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 اكيحر ة للمعاقنيحسة السبارو مماه حنامقياس االجت ءبنا
 د. إايد حممد السيد خليل
  الرايضيأستاذ مساعد بقسم علم النفس 

 كلية التبية الرايضية للبنني ابلقاهرة 
 جامعة حلوان

 ملخص البحث
 ث، تك ونت عين  البحال وصفياملنهج  لباةث، اةتخدم اا و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييحنيهدف البحث إىل بناء مقياس االجتاه    

ك نالب، مني  النصك، أيت وبك 6، اإلميان، الزه وس، الشعس، الصيد ) دي نالبباة  أب اماسةيمن  ا( فكدا من املااي ن ةكيي 57من ) 
، الااطفي، املاكيف) هي( مك وانت 3االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا يتك ون من ) اء مقياسن(، ومن أهم النتائج باألهمي

والدسج  الاظعى  ( عباسة،33ص وسته النهائي  من عدد ) يفيتك ون  ااه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييجتمقياس اال (، البم ويي
لمعااي ن ةكييا املبتخمص وةيم  عمعي  ميكن  مقياس االجتاه حن و اماسة  البباة ، دسج ( 33( دسج  والصغكى )921لمعقياس )

 و حن ثعده الباةأاه الي  جتس اال(، أهم الت وصيات اعتعاد مقيا..78) وصديه (78.5اد عميها ةيث بمغ ماامل ثباته )االعتع
ت وةيع  يياس االجتاه النفبي حن و اماسة  الكايض ، تبىندي  الكايضي  تنوةدة نفبي  يف األ ثاةتحداا اماسة  البباة  لمعااي ن ةكيي

 أنشطتهم الكايضي . ي  اخلاص  ابملااي ن واجملهزة ابملبتمزمات اليت تا ن هيه الفئات عمى اماسة األندي  واملؤةبات الكايض ياعدة
 أهمية ومشكلة البحث

ةم وييا وبدنيا واجتعاعيا، ةيث تفاعل األفكاد  فكاداحلياة يهدف إىل تنعي  يدسات األ من ج وانب امهع االنشاط الكايضي  يشكل جانب   
أثناء اماسة  الكايض  وداخل أماين وي وان ن حتكم ةم وك األفكاد  خيضع إىل نظم  نشاط سايضي مقننمع باضهم الباض يف اطاس 

عمى  ااألنشط  الكايضي  ال تاد ةكك  يغري يثريا من ةم ويهم وطكيقه مايشتهم داخل اجملتعع الي  يايش ون فيه، ليا فإن اماسة املعاسة ، 
بشكل يبري وبايدة عن   ةباة  وهيه الفئ  ،اجلبعي اإلعاي صحيحا أم يااين من ريا يبريا يان أم صغعيع  مام اجلأمتاة   هيأةد بل 

س ت ولد أةال  من احلزن والي عمى األداء مثل األصحاء، خاص  وأن هيه الفئه تايش ةاجملتعع لشا وسها ابلضاف وعدم القدس  التفاعل مع
ري من امل وايف ثبري خاطئ لكتفش ون ةال  انفاالي  تدفع هبم إىل ييا لديهم الكثري من االنفااالت واالضطكاابت النفبي  ةيث جتامهم

 عمى أهنا ضدهم سغم أهنا ليبت ييلك يف ةقيقتها اما جيامنا نبحث عن الطكق اليت ميكن من خالهلا هتدئ   احلياتي  اليت ينظك إليها
االختباسات النفبي  واالجتعاعي  لكعاي   وظهكت اهلدف ليلك ظهكت باض األفكاس واخلطط والربامج لتحقيق هيا، انفااالهتم وسعايتهم

ملبتخدم  يشكل حم وسا ج وهكاي يف تكبي  هيه الفئ  إذ أن مجيع الاعميات الرتب وي  واألةاليب ا الكايضي والنشاط البدين، وتكبي  هيه الفئ 
هتم البدني  والاقمي  واالجتعاعي  والنفبي  دساتق وم عمى أةاس النشاط والماب واحلكي  من أجل إاتة  الفكص  هلم لكى تنع و ي كبيتهمت يف
( .3  :375.) 
مي وهلم  ومااونتهم لالندماج بشكل ينعى ويط وس إن اهلدف األةاةي لكايض  املااي ن هي إعادة اتصاهلم ابألشخاص داخل اجملتعع  

امل لمرتبي  الكايضي  اليى يتخطى إىل املفه وم الش ذلك الكايضى البحت بل نتخطى النفبى ،وال ياىن ابلكايض  هنا جمال التدسيب
 ( 63:  2التدسيب البدين لتصل إىل يل أهداف الرتبي  احلديث  . )  أهداف
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مفه وم وإن "، دينباملااي ن من عبء نفبي و  ولقد أصبحت اماسة  الكايض  إةدى اجملاالت األةاةي  لتخفيف ما يبيطك عمى   
 وعقمي  وعاطفي  يف ااملؤثك جبعي ىوالببل الكفيم  إبعادة الفكد املااق إىل املبت و اإلجكاءات  يلاةع  و ل الرتبي  الكايضي  تاين بشك

 (.29:  93. )"اةب  مع ن وع اإلعاي نتتك ون هيه اإلجكاءات مفيه و  شاجملتعع الي  ياي
 املااي ن وهي:وهناك ثالث  ج وانب أيثك أمهي  يف سايض  

لماالج عمى هيئ  متكينات عالجي  أتهيمي   املااي ن وةيم  طبياي  ة  الكايض عالجى هام: تاد اماس  االةتفادة من الكايض  ياامل -
يبرية يف اةتاادة المياي  البدني  لمعااق، مثل اةتاادته لمق وة الاضمي ، واملهاسة والت وافق  وأةد املك وانت اهلام  لماالج الطبياي بدسج 

 دته لكفاءته وليايته الاام  يف احلياة.والتحعل والبكع  واملكون  وابلتايل اةتاا الاصيب – الاضمي
هلم فيتادى األمك ي وهنا طكيق   ابدني اعالج االةتفادة من اجل وانب النفبي  لمكايض  : لكايض  املااي ن ج وانب ععيق  تف وق ي وهنا -

الصرب والكغب  يف ايتباب لانصك الدافاي  الياتي  و من اةرتجاعه  امهع ايعا تشكل جانب ووةيم  انجح  وجيدة لمرتويح النفبي لمعااق
لمعااق والتغمب عمى احلياة الكتيب   النفبيالت وازن الرتوحيي  بدوس اجياىب يبري يف إعادة اخلربة والتعتع الصحيح ابحلياة وتبهم الكايض  

 واملعم  ما باد اإلصاب .
والتحامهم ببيئ  اجملتعع احمليط هبم، وباباسة أخكى  ميمعهإعادة أتيمم املااي ن يف اجملتعع : وهي من األهداف النبيم  لكايض  إلعادة أت -

جديدة ابلاالج املهىن )تدسيب املااق عمى اماسة  مهن  ةابق  أو  ىبعيعا يف همنتظاماب عتعجلمع تبهيل وةكع  اةتفادهتم وأفادهتم
يعا نشري ،  ق وتنعي  وتط وس أدائه ملهنته اجلديدةلمعااالتأهيل املهىن الالزم   ملي وله وم واهبه ونبب  إعايته (. وهتدف الكايض  إىل دعم اطبق

، البهام سماي ، املااي ن أن ينافب وا وينازل وا األصحاء منها عمى ةبيل املثال البباة  الىت ميكن عمى أن هناك الاديد من الكايضات
 (.23-29:  9) كاف. ببرت األط س الطاول  )لمعصاب ن ابلشمل وبرت األطكاف( وةباق املااي نتنالبمياسدو، ، الب ولينج

