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 . .بناء مقايس،االتجاهات النفسية، النشاط الصفي، النشاط الالصفي: الكلمات المفتاحية 

 البحثمستخلص 

والتي من شانها قياس االتجاهات النفسية لمدرسي تبرز أهمية البحث عبر بناء أداة قياس 

كما تم تحديد مشكلة البحث في بناء مقياس يمكننا من قياس .  تربية محافظة االنبار لغير االختصاص

ثم اعتمد . االتجاهات النفسية للتدريسيين غير االختصاص نحو ممارسة النشاط الصفي والالصفي

عينة البحث ية لمالئمته مشكلة البحث الميدانية، وتم اختيار الباحث المنهج الوصفي بالطريقة المسح

تدريسيا، وبعد  805بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة الكلي، حيث بلغ عدد افراد عينة الدراسة 

في تحديد مجاالت المقياس، وصياغة فقرات المقياس، الحصول على استبانات الخبراء والمختصين 

فقرة موزعة على ( 26)اجراء قانون األهمية النسبية تم الحصول على والتأكد من صالحيتها، و

ومن اجل استخالص المتغيرات استخدم الباحث التحليل العاملي بوساطة الحقيبة . خمس مجاالت

حيث تم تحليل مصفوفة معامالت االرتباط بطريقة المكونات ، (Spss)االحصائية للعلوم االجتماعية 

، تم استخالص varimaxعوامل طبقا للمتغيرات بطريقة التدوير المتعامد األساسية، وتم تدوير ال

ثالث عوامل تم قبولها وتفسيرها وتسميتها وتمثلت بالفقرات التي حققت اعلى تشبع على كل العامل، 

( بالصحة النفسية والبدنية)اذ تمثل العامل األول . فقرة من تفسير العوامل الثالث( 20)وتمكنت 

وتم التوصل (. االضطرابات النفسية والثقافة الرياضية)والعامل الثالث ( اللياقة البدنية)ني والعامل الثا

الى امكانية استخدام المقياس في المؤسسات التربوية لغرض قياس اتجاهات التدريسيين نحو ممارسة 

والمختصين  األنشطة الرياضية وانشطتها المختلفة، كذلك امكانية استخدام المقياس من قبل الباحثين

في القياسات النفسية وطلبة الماجستير والدكتوراه في اجراء دراساتهم وبحوثهم التي تخص 
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Abstract 

The research importance was required by constructing a measuring tool 

that can gauge the psychological attitudes for teachers of education in Anbar 

province for the non-specialist. The research problem has also been 

identified in building a scale that enables us to measure the psychological 

attitudes of non-specialized teachers towards practicing classroom and 

extracurricular activities. This study aims to build a measure of 

psychological attitudes for non-specializations teachers of education in 

Anbar province, Iraq towards practicing classroom and extracurricular 

activities. Then the researcher adopted the descriptive approach by the 

survey method for its suitability to the field research problem, and the 

research sample was chosen randomly from the total study samples. The 

study sample was 508 teachers. The questionnaires were used to get data 

after ensuring its validity by experts. The questionnaires have 62 items 

which were classified into five categories. the researcher has used the 

factorial analysis using SPSS software version for social sciences to analyze 

the Correlation treatments by the basic components method, and the factors 

were rotated according to the variables by the method of varimax rotation, 

three factors were extracted that was accepted, interpreted, and named which 

represented by the items that achieved the highest score on all the factors, 

and (60) items were able to explain the three factors. The first factor was 

represented by (mental and physical health), the second factor (physical 

fitness), and the third factor (psychological disorders and sports culture). As 

a result, the scale can be used in educational institutions to measure teachers' 

attitude towards the practice of sporting activities and its various activities, 

as well as the possibility of using the scale by researchers and specialists in 

psychological measurements and masters and Ph.D. students in conducting 

their studies and research regarding this topic.  

Key words: building standards, psychological trends, classroom activity, 

extracurricular activity. 
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 الفصل االول

 :التعريف بالبحث-2

 :مقدمة البحث واهميته 2-2

تعد االتجاهات النفسية في وقتنا الحاضر من أهم الموضوعات في مجال علم النفس باعتبارها 

فعن طريق اتجاه الشخص نحو ظاهرة ما أو حدث معين يمكن أن . من أهم محركات السلوك اإلنساني

ويعد ميدان التربية الرياضية ميدان واسع لتكوين . ة أو الحدثنتنبأ بسلوكه فيما بعد تجاه الظاهر

اتجاهات مختلفة من قبل العاملين فيه كما هو الحال في المؤسسات التعليمية ومنها المدارس، اذ يعتمد 

النجاح فيها على تعاون وتكاتف كافة القيادات التربوية من ادارات او كوادر تدريسية يكون من 

تساهم االتجاهات النفسية بدور فعال في و. فكر ايجابي داعم لألنشطة الرياضيةالصحيح ان تتحلى ب

تطور وتقدم التربية الرياضية في مختلف قطاعات المجتمع إذا ما ُعززت بشكل ايجابي عن طريق 

معالجة االتجاهات السلبية لدى المجتمع عن طريق معارف تعالج الجوانب المختلفة والتعريف بقيمة 

ربية الرياضية في المجتمع وتوجيه األنظار إلى إن للتربية الرياضية فوائد عديدة جسمية وأهمية الت

كما يعد النشاط الرياضي ميدانا مهما من ميادين التربية حيث . ونفسية وعقلية كونها جزء من حياتنا

يجعله يهدف إلى إعداد الفرد الصالح وتزويده بخبرات ومهارات تمكنه من أْن يتكيف مع المجتمع و

  .قادرا على مسايرة العصر في تطوره ونموه

ان سوء الفهم الذي تواجهه التربية الرياضية هو أحد المشاكل والعقبات التي يعاني منها مدرسي 

التربية الرياضية ويشعرون بها بشكل واضح من قبل مدرسي االختصاصات االخرى، اذ أن نظرة 

ربية الرياضية قد تكون نظرة غير جيدة لكون أن البعض منهم الى التربية الرياضية ودرس الت

. مدرسي التربية الرياضية يهتمون بالجانب العملي والبدني وممارسة األنشطة الصفية والالصفية

والبد من االشارة الى ان هناك دالئل تشير الى عدم اعطاء التربية الرياضية حقها ويظهر ذلك من 

ضية وقلة التسهيالت واالجهزة واالدوات وكذلك عدم اهتمام خالل قلة االهتمام بدرس التربية الريا

ادارات المدارس بدعم النشاط الرياضي باستثناء بعض المدارس التي تشكل نسبة قليلة بين اعداد 

يلعب التدريسيون دورا مهما وعلى اختالف مستوياتهم في حياة الطالب باعتبارهم االداة و. المدارس

لى اتجاهات ٍمتعددة، منها ممارسة الرياضة بأنشطتها الصفية والالصفية الفاعلة في توجيه الطالب ا

. واعتبارها أحد الوسائل الهامة في تربية الطالب من جميع النواحي اجتماعياً وبدنياً ونفسياً وصحياً 

