاء تنـبض 

بالحیویة ویسهم بعدم ضمورها.  

الحرف المشابه یشیر إلى عدم وجود فروق والحرف المخالف یشیر إلى وجود الفروق*
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االستنتاجات والتوصیات : -٥
االستنتاجات١-٥
األنشـــطة الریاضـــیة صـــالحیة فقـــرات مقیـــاس االتجـــاه النفســـي للمعـــاقین حركیـــًا نحـــو ممارســـة.١

للتطبیق بعد إجراء المعامالت العلمیة الالزمة.

إن اتجاهات األفراد المعاقین حركیًا كانت بمستوى إیجابي نحو ممارسة األنشطة الریاضیة..٢

إن أكثـــر التكـــرارات ضـــمن مســـتویات االتجـــاه نحـــو ممارســـة األنشـــطة الریاضـــیة كـــان بتقـــدیر .٣

) ٥تقــدیر جیــد جــدًا أقــل عــدد مــن التكــرارات إذ بلغــت (تكــرارا فیمــا كــان  ٧٣متوســط إذ بلغــت 

أفراد من عینة التطبیق.

لـــم  تظهـــر فـــروق فـــي االتجـــاه النفســـي نحـــو ممارســـة االنشـــطة الریاضـــیة بـــین كـــل مـــن البتـــر .٤

االحادي فوق الركبة والبتر االحادي تحت الركبة والبتر المزدوج.

ة الریاضــیة بــین كــل مــن مجموعــة لــم تظهــر فــروق فــي االتجــاه النفســي نحــو ممارســة االنشــط.٥

البتر المزدوج ومجموعة بتر الطرف العلوي تحت المرفق.

تفوقت مجموعة البتر العلوي تحت المرفـق علـى مجمـوعتي البتـر االحـادي فـوق الركبـة والبتـر .٦

األحادي تحت الركبة نحو ممارسة األنشطة الریاضیة.

التوصیات ٢-٥
قین حركیـــًا الـــذي اعـــده الباحـــث نحـــو ممارســـة األنشـــطة اعتمـــاد مقیـــاس االتجـــاه النفســـي للمعـــا.١

الریاضیة.

اســـتحداث وحـــدة نفســـیة فـــي األندیـــة الریاضـــیة تتبنـــى تقیـــیم اداء الریاضـــیین وتـــأثیرات الجانـــب .٢

النفسي على ادائهم.

توســــیع قاعــــدة األندیــــة والمؤسســــات الریاضــــیة الخاصــــة بالمعــــاقین وبنــــاء القاعــــات الریاضــــیة .٣

ض والمجهزة بالمستلزمات التي تعین هذه الفئات على ممارسة أنشطتهم المصممة لهذه األغرا

الریاضیة.

تشكیل فرق خاصة تابعة لمدیریات الشباب والریاضة لغرض اكتشاف الموهوبین من المعاقین .٤

وزجهم في المراكز التدریبیة ألهمیة ذلك لهذه الشریحة من المجتمع.

عاقـــة النهـــا جانـــب مهـــم مـــن جوانـــب العـــالج تكثیـــف النشـــاطات الریاضـــیة لمختلـــف أنـــواع اإل.٥

النفســــي، وتوحیــــد الجهــــود بــــین المؤسســــات المعنیــــة كالصــــحة والشــــباب والریاضــــة والتنســــیق 

للوصول إلى أفضل نتائج فضًال عن العمل على زیادة عدد الكادر الریاضي المتخصص.  

المصادر العربیة واألجنبیة
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ز لــدى الطلبــة الجــامعیین كمــا تقیســها الفقــرات )، واقعیــة االنجــا٢٠٠٠إبــراهیم، علــي محمــد، (.١

الموجبة والسالبة، دراسة سیكوفتریة، مجلة دراسات، جامعة بغداد.

ــــد، (.٢ ــــد المجی ــــة ٢٠٠٧إبــــراهیم، مــــروان عب ــــل ذوي االحتیاجــــات الخاصــــة بدول )، رعایــــة وتأهی

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع.١األمارات العربیة المتحدة، ط

، مكتبة االنجلو المصریة، القاهرة.٣)، التقویم النفسي، ط١٩٨٧ون، (أبو حطب، فؤاد وآخر .٣

)، االحصاء للعلوم السلوكیة، دار الفكر الحدیث، القاهرة. ١٩٩٧أبو شعیشع، السید، (.٤

)، مفهــوم االتجــاه فــي العلــوم النفســیة واالجتماعیــة، مجلــة العلــوم ١٩٨١آدم، محمــد ســالمة، (.٥

)، الكویت.٨)، السنة (٤االجتماعیة، العدد (

، دار ١)، الوســــائل التطبیقیــــة فــــي الطــــرق اإلحصــــائیة، ط١٩٨٠االطرقجــــي، محمــــد علــــي، (.٦

الطلیعة والنشر، بیروت، لبنان.