االهتعام بكايض  املااي ن وال وص ول هبا إىل مبت وى مكتفع وذلك من خالل التاكف عمى اجتاهاهتم حن و اماسة  النشاط  لزمليا 
مباعدة املهتع ن واملدسب ن والرتب وي ن ل وضع األةس الامعي  لتط ويك الاعل يف سايض  املااي ن ويد نصل  إىلالكايضي األمك الي  ةيؤد  

بد من وضع اخلطط  إىل تغيري اجتاهات باضهم حن و أمهي  املعاسة  الكايضي  لم وص ول إىل مبت وى مكتفع من الطع وح لديهم ، وال
احلديث عن هيه  وعندالكايضي  النشاطواملقاييس الامعي  الدييق  لمتنبؤ والتاكف عمى اجتاهات ومي ول األفكاد املااي ن حن و اماسة  

فقد أمجع ماظم عمعاء النفس عمى إن االجتاهات النفبي  هلا أثك يبري يف النشاط الكايضي  جدا  فبي مهم الشكحي  فإن اجلانب الن
ملعاسة  األنشط  الكايضي  ،  عميهمأتثريها  ومدىاملااي ن وتاد االجتاهات إةدى تمك الن واةي اليت تؤثك يف ةم وك األفكاد  لدىوخاص  

 .معي  وامل وض وعي  لمتاكف عمى اجتاهات املااي ن ةكييا من خالل بناء املقياس اخلاص هبمليا تتجمى أمهي  البحث يف وضع األةس الا

ومن هنا الةظ الباةث من خالل ععمه يف اجملال األيادميي وجمال تدسيب البباة  يف اجملال األهمي أن هناك فئ  من املااي ن 
ف  االجتاهات النفبي  اليت دفاتهم إىل اماسة  هيا الن وع من الكايض  متاسس سايض  البباة  وبشكل ي ومي اما دفع الباةث إيل حماول  ماك 

الي  ياترب حتد  يبري لقدساهتم اجلبعي  والبدني  وإن عدم ماكف  هيه االجتاهات وعدم وج ود مقياس خاص هبم ياد مشكم  تبتحق 
صي  هيه الفئ  من اجملتعع، ونظكا خلص وصي  الدساة  ةيث ياتقد الباةث أن نتائج هيه الدساة  يد تبهم بشكل أو آبخك يف فهم شخ

جمتعع البحث والفتقاس وج ود أداة مناةب  لقياس االجتاهات فقد ياما الباةث ببناء هيا املقياس لكي يتالئم وطبيا  البحث وأهدافه، 
مناةب  لمبيئ  احملمي ، أو  ةيث يتم وضع مقياس جديد عندما تك ون االختباسات املنش وسة يف املكاجع والدوسايت الامعي  املتخصص  غري

عندما تك ون هناك ةاج  لتط ويك وةائل القياس املتاة  أو عندما يك ون هناك ةاج  إىل ابتكاس وةائل وأدوات جديدة لالةتفادة منها 
 يف جمتعع يتعتع مب واصفات خاص ، ومن هنا سأى الباةث ضكوسة بناء مقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا .
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 دف البحثه
 يهدف البحث إىل بناء مقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا .

 تساؤل البحث
هل املك وانت والاباسات املبتخمص  تاد وةيم  يياس عمعي  ميكن االعتعاد عميها لمتاكف عمى االجتاه النفبي لمعااي ن ةكييا 

 حن و اماسة  البباة ؟

 :مصطلحات البحث
 Physically handicapped اإلعاقة احلركية:

مصطمح اإلعاي  احلكيي  إىل ةال  من نقص الكفاءة أو اخنفاض مبت وى ال وظائف احلكيي  لألطكاف أو الاظام أو يشري 
الاضالت أو النظام الاصيب لمجبم اما يؤد  إىل فقد القدسة عمى حتكيك اجلبم أو أةد أعضائه، وال يقتضي ذلك وج ود إعاي  عقمي  

 (.97: 22هانت وماسشال )لدى الفكد )

 مكونات االجتاه:
 Cogntive componentاملكون الفكري )املعريف(  -

وه و أ  شيء له وج ود مان و  أو  –اجلانب املاكيف "ويضم جمع وع  من األفكاس واملاتقدات املبتقطب  ة ول هدف االجتاه وه و 
 (.273: 7اف األخكى ومدى أمهيته". )ماد  يف ةياة الفكد، وهيه األفكاس هي اليت حتدد عالي  اهلدف ابألهد

 AFFective Componentاملكون العاطفي )الوجداين(  -
أن طبيا  الااليات القائع  ب ن الفكد وغريه تبهم يف حتقيق الصف  البميك ول وجي  االجتعاعي  لمفكد، ذلك الكائن البي ول وجي، إذ 

س اليهين لدى الفكد الي  ينشأ من عاليته ابآلخكين تنشأ لديه يتبم وس يف ذهنه مفه وم عن ذاته وعن غريه، وبناء عمى هيا التص و 
ت وجهات خاص  حن و تمك الااليات واليت تكةم مالمح شخصيته. "فاألفكاد اليين لديهم ياعدة مت وازن  من القب ول االجتعاعي والااطفي 

وأفكاسهم من يبل الشا وس ابلكضا والقب ول لطكوةاهتم يكيزون اجتاهاهتم عمى م وايف احلياة املختمف  ويتفاعم ون ماها بشكل إجيايب وينتاهبم 
( وياد اجلانب الااطفي أةد اخلياسات اليت يمجأ إليه اإلنبان يف التابري عن ت وجهات ةم ويه وأتييده يف امل وايف 277: 7اآلخكين". )

 املختمف .

 Behavioral Tendeneyامليل للفعل(  –املكون السلوكي )احلركي 
فها م وجهات لبم وك اإلنبان، فاندما ميتمك الفكد اجتاهات إجيابي  حن و عدد من امل وض وعات فإنه يندفع "تاعل االجتاهات ب وص

 حن و الاعل عمى حن و إجيايب حن وها أما إذا يان حيعل اجتاها ةمبيا حن و م وض وع ما فإنه يبتجيب عمى حن و ةميب جتاه ذلك امل وض وع".

(7 :277.) 



 (5( اجلزء )47العدد ) بية البدنية وعلوم الرايضةاجمللة العلمية للت  م  5102ايو م

 حلوانالرايضية للبنني ابهلرم جامعة  التبية  كلية 
51   Web : www.isjpes.com       E-mail : info@isjpes.com       Tel: 01067069843 

 الدراسات السابقة:
 لعربية:أواًل: الدراسات ا

( دساة  بان وان باض املتغريات النفبي  لمعااي ن ةكييا يبل وباد الربامج التأهيمي  2777يامت هب  ةب ن إمساعيل طه ) .9
املقدم  لمعااي ن ةكييا داخل مؤةبات التأهيل يف ختفيف ةدة هتدف الدساة  لمكشف عن مدى فاالي  بكامج التأهيل 

ة اجلبم ودسج  تقبل اليات لدى عين  من املااي ن ةكييا ، ابإلضاف  حملاول  امليل لالنط واء، وحتب ن دسج  تقبل ص وس 
 –الكشف عن أثك االختالف يف اخلصائص الدمي وجكافي  لدى املااي ن ةكييا عمى متغريات البحث األةاةي  )االنط واء 