وهو االمر الذي يدعو الى جدية النظرة من قبل التدريسيين الى ممارسة االنشطة الرياضية ومدى 

ومن هنا جاءت . بتلك النظرة وكذلك بث االتجاهات االيجابية نحو الرياضة واهدافها السامية اقتناعهم

أهمية الدراسة من خالل التعرف على االتجاهات النفسية لتدريسيي تربية محافظة االنبار لغير 

االختصاص نحو ممارسة النشاط الصفي والالصفي وهي ايضا تعد دافعا لمدرسي التربية الرياضية 

للقيام بواجباتهم واستعدادهم لالرتقاء وتحسين النظرة لدرس التربية الرياضية في المدرسة وتنمية 

النشاط الصفي والالصفي وكذلك تحسين النظرة لدرس التربية الرياضية وبرامجها التنموية وكسب 

تربية تأييد المدرسين من االختصاصات األخرى والعمل معهم على خدمة المدرسة ورسالتها في ال

 .والتعليم وبناء المجتمع

 :مشكلة البحث 2-1

ن درس التربية الرياضية ونسبة ممارسة النشاط الصفي والالصفي في اي مدرسة يجب ان ا

تدخل في حساباته التغيرات التي حدثت في اتجاهات المدرسين نحو برامج النشاط المدرسي 

شكل جانبا هاما من جوانب المناخ حيث أن اتجاهات المدرسين وعالقتهم ببعضهم ت. والرياضي
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التربوي بالمدرسة في تحديد مدى نجاح النشاط المدرسي والرياضي كما تنعكس هذه العالقة على 

اتجاهات الطلبة االمر الذي يحدد حجم الممارسة في األنشطة الرياضية باعتبار ان المدرس انموذجا 

ات األخرى غير اختصاص التربية وان االتجاهات النفسية للمدرسين من االختصاص. للطالب

الرياضية تتطلب البحث والتوضيح لكافة األبعاد المتضمنة لها ومواجهة االتجاهات السلبية نحو 

النشاط الرياضي الصفي والالصفي ووضع الحلول المناسبة لها وكسب تأييد اعضاء هيئة التدريس 

نحو ممارسة الرياضة وانشطتها الصفية  وبما ان االتجاهات النفسية للتدريسيين.  من المواد األخرى

والالصفية تلعب دوراً فاعالً ومؤثراً في االسهام برفع مستوى تلك الممارسات وتطويرها من خالل 

اهتماماتهم الجادة والتشجيع المستمر لزيادة دافعية الطلبة على مزاولة مختلف االنشطة الرياضية 

  .نجازات الجيدة والمتميزةوالمشاركة في المنافسات، وبالتالي تحقيق اال

ان هذه المشكلة دعت الباحثان إلجراء الدراسة المذكورة للتعرف على االتجاهات النفسية 

لتدريسيي تربية محافظة االنبار غير االختصاص نحو ممارسة النشاط الصفي والالصفي، وبناء 

 .اط الصفي والالصفيمقياس يمكننا من قياس االتجاهات النفسية للتدريسيين نحو ممارسة النش

 : هدف البحث 2-0

بناء مقياس االتجاهات النفسية لمدرسي تربية محافظة االنبار لغير االختصاص نحو ممارسة  -1

 .النشاط الصفي والالصفي

 :مجاالت البحث 2-4

-6060مدرسي تربية محافظة األنبار غير االختصاص للعام الدراسي : المجال البشري 1-4-1

 .يسيتدر( 805)م وعددهم 6061

 (1/4/6061)ولغاية ( 11/10/6060)للمدة من : المجال الزماني 1-4-6

 . مدارس تربية محافظة االنبار: المجال المكاني 1-4-3

 :تحديد المصطلحات 2-5

هو مجموعة مرتبة من المثيرات اعدت لتقيس بطريقة كمية او بطريقة كيفية بعض : القياس 1-8-1

نفسيةالعمليات او السمات او الخصائص ال
 (1)

. 

هو استعداد وجداني مكتسب ثابت نسبياً يحدده شعور الفرد وسلوكه ازاء : االتجاه النفسي 1-8-6

موضوعات معينه او عدم تفضيلها
 (6 .)

 

هو أداة للوصول بالفرد إلى الغايات المرجوة والمستهدفة من قبل التربية : النشاط الصفي 1-8-3

ية والرياضية، بحيث يعتمد على الميدان التجريبي للتربية والتكوين العامة التي تتميز بها التربية البدن

عن طريق ألوان ونشاطات بدنية ورياضية التي اختيرت بغرض تزويد الفرد بالمعارف والخبرات 

والمهارات التي تسهل له إشباع رغباته لكيف مهاراته وللتعامل مع محيطه
 (3)

. 

الصفية نشاطا تربويا خارج ساعات الدوام والهدف تعتبر األنشطة ال: النشاط الالصفي 1-8-4

األساسي منها إتاحة الفرصة للتالميذ المتفوقين للرفع من مستوى أدائهم كما يمنح لذوي الهواية 

                                                

 . 30، ص6006، عمان، دار المسيرة، 6ط ي التربية وعلم النفس،القياس والتقويم ف: سامي محمد ملحم -1
6

 .618، ص 1853، دار المعارف، القاهرة، علم النفس الرياضي: محمد حسن عالوي -
3

، 1886، 6، ديوان المطبوعات الجامعية، طوطرق التدريس التربية البدنية نظريات: محمد عوض بسيوني -
 .64ص
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والرغبة المزيد من ساعات المزاولة الرياضية ويمكن للتالميذ ذوي المستوى الضعيف من تدارك 

ضعفهم وتحسين مستواهم
 (1)

. 

 يالفصل الثان

 :منهج البحث واجراءاته الميدانية -1 

 :منهج البحث 1-2

 .لبناء المقياس متهائاستخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات المسحية لمال

 :عينة البحث 1-1

اجل تحقيق هدف البحثث اعتمثد الباحثثان عينثة تثم اختيارهثا بطريقثة عشثوائية، وقثد بلثغ عثدد  من

مثن مجمثوع تدريسثيي تربيثة محافظثة االنبثار البثالغ % 5دريسي أي نسثبة ت( 508)افراد عينة البحث 

وضثثمن نسثثبة مثثا موجثثود مثثن تدريسثثيي علثثى مثثالك كثثل قضثثاء، وقثثد تثثم اسثثتبعاد ( 10125)عثثددهم 

 .مدرسي التربية الرياضية من عينة المقياس

 :اجراءات بناء المقياس 1-4

 :تحديد مجاالت المقياس 1-4-2

 :  هات النفسية الخطوات اآلتيةيتضمن بناء مقياس االتجا

 :تحديد مجاالت مقياس االتجاهات النفسية: اوال

اسثتخلص الباحثثان مثثن اطالعهثم علثثى المصثادر المختلفثثة والدراسثات والبحثثوث السثابقة ونتيجثثة 

مقابلة الخبراء والمختصين تم وضع وصياغة مجثاالت مقترحثة لممارسثة األنشثطة الرياضثية الصثفية 

مجثال الصثحة ) :وهثي كثاالتي سين والتي لها عالقة باتجاهثاتهم وفعاليثاتهم الرياضثيةوالالصفية للتدري