)، ترجمــة محمــد أمــین المفتــي وآخــرون، تقیــیم تعلــیم الطالــب ١٩٨٣بلــوم، بنیــامین وآخــرون، (.٧

التجمیعي والتكویني، دار ماكروهیل، القاهرة، مصر. 

)، أثــر النشـــاط الریاضــي الترویحـــي علــى البعـــد ٢٠٠٧، بــوقرص رمضـــان، (بــو ســكره أحمـــد.٨

فئـــة القـــابلین للـــتعلم، المـــؤتمر العلمـــي -األجتمـــاعي العـــاطفي لـــدى األطفـــال المتخلفـــون عقلیـــاً 

)، المجلد الثاني، كلیة التربیة الریاضیة، الجامعة األردنیة، عمان.١األول، المجلة العلمیة (

)، أثـــر بعـــض أســـالیب تغییـــر أتجاهـــات العـــاملین نحـــو ١٩٨٨( الجاســـم، طـــارق عزیـــز حمـــد،.٩

زمالئهم المعوقین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة المستنصریة، بغداد.

)، االختبــارات والقیــاس واالحصــاء فــي المجــال الریاضــي، ٢٠٠٤الحكــیم، علــي ســلوم جــواد، (.١٠

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة القادسیة.

)، میول معوقي الحرب نحو ممارسة األنشطة الریاضیة والترویحیة، ٢٠٠١اني وآخران، (الحی.١١

بحث منشور، وقائع المؤتمر العلمي الحادي عشر، هیئـة رعایـة مقـاتلي القادسـیة وأم المعـارك 

الخالدة.

، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة.٢)، قیاس الشخصیة، ط٢٠٠٠ربیع، محمد شحاتة، (.١٢

، مؤسسة الراحة للنشر ١) رعایة وتأهیل ذوي االحتیاجات الخاصة، ط٢٠٠٠(ریاض، أسامة .١٣

والتوزیع، عمان، االردن.

)، ریاضــة المعــاقین، األســس الطبیــة والریاضــیة، دار الفكــر العربــي، ٢٠٠٠ریــاض، أســامة، (.١٤

  القاهرة.

)، أساسـیات االحصـاء الوصــفي، دار عمـان للنشـر والتوزیــع، ١٩٨٤زیتـون، عـایش محمــود، (.١٥

  ان. عم
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)، المشــكالت األســـریة لمعــوقي الحـــرب، رســـالة ١٩٨٩الزیرجــاوي، عبـــد الكــریم جعـــو خلـــف، (.١٦

ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد.

)، بنــاء مقیــاس الحداثــة لــدى طلبــة جامعــة بغــداد، ٢٠٠٤ســالم شــور، شــوبو شــمس الــدین، (.١٧

بغداد.رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة ابن رشد، جامعة 

) ، بنـــاء مقیـــاس مقـــنن للســـلوك االجتمـــاعي لطلبـــة الجامعـــة فـــي ١٩٩٨شـــوان،محمد عبـــداهللا (.١٨

العراق ،اطروحة دكتوراه غیر منشورة نكلیة التربیة ،این رشد ،جامعة بغداد .
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٣٢٩

)١الملحق (

المقیاس بعد التحلیل العاملي وبصیغته النهائیة

  الفقرات  ت

بدائل اإلجابة

  أوافق

بشدة
  أعارضمحاید  أوافق

أعارض 

بشدة

تساعدني ممارستي األنشطة الریاضیة على االلتزام١

تزان النفسيتحقق لي ممارسة األنشطة الریاضیة اال٢

٣  
تســـــبب لـــــي ممارســـــة األنشـــــطة الریاضـــــیة الكثیـــــر مـــــن 

  اإلزعاج

٤  
ــــوة  ــــادة ق ــــى زی تعیننــــي ممارســــة األنشــــطة الریاضــــیة عل

التركیز

أفضل أن یكون هناك ناٍد ریاضي تخصصي٥

أشعر بالنقص عندما أمارس النشاط الریاضي٦

م اآلخرینأؤمن بأن الریاضي ینال احترا٧

٨  
ال أجد تشجیعًا من قبل مؤسسات الدولة لـدعم األنشـطة 

الریاضیة 

أشعر بالعجز عندما أمارس األنشطة الریاضیة٩

١٠
تعـــد ممارســـة األنشــــطة الریاضـــیة جــــزءًا مـــن المعالجــــة 

الطبیعیة للمعاق

أهتم بالمناقشات واللقاءات التي لها عالقة بالریاضة١١

تسهم ممارستي لألنشطة الریاضیة بجعل جسمي رشیقاً ١٢

١٣
ــــــى  ــــــة عل ــــــي القابلی ــــــافتي الریاضــــــیة تمنحن ــــــد أن ثق أعتق