قدم  لمعااي ن ةكييا هلا دوسا تقبل اليات واآلخك(، ويد أيدت نتائج الدساة  أن بكامج التأهيل امل –تقبل ص وسة اجلبم 
فااال يف سفع دسج  االجتعاعي ، وحتب ن دسج  تقبل اليات واآلخك لديهم، بينعا مل تتاامل بشكل فاال مع متغري ص وسة 

 (.97اجلبم واالندفاعي ، يعا أن مكوس املااي ن خبربة التأهيل مل حتبن من اجتاه املااي ن حن و هيه الربامج )

( بدساة  بان وان "اجتاهات املااي ن ةكييا حن و املعاسة  املهني  لألخصائي ن االجتعاعي "، وهدفت 2777يام صاحل طاهك ) .2
االةتجاب  إىل التاامل مع األخصائي ن االجتعاعي ن حلل ما يتاكض ون له من   وحنالدساة  إىل ماكف  اجتاهات املااي ن 

(  ما ويا 17يت هيه الدساة  عمى عين  مك ون  من )مشايل اجتعاعي  ونفبي ، اةتخدم الباةث املنهج ال وصفي، وأجك 
اختريوا بص وسة عش وائي  من مكيز إعداد أتهيل املااي ن شابي  البطنان ابجلعاهريي  الاكبي  الميبي ، ومن أهم النتائج ال ت وجد 

ا طبقا لفاسق الاعك، فكوق دال  إةصائيا  يف االجتاهات حن و املعاسةات املهني  لألخصائي ن االجتعاع ن لدى املااي ن ةكيي
النقص الشديد يف عدد الاامم ن مبجال سعاي  املااي ن، ت وجد الاديد من الصا وابت اليت حتد من فاعمي  الاالي  ب ن املااق 
واألخصائي االجتعاعي، ومن أهم الت وصيات ععل ندوات ودوسات ت وضح أمهي  الدوس الي  يمابه األخصائي االجتعاعي 

ونشك نتائجها يف الربامج والدوسايت بص وسة دائع    نابملااييا، االهتعام ابألحباث والدساةات اخلاص  يف أتهيل املااي ن ةكي
(..) 

 اثنياً: الدراسات األجنبية:
( بدساة  بان وان بناء مقياس نفبي لالعيب ألااب الق وى املااي ن ةكييا 2771) Mark Tomasيام هبا ماسك ت ومس  .3

لمتاكف عمى املي ول واالجتاهات النفبي  لالعب ن املااي ن اةتخدم اة  وضع مقياس نفبي ب والي  أسيزوان، اةتهدفت الدس 
العب ومن أهم النتائج  37الباةث املنهج ال وصفي ومت ةحب الاين  ابلطكيق  الاعدي  اشتعمت عين  البحث عمى عدد 

بشكل يبري وبص وسة إجيابي  لدى الالعب ن وضع مقياس نفبي لالعيب ألااب الق وى املااي ن ةكييا، والن واةي النفبي  تتأثك 
وخاص  املبت وايت الاميا، العيب ألااب الق وى املااي ن ال يشاكون بفكوق يبرية بينهم وب ن األة وايء يف ن واةي احلياة 

كييا املختمف  ومن أهم الت وصيات ععل املزيد من املقاييس ملاكف  تتط وس من و القدسات النفبي  لالعب ن الناشئ ن املااي ن ة
(27.) 

( بدساة  بان وان أثك تدسيبات االةرتخاء عمى املبت وى الكيعي لمبباة ن املااي ن 2771" )Kaufmanوفعان ايام "ي .3
ةكييا، اةتهدفت الدساة  التاكف عمى مدى أتثري تدسيبات االةرتخاء يبل املبابقات عمى حتبن أزمن  البباة ن، 

العب ومن  37ابلطكيق  الاعدي ، اشتعمت عين  البحث عمى عدد  اةتخدم الباةث املنهج ال وصفي ومت ةحب الاين 
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أهم النتائج اخنفاض ةال  الت وتك اليت تصيب الالعب أثناء املبابقات، حتبن أزمن  الالعب ن يف الببايات اليت يام وا باعل 
لت وصيات ععل تدسيبات االةرتخاء يبل نزول البباق، زوال اإلةباس ابلتاب بص وسة ةكيا  باد الببايات، أهم ا

تدسيبات االةرتخاء بص وسة مبتعكة يبل الببايات يف األلااب األخكى، إعداد بكانمج لمتدسيب الاقمي لمبباة ن املااي ن 
 (.91ةكييا )

( بدساة  بان وان مدى أتثري التص وس الاقمي عمى البباة ن املااي ن ةكييا .277) Simotaimelaيام ةيع واتميال  .7
عمى أتثري باض تدسيبات التص وس الاقمي عمى البباة ن املااي ن ةكييا، اةتخدم الباةث اةتهدفت الدساة  التاكف 

العب ومن أهم النتائج،  23في ومت ةحب الاين  ابلطكيق  الاش وائي ، اشتعمت عين  البحث عمى عدد صاملنهج ال و 
كيق  أداء البباح يبل البباق تؤثك تدسيبات التص وس الاقمي تزيد من تكييز البباح يبل البباق، ععمي  التص وس الاقمي لط

بص وسة يبرية عمى زمن البباح يف املبابقات، التص وس الاقمي يباعد البباح عمى تاديل أداء )التكنيك( البباةات 
إعداد بكانمج لمتص وس الاقمي لبايي  ن ةكييا، ياملختمف ، أهم الت وصيات بناء مقياس التص وس الاقمي لمبباة ن املاا

 (.22لمعااي ن ةكييا ) الكايضات األخكى

( بدساة  بان وان تط وس الب وك االجتعاعي لمبباة ن املااي ن ةكييا، اةتهدفت 2775) Hamiltonيام هاممت ون  .6
الدساة  التاكف عمى البم وك االجتعاعي لمبباة ن املااي ن ةكييا أبفكاد اجملتعع احمليط هبم، اةتخدم الباةث املنهج 

العب ومن أهم النتائج، ظه وس تط وس  37الاش وائي ، اشتعمت عين  البحث عمى عدد  ال وصفي ومت ةحب الاين  ابلطكيق 
إجيايب يف الااليات االجتعاعي  ب ن البباح املااق وأفكاد اجملتعع احمليط به، إةباس البباح أنه حيقق نتائج جيدة وأنه 

أهم الت وصيات ضكوسة الت واصل  يبتطيع أن يايش ةياته يي شخص عاد  جيامه أيثك سغب  يف التفاعل مع اآلخكين،
االجتعاعي مع البباح املااق لكي ال يشاك ابلازل ، التاامل مع الشخص املااق مثل أ  فكد عاد  من ةيث الن واةي 

 (.95االجتعاعي  )

 التعليق على الدراسات السابقة:
 ويف ض وء ما أةفكت عنه من النتائج اتضح ما يمي:من خالل عكض الدساةات املكتبط  

( دساةات مجياها اتفقت عمى أمهي  االختباسات النفبي  3( دساة ، وعدد الدساةات األجنبي  )2الدساةات الاكبي  ) عدد -
 لمتاكف عمى اجتاه األفكاد يف اماسة  األنشط  الكايضي .