مجثثثال االضثثثطرابات النفسثثثية  ،مجثثثال المكانثثثة االجتماعيثثثة ،مجثثثال اللياقثثثة الدنيثثثةالبدنيثثثة والنفسثثثية، 

مجال التدريب الرياضي، مجثال التفثوا الرياضثي، مجثال الخبثرة ، والسلوكية، مجال الثقافة الرياضية

 (رفيةالمع

 :تحديد صالحية المجاالت واستقاللها: ثانيا

من أجل التعثرف علثى صثالحية المجثاالت المقترحثة لقيثاس االتجاهثات النفسثية لتدريسثيي تربيثة 

محافظثثة االنبثثار، لجثثأ الباحثثث إلثثى عرضثثها فثثي اسثثتبيان علثثى اصثثحاب الخبثثرة واالختصثثاص لبيثثان 

اها السثثادة الخبثثراء فثثي عثثدم صثثالحية بعثثض وقثثد أخثثذ الباحثثثان بالمالحظثثات التثثي ابثثد. صثثالحيتها

 :المجاالت وتشابه بعض المجاالت والحاجة إلى دمجها مع مجاالت أخرى

حصثثثلت علثثثى موافقثثثة الخبثثثراء والمختصثثثين لصثثثالحيتها فثثثي قيثثثاس  يوبثثثذلك تكثثثون المجثثثاالت التثثث

بدنياة الصاحة ال مجاال) :االتجاهثات النفسثية لمدرسثيي تربيثة محافظثة االنبثار لغيثر االختصثاص هثي

-مجال االضاطرابات النفساية والسالوكية -مجال المكانة االجتماعية -مجال اللياقة الدنية -والنفسية

كثثا)وهثثي المجثثاالت التثثي كانثثت فيهثثا قثثيم (. مجااال الثقافااة الرياضااية
6

المحسثثوبة أكبثثر مثثن قيمتهثثا ( 

إذ (. تصثثلح)ولصثالح االجابثثة ( 0808)ومسثثتوى داللثثة ( 5)بدرجثثة حريثة ( 3854)الجدوليثة البالغثثة 

 %(.100)خبراء لصالحية المجال، وهم يشكلون نسبة ( 8)اعتمد الباحثان موافقة 

 

 

 

                                                
1

 .1، ص 6006، دار الفكر، القاهرة، لتنظيم واإلدارة في التربية الرياضيةا: السيد حسن شلتوت وآخرون -
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 :اعداد فقرات المقياس 1-4-1

 :صياغة فقرات المقياس: اوالا 

فقرة بصورتها التمهيدية موزعة على خمس ( 101)استطاع الباحثان ان يصوغا قرابة 

. فقرة في مجال اللياقة البدنية( 66)و. دنية والنفسيةفقرة في مجال الصحة الب( 61: )مجاالت بواقع

و . فقرة في مجال االضطرابات النفسية والسلوكية( 66)و . فقرة في مجال المكانة االجتماعية( 61)و

 .فقرة في مجال الثقافة الرياضية( 61)

 :المقياستحديد صالحية فقرات : ثانيا 

معززة بالتعريفات  صورتها األوليةلغرض التعرف على مدى صالحية الفقرات عرضت ب 

وكذلك  في مجال علم النفس الرياضيمن الخبراء والمختصين على مجموعة  االجرائية للمجاالت

وقد اقترح السادة الخبراء . بعض الخبراء في تخصصات التربية البدنية وعلوم الرياضة المختلفة

ة صياغتها، وتم نقل عدد من الفقرات اجراء تعديالت على عدد من الفقرات، وتم على ضوء ذلك اعاد

 .من مجال الى مجاالت اخرى أكثر مالءمة

كا)ولتحليل اراء السادة الخبراء احصائيا استخدم الباحث اختبار 
6

إذ عدت كل فقرة صالحة ( 

كا)عندما تكون قيمة 
6

وهي توازي ( 14)ودرجة حرية ( 088)المحسوبة معنوية عند نسبة خطأ ( 

  ،%(50)خبيرا ونسبة ( 18)من الخبراء البالغ عددهم خبيرا ( 16)موافقة 

 :ووفق المعطيات يتبين ما يلي

حذف بعض الفقرات ألنها ال تصلح لقياس االتجاهات النفسية نحو ممارسة النشاط الصفي  -

فأكثر من %( 50)والالصفي، وكذلك حذف بعض الفقرات التي لم تحصل على نسبة اتفاا 

-3)مجال الصحة البدنية والنفسية . حيث تم استبعاد الفقرات التالية. رةالمحكمين كمعيار لقبول الفق

-18-16-11-10-1-8-1)مجال اللياقة البدنية ومن ( 1-11-16-13-14-18-12-18-60-61

مجال الضغوط ومن ( 60-18-15-11-12-18-16-8)مجال المكانة االجتماعية ومن ( 12-66

-16-5-1-8) مجال الثقافة الرياضيةومن ( 15-11-12-13-11-8-2-8-3) النفسية والسلوكية

11-15-18-60) 

 .نقل عدد من الفقرات من مجال الى مجاالت أخرى أكثر مالءمة -

 . اخذ الباحث جميع التعديالت اللغوية والمنهجية التي اقترحها السادة والمختصين -

 :اعداد مقياس االتجاه النفسي بصيغته النهائية 1-4-0

قرات غير المقبولة من قبل السادة الخبراء والمختصين، اعيد توزيع بعد ان تم استبعاد الف

فقرة موزعة على ( 26)حيث أصبح المقياس مكون من . الفقرات بصورة عشوائية في استمارة جديدة

يبين التوزيع العشوائي لكل مجال من مجاالت االتجاه النفسي وعددها ( 1)والجدول خمس مجاالت 

 .وترتيبها

 (2)جدول 

 نوع المجاالت وعدد فقراتها وتوزيعها العشوائي يبين

 نوع المجال ت
عدد 

 الفقرات
 ترتيب الفقرات

 13 مجال الصحة الدنية والنفسية 2
1-2-11-12-61-62-31-32-41-42-81-82-

20 
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 86-41-46-31-36-61-66-11-16-1-6 11 مجال اللياقة البدنية 1

 13 مجال المكانة االجتماعية 0
3-5-13-15-63-65-33-35-43-45-83-81-

21 

 13 مجال االضطرابات النفسية والسلوكية 4
4-8-14-18-64-68-34-38-44-48-84-85-

26 

 88-88-80-48-40-38-30-68-60-18-10-8 16 مجال الثقافة الرياضية 5

وقد توزعت الفقرات على مجاالت مقياس االتجاهات النفسية على شكل عبارات إيجابية وأخرى 

 .يوضح ذلك( 6)دول سلبية والج

 ( 1)جدول 

 مجاالت مقياس االتجاهات النفسية وعدد الفقرات اإليجابية والسلبية بعد األخذ بآراء الخبراء

 :اسلوب القياس 1-4-4

، في بناء مقياس االتجاهات النفسية لمدرسي تربية محافظة االنبار (ليكرت)اعتمد الباحثان طريقة 