ممارسة األنشطة الریاضیة

١٤
أجـــد أن ممارســـتي األنشـــطة الریاضـــیة تســـاعدني علـــى 

التحمل 

١٥
أرى أن اختیــــــار اللعبــــــة المناســــــبة یبعــــــث فــــــي نفســــــي 

االرتیاح

أشعر بالسعادة عند ممارستي األنشطة الریاضیة١٦

١٧
أشــــعر بعــــدم قـــــدرتي علــــى مواجهـــــة الصــــعوبات أثنـــــاء 

ممارستي األنشطة الریاضیة

أشعر أن متابعة األخبار الریاضیة ال تثیر اهتمامي١٨
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٣٣٠

  الفقرات  ت

بدائل اإلجابة

  أوافق

بشدة
  أعارضمحاید  أوافق

أعارض 

بشدة

١٩
أجــــــد أن ممارســــــتي األنشــــــطة الریاضــــــیة ال تحــــــد مــــــن 

مستوى قلقي

٢٠
أعتقـد أن ممارسـة النشــاط الریاضـي یحتــاج أجـواء بیئیــة 

خاصة

أشعر باالضطراب عند ممارستي األنشطة الریاضیة٢١

٢٢
تســـــاعدني ممارســـــة األنشـــــطة الریاضـــــیة علـــــى تنمیـــــة 

التوجهات اإلیجابیة نحو الحیاة

٢٣
تمكننــي ممارســة األنشــطة الریاضــیة مــن االعتمــاد علــى 

نفسي

أرى بأن الریاضي المعاق مفخرة للنادي الذي یمثله٢٤

٢٥
یمنعنــي مظهــري بوصــفي معوقــًا مــن ممارســة األنشــطة 

الریاضیة 

٢٦
أعتقـــد أن ممارســــة األنشــــطة الریاضـــیة تزیــــل الحــــواجز 

النفسیة

تجعلني ممارسة األنشطة الریاضیة متفائالً ٢٧

الریاضیة تنمي قدراتيأرى أن ممارستي األنشطة ٢٨

٢٩
أرى أنه من الضروري أن تهتم مراكـز التأهیـل بالجانـب 

الریاضي

تسهم ممارسة األنشطة الریاضیة بدمجي بالمجتمع٣٠

٣١
أرى أن نتــــــائج الریاضــــــیین المعــــــاقین علــــــى المســــــتوى 

العالمي تشجعني على ممارسة األنشطة الریاضیة

٣٢
قتي مـــــن ممارســـــة النشـــــاط الریاضـــــي الـــــذي تمنعنـــــي أعـــــا

یالئمني

ال أرغب في ممارسة النشاط الریاضي لضعف قدرتي ٣٣

على أظهار جمال الحركة

٣٤
تحسن ممارسة األنشطة الریاضیة انجاز مهاراتي 

الیومیة

٣٥
تزال عني حالة العزلة عند ممارستي األنشطة 

الریاضیة
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٣٣١

  الفقرات  ت

بدائل اإلجابة

  أوافق

بشدة
  أعارضمحاید  أوافق

أعارض 

بشدة

٣٦
احي في ممارسة األنشطة الریاضـیة سـیزید أعتقد أن نج

من نجاحي في العمل

٣٧
تسـاعدني ممارســة األنشــطة الریاضــیة علــى تنمیــة ثقتــي 

بنفسي

٣٨
تكســبني ممارســة األنشــطة الریاضــیة أدب التعامــل مـــع 

اآلخرین

٣٩
أرى أن ممارسـة األنشـطة الریاضـیة تنمـي لـدي القــدرات 

العقلیة

ضل ممارسة األنشطة الریاضیة الجماعیةأف٤٠

تتعزز مكانتي في األسرة عند ممارستي األنشطة الریاضیة٤١

أشعر باإلحباط عند ممارستي األنشطة الریاضیة   ٤٢

أعتقد أن مكانة الریاضي في المجتمع غیر مهمة ٤٣

٤٤
نـــات تســـهل ممارســـة األنشـــطة الریاضـــیة اســـتخدام المعی

الطبیة

تكسبني ممارسة األنشطة الریاضیة مرونة الجسم٤٥