 ماظم الدساةات اةتخدمت املنهج ال وصفي وذلك أبةم وب الدساةات املبحي  نظكا ملالئع  مثل هيه الدساةات. -

 تالف الدساةات يف أةاليب اختياس الاينات من ةيث املكاةل البني  وةجم الاين  وطكيق  ةحب الاين .اخ -

 –ال وةيط  –اتفقت ماظم الدساةات مع األةاليب اإلةصائي  ملثل هيه الن وعي  من الدساةات مثل املت وةط احلبايب  -
 اف الدساة .التحميل الااممي طبقا ألهد –ماامل االستباط  –االحنكاف املاياس  

 ولقد استفاد الباحث من الدراسات املرتبطة بشكل كبري يف أسلوب معاجلة مشكلة البحث وذلك عن طريق:
 اةتخدام األةاليب اإلةصائي  املناةب  لمدساة . -
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 اختباس عين  الدساة  بشكل مناةب -

 ملالئع  لطبيا  الدساة .اختياس املنهج ال وصفي أبةم وب الدساةات املبحي   -

 األةاليب اإلةصائي  املناةب  لمدساة . اةتخدام -

 االةتفادة من نتائج الدساةات املكتبط  من خالل عكض ومنايش  نتائج هيه الدساة .

 البحث اتإجراء
 منهج البحث

 املنهج ال وصفي متبع األةم وب املبحي ملناةبته مع طبيا  إجكاءات هيا البحث. اةتخدم الباةث

 جمتمع البحث
أيت وبك، مني  النصك، البنك األهمي( والبالغ  6ااي ن ةكييا أبندي  )الصيد، الشعس، الزه وس، اإلميان، اماسةي البباة  من امل

 ( فكدا  من املااي ن ةكييا وهم من البن ن.57عددهم )

 عين  البحث

  الاعدي  بينعا ( فكدا من املااي ن ةكييا من اماسةي البباة  ياين  أةاةي  ومت اختياسهم ابلطكيق77تك ونت عين  البحث من )
 ( فكدا من املااي ن ةكييا من اماسةي البباة  إلجياد املاامالت الامعي  لمعقياس ييد البحث ياين  اةتطالعي .27مت اةتخدام )

 ( ي وضح ت وصيف عين  البحث9وجدول )

 توصيف عينة البحث (1جدول )

 اسم النادي م
 عدد العينة

 اإلمجايل
 أساسية استطالعية

 92 . 3 يد الكايضياند  الص 9
 99 5 3 اند  الشعس الكايضي 2
 99 5 3 اند  الزه وس الكايضي 3
 99 5 3 اند  اإلميان الكايضي 3
 97 5 3 أيت وبك الكايضي 6اند   7
 97 5 3 اند  مني  النصك الكايضي 6
 97 5 3 اند  البنك األهمي الكايضي 5

 57 77 27 اإلمجايل 
 أدوات مجع البياانت:

 االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا "إعداد الباةث" مقياس -
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 بناء مقياس خطوات
وإجكاء مبح مكجاي لمبح وث واملكاجع الامعي  اليت تناولت بناء  واالطالعمن خالل اإلطاس املكجاي لمباةث يف جمال البحث 
(، ت وصل .9 – 96 – 93 – 92 – 1 – 5 – 7 – 3 – 2املقاييس النفبي  بصف  عام ، وجمال البحث بصف  خاص  )

 الباةث إىل املك وانت التالي :

 حتديد حماور املقياس
عمى األدبيات والدساةات ذات الاالي   ابالطالعمن خالل حتديد مفه وم االجتاه يف ض وء التاكيف النظك  يام الباةث 

 واملصادس الامعي  املتن وع  يف هيا اجملال.

ساةات واةا  فإن االجتاه ال خيكج عن حماوس ثالث  هي: املك ون الفكك  )املاكيف(، وماظم البح وث البابق  وما تباته من د
( يف جمال عمم النفس 3البم ويي(، ويد مت عكضها عمى اخلرباء مكفق سيم ) –املك ون الااطفي )ال وجداين(، املك ون البم ويي )احلكيي 

 واستباطهعا مبفه وم االجتاه من ةيث الزايدة والنقصان.الكايضي واالختباسات واملقاييس لتحديد مدى صالةي  حماوس املقياس 

( 9ويد ايرتح الباةث ميزان التقديك الثالثي )أوافق، إىل ةد ما، ال أوفق( ومت عكضه عمى اخلرباء ومت أتييد ذلك واملكفق سيم )
 يب ن ذلك، واتفق ذلك مع ما أشاس إليه.

 (2جدول )
 11ن= حتديد مكوانت االجتاه حنو ممارسة السباحة للمعاقني حركيااستطالع رأي اخلرباء واألمهية النسبية حول 

 م
 اخلرباء

 املكوانت
 عدد العبارات األمهية النسبية النسبة املئوية عدد املوافقون

عدد العبارات 
 بعد جرب الكسر

 22 22822 %21863 %7. . املك ون املاكيف 9
 .2 .2585 %35873 %977 97 املك ون الااطفي 2
 27 27877 %33833 %17 1 البم ويياملك ون  3

 57 57 977  25 اجملع وع 
اخلرباء ة ول االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا ويد ةصمت حماوس  ( نتيج  اةتطالع سأ 2يتضح من جدول )

ويد استضى الباةث  (،%977: %7.)املك ون املاكيف، املك ون الااطفي، املك ون البم ويي( عمى أعمى نبب  لآلساء وتكاوةت ما ب ن )
 فأيثك ليا مت اختياس مجيع املك وانت ييد البحث. %7.نبب  م وافق  

 الدراسة األساسية:
 بتطبيق املقياس ييد التحقيق من. 2793/ 3/ 25إىل  2793/ 9/ 97يام الباةث يف الفرتة من 

 ملقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا   املعامالت العلمية

 ثبات ابةتخدام )التجزئ  النصفي (.ماامل ال -

 ماامل الصدق ابةتخدام )االتباق الداخمي، الصدق الااممي( -
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 املعامالت العلمية للمقياس:

 الثبات: – 1
( فكدا من املااي ن 27طكيق  التجزئ  النصفي  ملناةبتها حلباب ثبات املقياس، وأخي دسجات عين  ي وامها )اةتخدم الباةث 

هم أفكاد الاين  االةتطالعي  يف الاباسات الفكدي  جمع وع  )أ(، يعا أخي دسجات الاين  االةتطالعي  يف الاباسات  ةكييا مياسس البباة 
 (.726، 729: 5الزوجي  جمع وع  )ب(، وأجكت ماامل االستباط لببريمان وبكاون حلباب ثبات املقياس ب ن النصف ن )أ، ب( )

 (3جدول )
 22ن =   قني حركيا حنو ممارسة السباحة بطريقة التجزئة النصفية ثبات مقياس االجتاه النفسي للمعا

 املعامالت اإلحصائية
 البياانت

معامالت  العبارات الزوجية العبارات الفردية
 االرتباط النصفي

معامالت 
 ع س ع س االرتباط

مقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  
 7.19 78.3 5893 5.871 .687 .5687 لمعااي ن ةكييا  

 78316=  7877دالل  ماامم  االستباط عند مبت وى 

 التجزئ االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا تصل دسج  ماامل االستباط بطكيق  ( أن مقياس 3يتضح من جدول )
ف جبداول ةباب . اما يدل عمى وج ود استباط عايل ب ن نصفي املقياس وابلكش78.3النصفي  لببريمان وبكاون أن املقياس يد بمغ 

بطكيق  التجزئ  النصفي  لببريمان وبكاون، جند أن ماامل الثبات لمعقياس يد  كف  استباط جزئي  الفكد  والزوجيماامل ثبات االستباط مبا
 .7819بمغ 

 (4جدول )
 عدد العبارات املستبعدة واملتبقية ملقياس االجتاه النفسي للمعاقني حركيا حنو ممارسة السباحة

 عدد العبارات املتبقية عدد العبارات املستبعدة دد العباراتع املكون
 29 9 22 املاكيف ن و املك