 .لغير االختصاص

 :التجربة االستطالعية 1-5

أجرى الباحثان التجربة االسثتطالعية للتحقثق مثن مثدى وضثوح تعليمثات وفقثرات المقيثاس ومثدى 

وقد تثم اجثراء التجربثة علثى . اء مسبقا قبل إجراء التجربة األساسيةدقتها للقياس والتعرف على األخط

. تم اختيارهم بالطريقة العشوائية وقد استبعدوا عند تطبيق التجربثة األساسثية للمقيثاس تدريسيي( 50)

التي يتكون ( 26)وبهذا أصبح المقياس معّدا للتجربة األساسية من أجل التحليل اإلحصائي للفقرات الـ 

 .مقياسمنها ال

 :التجربة االساسية 6 -1

تم تطبيق التجربة األساسية للمقياس الستخراج القثوة التمييزيثة لفقثرات المقيثاس وتحديثد الفقثرات 

الضعيفة أو غير المميزة
 .، وإيجاد معامل ارتباط كل فقرة بالمجموع الكلي للمقياس(1) 

 :تحليل الفقرات 1-7

                                                

رسثثالة  بناااء مقياااس للتااردد النفسااي فااي المجااال الرياضااي، بناااء وتطبيااق،: فثثراس حسثثن عبثثد الحسثثين الجبثثوري -1

 .83، ص 1888كلية التربية الرياضية، / ماجستير، جامعة البصرة 

 عدد الفقرات الفقرات السلبية الفقرات اإليجابية المجال ت

 13 32-31-11-2 20-82-81-42-41-62-61-12-1 مجال الصحة البدنية والنفسية  1

 11 86-31-36-61-11 41-46-66-16-1-6 ة الدنيةمجال اللياق 6

-81-83-35-33-65-63-15-13-5-3 مجال المكانة االجتماعية 3

21 

43-45 13 

 13 38-34-68-14-4 26-85-84-48-44-64-18-8 مجال االضطرابات النفسية والسلوكية 4

 16 88-10 88-80-48-40-38-30-68-60-18-8 مجال الثقافة الرياضية 8
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وة أساسية ومهمة في بناء المقاييس النفسية والتربوية يعد التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس خط

لكونه يؤشر قدرتها على مقياس ما أعد لقياسه
لذا ينبغي استبعاد أية فقرة ال تحقق هذا الهدف أو  .(1) 

تعديلها وتجريبها من جديد 
(6). 

 :القوة التمييزية للفقرات 1-7-2

لمتطثثرفتين فثثي الدرجثثة الكليثثة واسثثتخدام لحسثثاب القثثوة التمييزيثثة أعتمثثد الباحثثثان المجمثثوعتين ا

 .معادلة القوة التمييزية في معرفة داللة الفرا في درجات كل فقرة بين المجموعتين المتطرفتين

مدرسا، من أعلى درجة إلى أقل درجة كلية، ( 805)حيث تم ترتيب درجات العينة البالغ عددها 

صائي للفقرات في كل مجموعة من من أفراد عينة التحليل اإلح%( 68)وتم اعتماد نسبة 

وعليه أصبح حجم أفراد كل مجموعة من المجموعتين المتطرفتين في  المجموعتين المتطرفتين،

على جميع فقرات المقياس أتضح للباحث ( ت)استخدام أختبار وبعد . مدرسا ً( 161)الدرجة الكلية 

المحتسبة لها كانت أكبر من قيمة ( ت)بأن جميع الفقرات ذات داللة معنوية نظرا ً لكون جميع قيم 

 (.0808)وبمستوى داللة ( 686)عند درجة حرية ( 18248)الجدولية والبالغة ( ت)

 :الخصائص السيكومترية للمقياس 1-7  

قام الباحثان من أجل التعرف على الخصائص السيكومترية للمقياس بغية التأكثد مثن كفاءتثه ومثن 

دافيثثدوف )ثلثثة بالصثثدا والثبثثات، واسثثتنادا ً إلثثى مثثا أشثثارت إليثثه تثثوافر الشثثروط االساسثثية لثثه والمتم

"يجب أن يقيموا مصممو االختبارات الدليل على ثبات وصثدا أدواتهثم( " 1853
(3.)

لثذا قثام الباحثث  

 :   بالتعرف واحتساب هذه الشروط وكالتالي

 :صدق المقياس 1-7-2

ي ينبغي توافرها في المقياس النفسي من أهم الخائص السيكومترية الت( Validity)يعد الصدا  

 . ألنه يؤشر قدرة المقياس على قياس ما يجب قياسه فعال ً 

ثالثة  American Psychological Associationوقد حددت الرابطة األمريكية لعلم النفس

( صدا المحتوى، وصدا البناء، والصدا المرتبط بمحك)أنواع رئيسة للصدا هي 
(4).  

 ن الى التحقق من نوعين، هما  وقد لجأ الباحثا

  Content Validityصدا المحتوى : األول -

  Construct Validityصدا البناء : الثاني -

 : صدق المحتوى: األول

وهو يمثل التحليل المنظم الحقيقي للمقياس ويسعى لمعرفة مدى تمثيل فقرات المقياس للمحتوى 

المراد قياسه
 

(8)
ن من الصدا هما الصدا المنطقي والصدا ويشتمل صدا المحتوى على نوعي .

) الظاهري
2
)

 . 

 

                                                

، المؤتمر الفكري األول للتربية الخاصة، الجمعية العراقية فال الموهوبوناألط: مصطفى محمود األمام وآخرون -1

 .114، ص 1881للعلوم التربوية، بغداد، 

 .14، ص1884االسكندرية، دار المعرفة الجامعية، : قياس الشخصية: محمد شحاتة ربيع -6

، 1853دار المريخ للنشر، الرياض، : ترجمة سيد الطواب وآخرون ،مدخل علم النفس: دافيدوف. ل. ليندا -3

 .835ص

4- Anastasi: Op. Cit: P140. 

 .430، ص1858الرياض، مؤسسة الكيطان،  :المدخل إلى البحث قي العلوم السلوكية: صالح بن حمد العساف -8

 .168، ص1880، بغداد، دار الحكمة للطباعة، التقويم والقياس: مصطفى محمود اإلمام، وآخرون -2
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 : الصدق المنطقي-2

يعد الصدا المنطقي من أنواع الصدا الالزمة في تصميم المقياس ويمثل الخطوة األولى فهو      

يتناول دراسة مفردات المقياس ومحتوياته ومادته، والمقياس الصادا منطقيا هو المقياس الذي يمثل 

ما للميادين المراد دراستهاتمثيال سلي
 

(

1
وتم توفير هذا النوع من أنواع الصدا من خالل تعريف . (

مفهوم االتجاه النفسي وتحليل مكوناته الخمسة وصياغة فقراته بحيث تتفق مع أوزان كل مجال من 

 .مجاالته كما تم توضيح ذلك سابقا

 : الصدق الظاهري-1

هدف الذي وضع من أجلهويعني أن االختبار قادر على قياس ال    
 (6

وهذا ما تم عمله من خالل . (

عرض فقرات المقياس على الخبراء والمختصين في مجاالت علم النفس العام وعلم النفس الرياضي 

فما فوا لتقدير %(  50)ومن ذوي الخبرة والتخصص في الدراسات الميدانية، وقد اعتمدت نسبة 

 .يلهاصالحية الفقرة للدراسة أو رفضها أو تعد

 :  صدق البناء: ثانيا

يعد صدا البناء من أهم مؤشرات صدا المقاييس النفسية ألنه من أكثر أنواع الصدا تمثيال ً 

ويقصد بصدا البناء " لمفهوم الصدا الذي يسمى أحيانا بصدا المفهوم أو صدا التكوين الفرضي، 

) الدرجة التي يقيسها المقياس لبناء افتراضي معين

3
)

ب صدا البناء أكثر تعقيداً من انواع ويعد حسا. 