 29 5 .2 املك ون البم ويي
 91 6 27 املك ون الااطفي

 69 93 57 اإلمجايل
غت عدد البباة  لمعااي ن ةكييا وبيلك بم ( عدد الاباسات املبتبادة واملتبقي  ملقياس االجتاه حن و اماسة 3يتضح من جدول )

 ( عباسة.93( عباسة ميثم ون مقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا باد ةيف عدد )69الاباسات املتبقي  )

 صدق املقياس: – 2
 اةتخدم الباةث طكيقت ن حلباب صدق املقياس ييد البحث ومها االتباق الداخمي والصدق الااممي.
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 أواًل: صدق االتساق الداخلي
االتباق الداخمي ب ن وةدات املقياس يأةد الطكق اهلام  حلباب الصدق ومدى اتباق الاباسات مع ابةتخدام  يام الباةث

سيتشاسد  –( فكدا من املااي ن ةكييا مياسس البباة  هم أفكاد الاين  االةتطالعي ، وياترب أةم وب يي ودس 27حم وسها، عمى عين  ي وامها )
 ة ون من أشهك األةاليب املبتخدم  حلباب االتباق الداخمي.

 (2جدول )
 ارات مع حمورها يف مقياس االجتاهاالتساق الداخلي للتعرف على مدى اتساق العب

 22ن =   حنو ممارسة السباحة للمعاقني حركيا 

 املكون العاطفي املكون السلوكي املكون املعريف
 االتساق الداخلي رقم االتساق الداخلي مرق االتساق الداخلي رقم
9 78.7 23 78.. 79 78.7 
2 78.7 23 78.6 72 7893* 
3 78.3 27 7892* 73 78.3 
3 7857 26 7857 73 78.9 
7 78.1 25 78.3 77 7899* 
6 78.3 2. 7892* 76 7856 
5 78.6 21 7851 75 7851 
. 78.9 37 7817 7. 7851 
1 78.7 39 78.7 71 7897* 
97 7857 32 78.3 67 78.2 
99 78.9 33 78.5 69 7897* 
92 78.7 33 7893* 62 78.2 
93 78.7 37 78.5 63 78.7 
93 78.. 36 78.. 63 7893* 
97 78.3 35 7851 67 78.7 
96 7851 3. 78.7 66 78.3 
95 78.7 31 78.2 65 7857 
9. 78.2 37 7899* 6. 7853 
91 7891* 39 78.7 61 7877* 
27 78.9 32 78.3 57 78.7 
29 7851 33 7851 59 78.2 
22 7817 33 7892* 52 7851 
  37 78.2 53 78.. 
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  36 7857 53 7819 
  35 78.2 57 7855 
  3. 7897*   
  31 7897*   
  77 7817   

 78316=  7877دالل  ماامم  االستباط عند مبت وى 

قياس متباط لالتباق الداخمي لمتاكف عمى مدى اتباق الاباسات مع حم وسها يف دالل  ماامل االس ( 7يتضح من جدول )
، 31، .3، 33، 37، 33، .2، 27، 91، عدا عباسات )7877االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا عند مبت وى مان وي  

مقياس االجتاه  حن و اماسة  البباة  ( عباسة ميثم ون 69وبيلك بمغت عدد الاباسات املبتخمص  )(، 61، 63، 69، 71، 77، 72
 لمعااي ن ةكييا .

 (6جدول )
 االتساق الداخلي للتعرف على مدى املكون مع مقياس االجتاه النفسي

 22ن =  للمعاقني حركيا حنو ممارسة السباحة  ككل

 االتساق الداخلي املكون
 78.6 املك ون املاكيف

 78.1 املك ون البم ويي

 78.3 املك ون الااطفي

 - إلمجايلا

 78316=  7877دالل  ماامم  االستباط عند مبت وى 

دالل  ماامل االستباط لالتباق االتباق الداخمي لمتاكف عمى مدى املك ون مع مقياس االجتاه حن و ( 6يتضح من جدول )
 .7877اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا يكل عند مبت وى مان وي  

 اثنياً: الصدق العاملي:
اد الصدق بطكيق  التحميل الااممي لاباسات مقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا، واةتخدم عدد يام الباةث إبجي

( فكدا من املااي ن ةكييا مياسس البباة  هم أفكاد الاين  األةاةي ، عمى واةتخدم طكيق  املك وانت األةاةي  هل وتمنج يف حتميل 77)
( عمى األيل والي  ذيكه صف وت فكج نقال عن جيمف وسد، حبيث ياد 783اليت حتقق مبت وى الدالل  )املصف وف  عامميا، ومت يب ول الاباسة 

 (.33: 1االشرتايات الي  يبمغ هيه القيع  أو يزيد عنها داال وفقا هليا احملك التحكيعي )

ي ن ةكييا عمعا أبن اخلالاي ( مصف وف  االستباطات البيني  لاباسات مقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعاا5ي وضح جدول )
 هيا اجملع وع االستباطي لمعصف وف . القطكي  مل يتم ةباهبا يف



 (5( اجلزء )47العدد ) بية البدنية وعلوم الرايضةاجمللة العلمية للت  م  5102ايو م

 حلوانالرايضية للبنني ابهلرم جامعة  التبية  كلية 
58   Web : www.isjpes.com       E-mail : info@isjpes.com       Tel: 01067069843 

 ( مصفوفة العوامل للعبارات قبل التدوير املتعامد8جدول )

 االشتاكات العامل الثالث العامل الثاين العامل األول رقم العبارة
9 -72 78976 78931 78.63 
2 -78333 -78273 -78237 7857. 
3 78177 -72 78997 78.63 
3 78933 -73 78373 78.91 
7 7836. 7..72 -72 78.35 
6 78.39 78336 78297 78.23 
5 7..39 78336 78297 78561 
. 78629 78395 78375 78179 
1 78.96 78939 78331 78.77 
97 78.39 78336 78297 785.2 
99 78.96 78939 78331 78.63 
92 7833. 78.72 78339 78.72 
93 7839. 78633 78317 78192 
93 78715 78715 783.7 78137 
97 7855. 783.. 78262 78193 
96 78629 78395 78375 78.63 
95 78721 78521 -72 78.35 
9. 78.71 78363 -72 78.52 
91 7839. 78633 78317 78.15 
27 78629 78395 78375 78.56 
29 78.96 78939 78331 7..31 
22 7839. 78633 78317 78.31 
23 78.96 78939 78331 78.17 
23 78229 78276 78175 78.39 
27 7873. 78623 78337 78177 
26 78639 78717 78266 78511 
25 78613 7831. -72 785.1 
2. 78336 78.39 78297 78521 
21 78.79 78326 -72 785.3 
37 78261 78315 78352 78177 
39 78653 78733 78337 78197 
32 78762 78767 78313 78.67 
33 7.373 78193 -72 78..7 
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 االشتاكات العامل الثالث العامل الثاين العامل األول رقم العبارة
33 78721 78521 -72 78... 
37 78657 78731 78377 78.65 
36 783.3 785.7 78293 78.33 
35 78193 78373 -72 78.31 
3. 7873. 78623 78337 78511 
31 78977 78629 -78991 78555 
37 78376 78537 -72 78.63 
39 78613 7831. -72 78.31 
32 7873. 78623 78337 78... 
33 78639 78717 78266 78169 
33 78371 785.7 -72 78.73 
37 783.3 785.7 78293 78..7 
36 7833. 78.72 78339 78... 
35 78717 78639 78266 78.5. 
3. 78731 78657 78377 78.65 
31 78395 78361 78577 78.9. 
77 78522 78772 78393 78199 
79 -78939 78131 78997 7813. 
72 783.6 78.72 -72 78157 
73 7833. 78717 78266 78516 
73 78337 78396 78373 78.63 
77 783.3 7831. -72 78.31 
76 78212 78235 786.1 78.31 
75 7836. 78.72 -72 78177 
7. 78916 78572 -78979 78177 
71 78336 78311 78336 78.36 
67 78229 78276 78175 785.. 
69 78371 -78253 -78536 78... 