الصدا االخرى النه يعتمد على افتراضات نظرية يتم التحقق منها تجريبياً 
 

(

4
)

. 

وبما أن الباحثان قد اعتمدا على بعض المفاهيم النظرية في بناء مقياس االتجاهات النفسية لذا فإنه 

 :قد حقق هذا النوع من الصدا من خالل المؤشرات اآلتية

 (االتساق الداخلي)ة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس عالق .2

 تعثثثثثثثثثثثثثثثثد الدرجثثثثثثثثثثثثثثثثة الكليثثثثثثثثثثثثثثثثة للمقيثثثثثثثثثثثثثثثثاس بمثابثثثثثثثثثثثثثثثثة قياسثثثثثثثثثثثثثثثثات محكيثثثثثثثثثثثثثثثثة آنيثثثثثثثثثثثثثثثثة 

(Immediate Criterion Measures)  ،مثن خثالل ارتباطهثا بثدرجات الالعبثين علثى الفقثرات

يس نفثس المفهثوم ومن ثم فان ارتباط درجة الفقثرة بالدرجثة الكليثة للمقيثاس الحثالي يعنثي أن الفقثرة تقث

الذي تقيسثه الدرجثة الكليثة
 
(

8
، فتحثذف الفقثرات التثي تكثون معثامالت ارتبثاط درجاتهثا بالدرجثة الكليثة (

(غير معنوية)للمقياس واطئة 
 
(2). 

وقد تم استخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون بين درجات أفراد العينة على كل فقرة وبين 

راج العالقة االرتباطية بين درجات الفقرات مع الدرجة الكلية درجاتهم الكلية على المقياس الستخ

 .للمقياس

اذ أن قثيم معامثل االرتبثاط لجميثع فقثرات المقيثاس كانثت أكبثر مثن قيمثة معامثل االرتبثاط الجدوليثة 

، وأكبثثر أيضثثا ً مثثن قيمثثة (0808)، وبمسثثتوى داللثثة (802)، عنثثد درجثثة حريثثة (08055)والبالغثثة 

                                                

 .251، ص1851، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، التقويم والقياس النفسي والتربوي :رمزية الغريب -1

، عمثان، 1، طالقياس والتقاويم فاي التربياة البدنياة والرياضاة: محمد جاسم الياسري ومروان عبد المجيد إبراهيم -6

 .12، ص6006مؤسسة الوراا، 

3 - Gay, L. R.: Educational Evaluation Measurement: Ohio, Charles Lse. Merrill 

Publishing Company, 1986، P.168.  

4  - Cronbaach. L.J. Essentials of psychological Testing, 3th ed, New york: Harber & 

Row, 1970, P. 105. 

8- Stanley, C. J. & Hokins, K. D.: Educational Psychology Measurement a 

Evaluation: New Jersey, Prentice-Hall, 1972، P.111. 

-2  Anastasi, A.: Psychological Testing: New York, Macmillan, 1976، P.154. 
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، ممثا يثدل (0801)، وبمسثتوى داللثة (802)، عنثد درجثة حريثة (08118)ليثة معامل االرتباط الجدو

 . على أن جميع الفقرات متجانسة

 :ثبات المقياس 1-7-1

"ثبثثات المقيثثاس مثدى دقثثة وتجثثانس درجثات المقيثثاس فثثي قيثاس مثثا يجثثب قياسثه" يعثد 
وقثثد قثثام . (1)

بيانثثات عينثثة التجربثثة الرئيسثثية الباحثثثان باحتسثثاب ثبثثات مقيثثاس االتجاهثثات النفسثثية باالعتمثثاد علثثى 

 : مدرسا ً في تربية محافظة االنبار وكما يلي( 805)والبالغة 

 :طريقة التجزئة النصفية: أوال

ألنها من أكثر طرا الثبات استخداما فقد ال يستطيع " اعتمد الباحثان طريقة التجزئة النصفية 

الباحثثث جمثثع أفثثراد العينثثة ثانيثثة إلعثثادة تطبيثثق االختبثثار
وقثثد حللثثت درجثثات عينثثة الثبثثات بعثثد أن . (6) 

فقثثرة إلثثى مجمثثوعتين مجموعثثة الفقثثرات التثثي تحمثثل أعثثدادا ً فرديثثة ( 26)قسثثمت الفقثثرات البالغثثة 

وحسثثبت درجثثات المجمثثوعتين ثثثم اسثثتخدم معامثثل ، ومجموعثثة الفقثثرات التثثي تحمثثل أعثثدادا ً زوجيثثة

ت الزوجيثثة فكثثان معامثثل االرتبثثاط ارتبثثاط بيرسثثون بثثين درجثثات الفقثثرات الفرديثثة ودرجثثات الفقثثرا

ألن ( 0.989)أصثثبح معامثثل ثبثثات المقيثثاس ( بثثراون -سثثبيرمان )وبعثثد تصثثحيحه بمعادلثثة ( 08850)

 Lazarus)وهثثذا مؤشثر جيثد إذ يثذكر ليكثرت . معامثل االرتبثاط يمثثل معامثل ثبثات نصثف االختبثار

(0883 – 0826)أن معامل الثبات الذي يمكن االعتماد عليه يتراوح ما بين ( 1963
 (3). 

 :معامل ألفا كرونباخ لالتساا الداخلي: ثانيا

تعتمد فكرة هذه الطريقة على مثدى ارتبثاط الفقثرات مثع بعضثها الثبعض داخثل المقيثاس وكثذلك 

إذ أن معامالت االرتبثاط الثداخلي بثين الفقثرات مثع عثدد الفقثرات " ارتباط كل فقرة مع المقياس ككل، 

) "هثثو الثثذي يحثثدد معامثثل ألفثثا 
4
)
ولحسثثاب الثبثثات بمعامثثل ألفثثا كرونبثثاخ لمقيثثاس الشخصثثية االبتكاريثثة  .