  3899 5877 1863 اجلزس الكامن
  7865 9876 .985 نبب  التباين
امد قياس االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا  باد إجكاء التدويك املتا( الا وامل املبتخمص  لاباسات م.ي وضح جدول )

لما وامل، ةيث يتضح جتعاات االشرتايات وتنايص االشرتايات البايي  إىل احلد الي  يؤد  إيل التعايز لما وامل اليت دلت عميها 
 االشرتايات الكربى.
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 ( العبارات اليت تشبعت على العوامل بعد التدوير املتعامد بطريقة التحليل العاملي هلوتلنج9جدول )

 املقيمة االشتاكات على العو 
 العامل الثالث العامل الثاين العامل األول رقم العبارة

9 78633* -78957 -78991 
2 78.71* -2.134 E - 02 78979 
3 78177* -78231 78225 
3 78.39* 78937 78995 
7 7855.* -2.228 E – 02 78976 
6 78.39* 78956 -78963 
5 78521* -78957 -78991 
. 78629* 6.516 E - 02 78979 
1 78613* 2.306 E - 02 78255 
97 78.96* -78976 78775 
99 78529* -789.1 7827. 
92 78653* 78271 -78967 
93 78193* 78233 -78932 
93 78613* 6.516 E - 02 7893. 
97 785.7* 78233 78977 
96 78522* 78275 78237 
95 78639* 2.128 E – 02 78213 
9. 78639* 78963 -78913 
91 78657* - 3.450 E -02 -78991 
27 78613* 782.6 9.774 E – 02 

29 78377* -78257 78917 
22 -78265 78933 78973 
23 78237 78.39* 78233 
23 7826. 78917 -78963 
27 78232 78639* 78797 
26 7821. .72. 7 * 78979 
25 78279 7.750 E – 02 78725 
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 املقيمة االشتاكات على العو 
 العامل الثالث العامل الثاين العامل األول رقم العبارة
2. -78939 -78712 78995 
21 78252 78.72* 78976 
37 7823. 78.96* -78363 
39 78277 78233 -78396 
32 78963 6.516 E – 02 -78976 
33 78973 78633* -78991 
33 -78971 -78963 78979 
37 7823. 78193* 78225 
36 7826. 782.. 78995 
35 78275 2.333 E – 02 78976 
3. 78263 78367* -78963 
31 7897. 78233 -78991 
37 -78261 78521* 78979 
39 78963 78.79* 78255 
32 78232 78537* 78775 
33 78275 78937 7827. 
33 785.5 -2.228 E – 02 78329* 
37 -3.758 E - 02 78956 78.39* 
36 78915 785.9 -78963 
35 78229 -78576 785.7* 
3. 78271 -78975 78233 
31 -789.1 7.939 78623* 
77 78271 7895. 78639* 
79 78233 78225 782.6 
72 78939 78991 78.72* 
73 782.. -7.239 78657* 
73 2.333 E - 02 78277 78175* 
77 -78265 -236. 78577* 
76 78237 78966 -78257 
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 املقيمة االشتاكات على العو 
 العامل الثالث العامل الثاين العامل األول رقم العبارة
75 7826. 78925 78.72* 
7. 78232 78973 78915 
71 7821. 7827. 78229 
67 78279 -78967 78175* 
69 -78939 -78932 789.9 

 6.77 1831 .9387 اجلزس الكامن
 9813 2895 2861 نبب  التباين

( الاباسات اليت تشبات عمى الا وامل األسبا  ابةتخدام التدويك املتاامد يف ض وء الشكوط امل وض وع  لقب ول 1ي وضح جدول )
تباس انه إذا تشبات عباسة عمى أيثك من عامل يؤخي أبعمى اشرتايات هلا ويد فأيثك( مع األخي يف االع 783االختباس عمى الاامل )

( %33833( بنبب  مئ وي  بمغت )29إىل  9( عباسة هي )من 29بمغ عدد الاباسات اليت تشبات عمى الاامل األول )االجتاه املاكيف( )
( عباسة 99شبات عمى الاامل الثاين )االجتاه الااطفي( )(، يعا بمغ عدد الاباسات اليت ت93877ويد بمغ اجليس الكامن هليا الاامل )

( ويد بمغ %9.873( بنبب  مئ وي  بمغت )32 – 39 – 37 – .3 – 37 – 33 – 37 – 21 – 26 – 27 – 23هي )
 تشبات عمى الا وامل، وبمغ عدد الاباسات اليت تشباها( عباسات لادم 97(، بينعا مت اةتبااد عدد )1831اجليس الكامن هليا الاامل )

 75 – 77 – 73 – 73 – 72 – 77 –  31 – 35 – 37 – 33( عباسة هي )99عمى الاامل الثالث )االجتاه البم ويي( )
( عباسات لادم تشباها .(، بينعا مت اةتبااد عدد )5877( ويد بمغ اجليس الكامن هليا الاامل )%9.83( بنبب  مئ وي  بمغت )67 –

 عمى الا وامل.

 (.2قياس يف ص وسته النهائي  وتاميعاته وشكوطه ومفتاح التصحيح مكفق )ويام الباةث ب وضع امل

 ( تشبعات متغريات البحث على العامل األول11تفسري العامل األول: اجلدول )

 االشتاكات الفقرات الفقرةرقم 
 *78193 حتتاج اماسة  البباة  إىل أج واء بيئي  خاص  93
 *78177   الي  ميثمهأسى أبن الكايضي املااق مفخكة لمناد 3
 *78.71 متكنين اماسة  البباة  من االعتعاد عمى نفبي 2
 *78.39 يدسايتأسى أن اماسةيت البباة  تنعي  6
 *78.39 جناةي يف اماسة  البباة  يزيد من جناةي يف الاعل 3
 *78.96 تاد اماسة  البباة  جزءا  من املااجل  الطبياي  لمعااق 97
 *785.7 من مؤةبات الدول  لدعم البباة  ال أجد تشجياا 97
 *.7855 هتتم مكايز التأهيل ابجلانب الكايضي 7
 *78521 تباعدين اماسة  البباة  عمى تنعي  ثقيت بنفبي 5
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 االشتاكات الفقرات الفقرةرقم 
 *78522 اماسة  البباة  تزيل احل واجز النفبي  96
 *78529 تبهل اماسةيت البباة  اةتخدام الاينات الطبي  99
 *78613   البباة  االتزان النفبيحتقق يل اماسة 27
 *78613 اماسة  البباة  متفائالجتامين  93

1 
أسى أن نتائج الكايضي ن املااي ن عمى املبت وى الااملي تشجاين عمى 

 اماسة  البباة 
78613* 

 *78657 حتبن اماسة  البباة  إجناز مهاسايت الي ومي  91
 *7.653 تباهم اماسة  البباة  بدجمي ابجملتعع 92
 *78633 تازز مكانيت يف األةكة عند اماسة  البباة  9
 *78639 وج ود اند سايضي ختصصي يف ةباة  املااي ن .9
 *78639 اماسة  البباة  اجلعاعي  يك ون مناةب 95
 *78629 اماسة  البباة  تنعي القدسات الاقمي  .
 *78377 تزال عين ةال  الازل  عند اماسة  البباة  29

( عباسة ويتضعن االشرتايات من 29)( أن عباسات الاامل األول وتشبااهتا إذ جتعع ة ول هيا الاامل 1ن اجلدول )يتضح م
(، ويغمب عمى هيا الاامل املك ون ن املاكيف وميكن 93877( مكتب  تنازليا ويد بمغ اجليس الكامن هليا الاامل )78193 – 78377)

 تبعيته ابلاامل املاكيف.

 ( تشبعات متغريات البحث على العامل الثاين11ثاين اجلدول )تفسري العامل ال

 االشتاكات الفقرات الفقرةرقم 
 *78193 أشاك ابلباادة عند اماسة  البباة  37
 *78.72 اهتم ابملنايشات والمقاءات اليت هلا عالي  ابلكايض  26
 *78.72 تكببين اماسة  البباة  أدب التاامل مع اآلخكين 21
 *78.79  اماسة  البباة  عمى زايدة ي وة الرتييزتاينين 39
 *78.39 اسةيت البباة  جال جبعي سشيقاامتبهم  23
 *78.96 تكببين اماسة  البباة  مكون  اجلبم 37
 *78537 اإلزعاجتببب يل اماسة  البباة  الكثري من  32
 *78521 اماسة  البباة  تباعدين عمى التحعل 37
 *78633 ناةب  يباث يف النفس االستياحاختياس الماب  امل 33
 *78639 ثقافيت الكايضي  متنحين القابمي  عمى اماسة  البباة  27
 *78367 تباعدين اماسةيت البباة  عمى االلتزام .3
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( عباسات لمعك ون البم ويي ويتضعن االشرتايات 3( عباسة منها )99( أن الاامل الثاين تشبع عميه )99يتضح من اجلدول )
(،. ليا يغمب عمى هيا الاامل املك ون البم ويي 1831الكامن هليا الاامل )( مكتب  تنازليا، ويد بمغ اجليس 78193 – 78367) من

 وهليا ميكن تبعي  الاامل الثاين ابلاامل البم ويي.

 تفسري العامل الثالث
 ( تشبعات متغريات البحث على العامل الثالث12جدول )

 كاتاالشتا  الفقرات الفقرةرقم 
 *78175 أشاك ابلاجز عندما أماسس البباة  73
 *78175 أشاك ابإلةباط عند اماسة  البباة  67
 *78.72 اشاك ابلنقص عندما أماسس البباة  72
 *78.72 اشاك ابالضطكاب عند اماسة  البباة  75
 *78.39 أجد أن اماسةيت البباة  ال حتد من مبت وى يمقي 37
 *785.7 ى م واجه  الصا وابت أثناء اماسة  البباة أشاك بادم يدسيت عم 35
 *7.577 مكان  الكايضي يف اجملتعع غري مهع  77
 *78657 من اماسة  البباة  الي  يالئعينمتناين إعاييت  73
 *78639 اماسة  البباة  تضاف يدسيت عمى إظهاس مجال احلكي  77
 *78623 ميناين مظهك  ب وصفي ما ويا من اماسة  البباة  31
 *78329 أشاك أن متابا  األخباس الكايضي  ال تثري اهتعامي 33

( عباسة تا ود لمعك ون الااطفي ليا يغمب عمى هيا الاامل 99ه )ي( أعاله أن الاامل الثالث تشبع عم92)يتضح من اجلدول 
( مكتب  تنازليا، ويد بمغ اجليس 7.175 – 78329يا ميكن تبعيته ابلاامل الااطفي، ويتضعن االشرتايات من )املك ون ن الااطفي وهل
 (.5.77الكامن هليا الاامل )

( 2( فأيثك عمى الا وامل واملكفق ) 783( عباسة أ  اليت أةكزت اشرتايات )33هيا ويد بمغ عدد الاباسات الصادي  عامميا )
 يب ن ذلك.

ما وضات من أجمه يف املك ون البم ويي  عباسات غري صادي  يف يياس( 97( عباسة، ب وايع عدد ).9يف ة ن مت اةتبااد عدد )
( 93عمى احلد األدىن لالشرتايات وه و الشكط األول لقب ول الا وامل واجلدول ) ا( عباسات يف املك ون الااطفي لادم ةص وهل.وعدد )

 يب ن ذلك.
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 ( جدول يبني العبارات املستبعدة من مكوانت االجتاه13جدول )

 أرقام العبارات املستبعدة م
ت عدد العبارا
 املتبقية

 املكون الذي ميثلها

 املك ون املاكيف 29 - 9
 املك ون الااطفي 99 31، 35، 36، 33، 32 ،39، .25،2، 23، 22 2
 املك ون البم ويي 99 69، 71، .7، 76، 79، .3، 36، 33 3

  عباسة 33 عباسة .9 اإلمجايل
 املعامالت العلمية للمقياس يف شكله النهائي

 ثبات املقياس
بات من اخلصائص البيك ومرتي  املهع  يف بناء االختباسات واملقاييس وياين أن ياطي املقياس النتائج نفبها إذا ما أعيد ياد الث

 عمى األفكاد أنفبهم يف الظكوف نفبها، وحلباب مؤشكات الثبات اعتعد الباةث الطكيقت ن اآلتيت ن:

 الثبات: – 1
( فكدا من املااي ن ةكييا 77( عباسة عمى عين  بمغت )33واملك ون من ) اةتخدم الباةث طكيق  التجزئ  النصفي  املقياس

( ي وم من التطبيق األول، بادها مت ةباب ماامل االستباط ب ن التطبيق ن األول 97مياسس البباة  مث مت إعادة االختباس وباد مكوس )
 (.726، 729: 5لنصف ن )أ، ب( )والثاين، وأجكى ماامل االستباط لببريمان وبكاون حلباب ثبات املقياس ب ن ا

 (14جدول )
 21ثبات مقياس االجتاه النفسي للمعاقني حركيا حنو ممارسة السباحة بطريقة التجزئة النصفية ن = 

 املعامالت اإلحصائية

 البياانت

معامالت  العبارات الزوجية العبارات الفردية
 االرتباط النصفي

معامالت 
 ع س ع س االرتباط

اه حن و اماسة  البباة  مقياس االجت
 78.5 78.9 3892 73891 3853 73826 لمعااي ن ةكييا  

 78253=  7877االستباط عند مبت وى دالل  ماامم  

( أن مقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا تصل دسج  ماامل االستباط بطكيق  التجزئ  93يتضح من جدول )
يدل عمى وج ود استباط عايل ب ن نصفي املقياس وابلكشف جبداول ةباب ماامل  78.9ياس يد بمغ النصفي  لببريمان وبكاون أن املق

ثبات االستباط مباكف  استباط جزئي  الفكد  والزوجي بطكيق  التجزئ  النصفي  لببريمان وبكاون، جند أن ماامل الثبات لمعقياس يد بمغ 
 وياد هيا ماامل ثبات عال. 78.5
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 لفا كرونباخالصدق بطريقة أ – 2
( فكدا من املااي ن ةكييا مياسس البباة  مث مت تطبيق ماادل  77( عباسة عمى عين  بمغت )33املقياس واملك ون من )مت تطبق 

 الفا يكونباخ.