مدرسثثا وظهثثر أن قيمثثة معامثثل الثبثثات بلغثثت ( 805)اعتمثثد الباحثثث عينثثة العمثثل الرئيسثثية والبالغثثة 

 . لذا فإن هذا المقياس يمكن االعتماد عليه نظرا ً لتمتعه بثبات عال( 08522)

 : الوسائل االحصائية 1-8

 .( Spss)ة البيانات االحصائية بواسطة استخدام الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية تم معالج

 الفصل الثالث                              

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها – 0

 :عرض نتائج فقرات المقياس وتحليلها ومناقشتها 2 – 0

تبين قيم األوساط الحسابية بجميع الفقرات  ان الوصف اإلحصائي للفقرات الداخلة في التحليل، 

تفوا االنحراف المعياري، مما يدل على أن فقرات المقياس صالحة لإلدخال ضمن المصفوفة 

االرتباطية المعّدة للتحليل العاملي
 (8.)

 

 

                                                

 ،القياااس والتقااويم النفسااي والتربااوي، أساسااياته تطبيقاتااه وتوجيهاتااه المعاصاارة: صثثالح الثثدين محمثثود عثثالم -1

 .131، ص 6000القاهرة، مصر العربية، دار الفكر العربي، 

وزارة التعلثثيم العثثالي والبحثثث  ،االختبااارات والقياااس واإلحصاااء فااي المجااال الرياضااي: علثثي سثثلوم جثثواد الحكثثيم -6

 .34، ص6004العلمي، جامعة القادسية، 

3 - Lazarus, R.: OP.CIT, New York, P.228.  

دكتثوراه غيثر منشثورة،  ، اطروحثةبناء وتقنين مقياس لالحتراق النفسي لدى العباي كارة الياد: أميرة حنا مرقس -4

 15، ص6001كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 

 .10، ص1850، القاهرة، دار الفكر العربي، التحليل العاملي في العلوم السلوكية: صفوت فرج -8
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 :مصفوفة االرتباطات البينية 1 – 0

لتحليل العاملي هو قياس أول خطوات انظرا ألن التحليل العاملي يبدأ من المصفوفة لذا فان 

 .العالقة بين جميع فقرات المقياس في مصفوفة معامل االرتباط

 Interrelations)لذا كانت أولى خطوات التحليل هي استخراج مصفوفة االرتباطات البينية 

Matrix )فقرة باستخدام الدرجات الخام في الحصول على االرتباطات البينية للمكونات  (26)لـ

الستخراج معامالت االرتباط والذي  Pearson) -بيرسون)عمال معامل االرتباط البسيط بواسطة است

لم تحسب الخاليا القطرية )معامل ارتباط ( 1581)تبين للباعث عبره ان عدد معامالت المصفوفة 

( 110%(. )88)عامل ارتباط موجب وبنسبة مؤوية بلغت ( 1111: )، وعلى النحو االتي(منها

معامل ارتباط دال، وبنسبة مؤوية ( 1581%(. )41)سالب، وبنسبة مؤوية بلغت معامل ارتباط 

، (802)، عند درجة حرية (08055)والبالغة وذلك عند مقارنتها بالقيمة الجدولية %( 100)بلغت 

 (.0808)وبمستوى داللة 

 :التحليل العاملي للمصفوفة 0 – 0

.KMO Test (1))) اختبار)قام الباحثان باستخدام 
 

مما يدل ( 0808)نظرا لكون القيمة اقل من و

ثم عمد الباحثان الى  (.0880)على ان عدد افراد العينة البحث كافية، وكذلك قيمته كانت أكبر من 

 Principal Component) (Hottellings)المكونات االساسية لهارولد هوتلنج)استخدام طريقة 

Analysis) الطريقة المركزية، طريقة العوامل " نها في التحليل العاملي من بين عدة طرا م

"المتعددة طريقة المكونات األساسية
(6). 

 :المصفوفة العاملية قبل التدوير 2 – 0 – 0

تم التوصل من خالل نتائج التحليل العاملي بطريقة المكونات األساسية لهوتلنج إلى أربثع عوامثل 

إذا تثم تثدويرها، وكمثا هثو مبثين فثي الجثدول  تسمى العوامثل المباشثرة أي أننثا ال نسثتطيع تفسثيرها إال

فقثرات مقيثاس االتجاهثات النفسثية ويتبين من الجدول أن هناك أربعة عوامل أساسية تثتحكم فثي  (. 3)

وتفسثر أي أننا ال نستطيع تفسيرها إال إذا تثم تثدويرها  المرشحة للتحليل والتي تسمى العوامل المباشرة

اين وقثد حثددت هثذه العوامثل بنثاًءا علثى القثيم العينيثة المحسثوبة من إجمثالي التبث( 888364)ما نسبته 

طريقثة العوامثل )لمصفوفة االرتباط بين المكونات إذ يرتبط عثدد العوامثل المستخلصثة طبقثا ألسثلوب 

، بعثثدد القثثيم العينيثثة التثثي تزيثثد قيمتهثثا عثثن الواحثثد (Principal Factor Analysisاألساسثثية 

الصحيح
 (

3
)

والعامثل %( 848135)أن نسثبة تبثاين العامثل األول للتبثاين الكلثي بلغثت ويتبين أيضاً  . 

  %(. 18668)والعامل الرابع %( 18318)والعامل الثالث %(  68314)الثاني 

كما يتبين من الجدول ايضا ً أن قيم التباين المفسر للمتغيرات على العوامل ظلت ثابتة قبل وبعد  

تشبعات المتغيرات ( 3)ويظهر الجدول . (Rotation Orthogonal)إجراء عملية التدوير المتعامد 

 . بالعوامل األربعة والتي يقصد بها درجة ارتباط المتغير بالعامل

 

 

 
                                                

، 6018، النجف االشرف، دار الضياء للطباعة والتصميم، 1، طالتحليل العاملي االستكشافي: ثائر داود سلمان -1

 .58ص

 .64، ص6006، القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 1، ط مصدر سبق ذكره: مصطفى حسين باهي واخرون -6

تصميم االختبارات المهارية المركبة كجزء من بطارية اختبار لالعبين الشباب بكرة القدم : شاخوان مجيد كريم -3

 . 44، ص6003الرياضية،  كلية التربية/ ، أطروحة دكتوراه، جامعة صالح الدين في مدينة أربيل
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 (0)الجدول 

 يبين المصفوفة العاملية لفقرات مقياس االتجاهات النفسية قبل التدوير

 الفقرات
 العوامل المستخلصة

 التباين المفسر
 الرابع ثالثال الثاني األول

1 0.847 0.170 -0.082 0.367 0.889 

2 0.913 -0.25 -0.165 0.142 0.943 

3 0.957 0.090 0.150 -0.088 0.955 

4 -0.874 0.326 0.021 0.270 0.943 

5 0.948 0.201 -0.115 0.045 0.945 

6 -0.922 0.267 0.174 0.102 0.962 

7 0.951 0.137 -0.061 0.096 0.937 

8 0.956 0.211 -0.105 -0.032 0.971 

9 0.934 0.198 -0.159 0.089 0.944 

10 -0.919 0.265 0.226 0.088 0.973 

11 -0.966 -0.086 -0.081 0.030 0.948 

12 0.952 0.209 -0.114 -0.083 0.971 

13 0.961 0.146 -0.053 0.021 0.948 

14 -0.840 0.383 0.333 0.068 0.967 

15 -0.963 0.116 0.130 -0.031 0.959 

16 0.948 0.150 -0.175 -0.095 0.961 

17 -0.900 0.285 0.268 0.066 0.968 

18 0.843 -0.437 0.152 -0.211 0.969 

19 0.967 0.119 0.052 -0.046 0.954 

20 0.896 0.114 -0.167 0.285 0.933 

21 0.959 0.168 -0.113 -0.046 0.962 

22 0.900 0.150 -0.181 0.263 0.934 

23 0.947 0.165 -0.115 -0.147 0.959 

24 0.955 -0.010 0.194 0.024 0.949 

25 0.929 -0.047 0.263 0.043 0.937 

26 0.920 0.149 -0.217 0.010 0.916 

27 -0.944 0.032 -0.238 -0.055 0.952 

28 0.951 0.067 0.224 -0.032 0.961 

29 -0.940 0.114 -0.089 -0.244 0.954 

30 0.962 0.127 0.098 -0.099 0.961 
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31 -0.921 0.226 0.080 -0.236 0.962 

32 -0.941 0.088 -0.154 -0.146 0.938 

33 0.926 -0.120 0.150 0.216 0.918 

34 -0.950 0.062 -0.147 -0.143 0.948 

35 0.963 0.117 0.105 -0.071 0.958 

36 -0.879 0.370 -0.054 0.241 0.970 

37 -0.823 0.510 -0.107 0.117 0.963 

38 0.951 0.117 0.085 -0.146 0.946 

39 -0.961 -0.188 0.039 0.106 0.971 

40 0.941 -0.075 0.235 0.046 0.948 

41 0.947 0.157 -0.158 -0.116 0.961 

42 0.958 0.081 0.178 0.071 0.961 

43 -0.941 0.149 -0.007 -0.204 0.950 

44 0.918 -0.239 -0.130 0.190 0.954 

45 0.960 -0.033 0.101 0.097 0.943 

46 0.950 -0.027 0.219 -0.038 0.953 

47 0.938 0.024 0.261 0.018 0.949 

48 -0.926 0.241 0.203 -0.032 0.957 

49 0.931 -0.167 0.590 0.241 0.957 

50 0.960 0.170 -0.097 -0.093 0.968 

51 0.966 0.094 0.051 -0.085 0.952 

52 -0.897 0.310 0.113 0.186 0.948 

53 0.958 0.149 0.040 -0.138 0.960 

54 0.859 0.140 0.50 -0.138 0.960 

55 0.949 -0.038 0.161 0.142 0.947 

56 0.953 0.156 -0.118 -0.136 0.966 

57 0.942 0.047 0.242 -0.013 0.949 

58 0.962 0.156 0.025 -0.078 0.957 

59 -0.930 0.201 0.003 -0.230 0.958 

60 0.951 0.157 -0.117 -0.141 0.962 

61 0.955 0.213 -0.108 -0.029 0.970 

62 0.953 0.209 -0.043 -0.109 0.965 

الجذر )القيمة العينية 

 (الكامن
54.183 2.314 1.375 1.229 
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االهمية النسبية 

 للعوامل
87.392 3.732 2.217 1.983 

 95.324 93.341 91.124 87.392 النسبة التراكمية

 :المصفوفة العاملية بعد التدوير 1 – 0 – 1

التدوير المتعامد باستخدام ان للتدوير طرائق عدة لكل منها مميزاتها، لذا استخدم الباحثان 

وذلك لكونها الطريقة المثلى لتدوير متغيرات ( Kaiser)لكايزر ( Varimax)طريقة الفاريماكس 

يتوقف عن التقبل للعوامل التي يقل جذرها "كما أن محك كايزر . الدراسة ذات العوامل البسيطة

تم استخراج أربعة عوامل وبناَءا على ذلك فقد . عن الواحد الصحيح( Latent Root)الكامن 

والجدول . متعامدة ايضاً، ويالحظ أن التشبعات بالعوامل قد تغيرت إذا ما قورنت بالقيم قبل التدوير

  . بعد التدوير المتعامدمقياس االتجاهات النفسية يظهر مصفوفة العوامل لفقرات ( 4)

 (4)جدول 

 ة بعد التدويريبين المصفوفة العاملية لفقرات مقياس االتجاهات النفسي

 الفقرات
 العوامل المستخلصة

 التباين المفسر
 الرابع الثالث الثاني األول

1 0.550 0.182 0.330 0.667 0.889 

2 0.414 0.630 0.304 0.530 0.943 

3 0.646 0.376 0.576 0.253 0.955 

4 -0.431 -0.761 -0.405 -0.118 0.943 

5 0.745 0.322 0.337 0.426 0.945 

6 0.490 -0.730 -0.294 -0.320 0.962 

7 0.675 0.339 0.391 0.463 0.937 

8 0.779 0.340 0.347 0.357 0.971 

9 0.733 0.316 0.294 0.470 0.944 

10 -0.500 -0.738 -0.248 -0.344 0.973 

11 -0.650 -0.384 -0.522 -0.324 0.948 

12 0.794 0.359 0.336 0.313 0.971 

13 0.708 0.359 0.400 0.397 0.948 

14 -0.398 -0.814 -0.123 -0.362 0.967 

15 0.654 0.346 0.562 0.309 0.959 

16 0.774 0.423 0.284 0.319 0.961 

17 -0.480 -0.749 -0.204 -0.367 0.968 

18 0.271 0.760 0.550 0.121 0.969 

19 0.685 0.374 0.495 0.316 0.954 
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20 0.614 0.276 0.277 0.634 0.933 

21 0.760 0.381 0.343 0.350 0.962 

22 0.631 0.285 0.266 0.619 0.934 

23 0.783 0.411 0.333 0.257 0.959 

24 0.531 0.401 0.623 0.345 0.949 

25 0.466 0.390 0.674 0.337 0.937 

26 0.735 0.389 0.237 0.411 0.916 

27 -0.488 -0.389 -0.659 -0.358 0.952 

28 0.588 0.350 0.642 0.283 0.961 

29 -0.421 -0.438 -0.535 -0.547 0.954 

30 0.691 0.369 0.531 0.256 0.961 

31 -0.381 -0.560 -0.385 -0.596 0.962 

32 0.444 -0.426 -0.590 -0.460 0.938 

33 0.432 0.461 0.464 0.552 0.918 

34 -0.470 -0.413 -0.586 -0.462 0.948 

35 0.675 0.365 0.539 0.280 0.958 

36 -0.375 -0.766 -0.476 -0.130 0.970 

37 -0.195 -0.789 0.507 -0.211 0.963 

38 0.696 0.390 0.514 0.212 0.946 

39 -0.771 -0.364 -0.407 -0.279 0.971 

40 0.461 0.424 0.657 0.352 0.948 

41 0.780 0.420 0.297 0.295 0.961 

42 0.627 0.369 0.603 0.261 0.961 

43 -0.429 -0.496 -0.465 -0.551 0.950 

44 0.400 0.598 0.338 0.567 0.954 

45 0.523 0.425 0.547 0.435 0.943 

46 0.530 0.424 0.642 0.283 0.953 

47 0.526 0.349 0.672 0.315 0.949 

48 -0.475 -0.677 -0.273 -0.446 0.957 

49 0.384 0.478 0.508 0.568 0.957 

50 0.772 0.391 0.356 0.305 0.968 

51 0.681 0.406 0.493 0.282 0.952 

52 -0.456 -0.760 -0.336 -0.223 0.948 

53 0.731 0.380 0.476 0.232 0.960 
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54 0.724 0.384 0.485 0.231 0.960 