 (12جدول )
 21ن =  معامل ألفا ملقياس االجتاه حنو ممارسة السباحة للمعاقني حركيا لبيان صدق املقياس 

 املعامالت اإلحصائية
 لبياانتا

 معامل الفا

 ..78 مقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا

 78253=  7877دالل  ماامم  االستباط عند مبت وى 

، ..78ماامل ألفا ملقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا لبيان صدق املقياس والي  بمغ  (97ي وضح جدول )
 ، اما يدل عمى صدق املقياس ييد البحث.7877باط اجلدولي  عند مبت وى دالل  وهي ييع  أيرب من ماامل االست

 االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات:

واملااجلات اإلةصائي  اليت اةتخدمت والنتائج ت وصل الباةث إىل  وإجكاءاتهيف ض وء أهداف البحث ويف ةدود عين  البحث 
 االةتخالصات التالي :

 ( مك وانت هي )املاكيف، الااطفي، البم ويي(.3سة  البباة  لمعااي ن ةكييا يتك ون من )مقياس االجتاه حن و اما -

 ( عباسة.33مقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا يتك ون يف ص وسته النهائي  من عدد ) -

 ( دسج .33( دسج  والصغكى )921الدسج  الاظعى لمعقياس ) -

معااي ن ةكييا املبتخمص وةيم  عمعي  ميكن االعتعاد عميها ةيث بمغ ماامل ثباته مقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  ل -
 (...78( وصديه )78.5)

مقياس االجتاه حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا املبتخمص وةيم  عمعي  ميكن االعتعاد عميها ةيث اةتخمص ب واةط   -
 التحميل الااممي.



 (5( اجلزء )47العدد ) بية البدنية وعلوم الرايضةاجمللة العلمية للت  م  5102ايو م

 حلوانالرايضية للبنني ابهلرم جامعة  التبية  كلية 
67   Web : www.isjpes.com       E-mail : info@isjpes.com       Tel: 01067069843 

 ة  البباة  لمعااي ن ةكييا لمتطبيق باد إجكاء املاامالت الامعي  الالزم .صالةي  عباسات مقياس االجتاه حن و اماس 

 :التوصيات

 ما أظهرته نتائج البحث يوصي الباحث ابلتوصيات اآلتية:يف ضوء 
 اعتعاد مقياس االجتاه الي  أعده الباةث حن و اماسة  البباة  لمعااي ن ةكييا. .9

  يياس االجتاه النفبي حن و اماسة  الكايض .اةتحداث وةدة نفبي  يف األندي  الكايضي  تتبىن .2

ت وةيع ياعدة األندي  واملؤةبات الكايضي  اخلاص  ابملااي ن واجملهزة ابملبتمزمات اليت تا ن هيه الفئات عمى اماسة  أنشطتهم  .3
 الكايضي .

 هم يف املكايز التدسيبي .تشكيل فكق خاص  اتبا  لمعديكايت الشباب والكايض  هبدف ايتشاف امل وه وب ن من املااي ن وإشكاي .3

 املصادس الاكبي  واألجنبي :

 ، مؤةب  الكاة  لمنشك والت وزيع، ععان، األسدن.9( سعاي  وأتهيل ذو  االةتياجات اخلاص ، ط 2777أةام  سايض ) .9

 (، سايض  املااي ن، األةس الطبي  والكايضي ، داس الفكك الاكيب، القاهكة.2777أةام  سايض ) .2

(، أثك النشاط الكايضي الرتوحيي عمى الباد االجتعاعي الااطفي لدى األطفال 2775كص سمضان، )ب وةككه أمحد، ب وخ .3
(، اجملمد الثاين، يمي  الرتبي  الكايضي ، اجلاما  9فئ  القابم ن لمتامم، املؤمتك الامعي األول، اجملم  الامعي  ) –املتخمف ون عقميا 
 األسدني ، ععان.

تصعيم مقياس االحنكاف امل وجه يف اجملال الكايضي"، جمم  عم وم الكايض ، اجملمد التاةع، الادد م(، " 9115مجال حمعد ي وةف: ) .3
 اخلامس عشك ماسس، يمي  الرتبي  الكايضي  ابملنيا، جاما  املنيا.

 ، داس النهض  الاكبي ، بريوت.9(، عمم النفس الشخصي ، ط 2779ةمعي املميجي ) .7

، الداس الامعي  الدولي  لمنشك والت وزيع وداس الثقاف  9بادئ القياس والتق ومي يف الرتبي ، ط (، م2772زيكاي حمعد الظاهك وآخكون ) .6
 لمنشك والت وزيع، ععان، األسدن.

(، بناء مقياس احلداث  لدى طمب  جاما  بغداد، سةال  ماجبتري غري منش وسة، يمي  الرتبي  2773ش وبك مشس الدين ةالم ش وس ) .5
 ابن سشد، جاما  بغداد.

(، اجتاهات املااي ن ةكييا حن و املعاسة  املهني  لألخصائي ن االجتعاعي ن، سةال  ماجبتري غري 2777الدايخ طاهك ) صاحل ..
 منش وسة، جاما  الفاتح يمي  اآلداب، اجلعاهريي  الاكبي  الميبي .

 ، مكتب  األجنم و املصكي  لمنشك، القاهكة.3(، القياس النفبي، ط 9115صف وت فكج ) .1

 ( حتميل بياانت البح وث النفبي  والرتب وي  واالجتعاعي ، داس الفكك الاكيب، القاهكة.2777الم )صالح الدين ع .97
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(، االختباسات والقياس واإلةصاء يف اجملال الكايضي، وزاسة التاميم الاايل والبحث الامعي، 2773عمي ةم وم ج واد احلكيم ) .99
 جاما  القادةي .

لدى الطمب  اجلاماي ن يعا تقيبها الفقكات امل وجب  والبالب ، دساة  ةيك وفرتي ،  االجناز (، واياي 2777عمي حمعد إبكاهيم ) .92
 جمم  دساةات، جاما  بغداد.

 ، داس املاهج لمنشك والت وزيع، ععان.9(، أص ول اإلةصاء والطكق اإلةصائي ، ط 2772ييس انجي عبد اجلباس ) .93

، مؤةب  9جات اخلاص  بدول  اإلماسات الاكبي  املتحدة، ط (، سعاي  وأتهيل ذو  االةتيا2775مكوان عبد اجمليد إبكاهيم ) .93
 ال وساق لمنشك والت وزيع.

( دساة  باض املتغريات النفبي  لمعااي ن ةكييا يبل وباد الربامج التأهيمي ، سةال  ماجبتري 2777هب  ةب ن إمساعيل طه ) .97
 غري منش وسة، جاما  ع ن مشس، يمي  البنات.

16. Anderson. M.B. (2005) sport psychology in practice champaign, IL: Human Kinetice. 
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evolution Of the social behavior Of Physically disabled swimmers (Columbus, Ga) Vol 

17, No2, Mar. 

18. Hunt, N & Marshall, K, (1994). exceptional children and youth. New York. Houghton 

Mifflin company. 

19. Kaufman, - C-L (2009) : After relax on the digital Level training for swimmers physically 

disabled : an investigation of individuals high vs. Low in aerobic Fitness "Eugene, OR, 

Kinesiology publications, university of oregon. 

20. Mark Tomas (2009) : Build Myself a Measure Of athletes Physically disabled Stat Of 

Arizona , Journal of . sport and exercise psychology, Journal Article. 

21. Rojas, - R; Schlicht, - W; Hautzinger, - M: (2003) "Effects of exercise training on quality 

of life, psychological well being، immune status, and cardiopulmonary fitness in an Hiv I 

positive population" Journal – of – sport – and – exercise – paychology. Journal Article. 

22. SimoTaimeta and others (2008) Build Myself a Measure Of athletes Physically disabled 

Stat Of Arizona , Cerimjuries, the Journal of sports medicine and Physiune . 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