55 0.481 0.391 0.596 0.456 0.947 

56 0.779 0.418 0.334 0.27 0.966 

57 0.558 0.350 0.655 0.293 0.949 

58 0.725 0.361 0.466 0.290 0.957 

59 -0.383 -0.524 -0.455 -0.574 0.958 

60 0.779 0.418 0.334 0.264 0.962 

61 0.779 0.338 0.344 0.361 0.970 

62 0.782 0.347 0.398 0.274 0.965 

 القيمة العينية 

 (الجذر الكامن)

22.675 14.067 13.177 9.182  

 14.810 21.256 22.689 36.572 االهمية النسبية للعوامل

 95.324 80.541 59.261 36.572 النسبة التراكمية

 :شروط قبول العامل   4 – 1

 :تم تفسير العوامل المستخلصة وفقا للشروط االتية

(0830)+ فورد يقبل العامل الذي يتشبع عليه ثالث فقرات دالة على األقل، ذلك طبقا لمحك جيل .1
 

(1.)
 

 (  0880+)يتم تفسير العوامل في ضوء التشبعات الكبرى التي تساوي أو تزيد على  .6

يتم تفسير العوامل في ضوء النتائج بعد التدوير المتعامد .3
 (

6
)

. 

حسب محك كايزر لتحديد العوامل على أساس ان العوامل الدالة هي التي يساوي جذرها الكامن  .4

 .قلالواحد الصحيح على األ

 : تفسير العوامل وتسميتها 1-5

 : تفسير العامل األول بعد التدوير المتعامد 1-5-2

رتبت تشبعات االختبارات على هذا العامل ترتيبا تنازليا اذ يلحظ ان عدد الفقرات المتشبعة على 

من العدد الكلي ( %268803)فقرة، وشكلت الفقرات المتشبعة ما نسبته ( 38)هذا العامل بلغ 

كما بلغت ( 0.794 – 0.771-)قرات الخاضعة للتحليل، وقد تراوحت تشبعات هذا العامل بين للف

من مجموع ( 328816)والنسبة المئوية للتباين المفسر ( 668218)قيمة الجذر الكامن لهذا العامل 

  (.888364)نسبة التباين الكلي البالغة 

فقرات من مكون الصحة ( 10)توي على ومن خالل فحص الفقرات المكونة للعامل االول أنها تح

فقرات من مكون المكانة االجتماعية، ( 8)فقرات من مكون اللياقة البدنية، و ( 8)البدنية والنفسية، و 

. فقرات من مكون الثقافة الرياضية( 5)فقرات من مكون االضطرابات النفسية والسلوكية، و ( 1)و 

  . فقرة بالنسبة للعامل األول( 38)المقياس النهائي  وبذلك أصبح عدد الفقرات المرشحة ضمن فقرات

                                                

 .181، ص1850، مصدر سبق ذكره: صفوت فرج -1

كلية / ، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصل بناء بطارية اختبار المهارات الهجومية بكرة اليد: عبد الكريم قاسم -6

 .81، ص1881التربية الرياضية، 
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وبعد عرض فقرات ( الصحة البدنية والنفسية)وقد كان أفضل تشبع على العامل لصالح المكون 

العامل األول على السادة الخبراء والمختصين في علم النفس الرياضي اتفقوا على تسميته بعامل 

  .ى أكبر عدد من الفقراتالحتوائه عل( الصحة البدنية والنفسية)

في  وهذا يجمع مع ما ورد بأن االتجاهات االيجابية نحو ممارسة النشاط البدني تلعب دورا مهماً 

االرتقاء بهذا النوع من النشاط البشري بشأنها القوى التي تحرك الفرد وتثيرة نحو ممارسة النشاط 

ممارسة النشاط البدني عموما  واالستمرار فيه بصورة منتظمة بهدف اكتساب الصحة، كما ان

اصبحت من اهم مظاهر الصحة، والوقاية من االمراض، والتخلص من السمنة، بل انه أصبح 

يستخدم في العالج العديد من االمراض النفسية والقلبية وغيرها
 (1.)

كما ان ممارسة النشاط البدني  

خصتقلل من احتمالية التعرض للمشكالت المرضية المتعلقة بصحة الش
اذ يعتبر الباحث ان . (6) 

ممارسة األنشطة الرياضية باستمرارية تكسب اإلنسان الصحة الجيدة والمناعة الالزمة للوقاية من 

اإلصابة من االمراض العضوية وغيرها وكذلك عالج امراض العصر السائدة كضغط الدم والسكري 

 .وغيرها

 : تفسير العامل الثاني بعد التدوير المتعامد 1-5-1

رتبت تشبعات الفقرات على هذا العامل ترتيبا تنازليا اذ يلحظ ان عدد الفقرات المتشبعة على هذا 

من العدد الكلي للفقرات %( 668850)فقرة، وشكلت الفقرات المتشبعة ما نسبته ( 14)العامل بلغ 

ة الجذر كما بلغت قيم( 0.814- - 0.760)الخاضعة للتحليل، وقد تراوحت تشبعات هذا العامل بين 

من مجموع نسبة التباين ( 668258)والنسبة المئوية للتباين المفسر ( 148021)الكامن لهذا العامل 

ويالحظ من خالل فحص الفقرات المكونة للعامل الثالث أنها تحتوي على (.888364)الكلي البالغة 

فقرتان ( 6)لبدنية، و فقرات من مكون اللياقة ا( 4)فقرات من مكون الصحة البدنية والنفسية، و ( 3)

فقرة ( 1)فقرات من مكون االضطرابات النفسية والسلوكية، و ( 3)من مكون المكانة االجتماعية، و 

( 13)وبذلك أصبح عدد الفقرات المرشحة ضمن فقرات المقياس النهائي . من مكون الثقافة الرياضية

 . فقرة بالنسبة للعامل الثاني

وبعد عرض فقرات العامل الثاني ( اللياقة البدنية)لصالح المكون وقد كان أفضل تشبع على العامل 

( اللياقة البدنية)على السادة الخبراء والمختصين في علم النفس الرياضي اتفقوا على تسميته بعامل 

 .الحتوائه على أكبر عدد من الفقرات

متزنة، نظراً لما يتميز به اذ يمثل النشاط البدني جانباً مهماً من جوانب اعداد الشخصية المتكاملة ال

من المزايا المرتبطة بنواحي متعددة ومهمة منها اللياقة العديد من انواع التفاعل التي تحقق للفرد 

البدنية
 (3) . 

كما ان تنمية عناصر اللياقة البدنية يتم بممارسة األنشطة الرياضية باستمرار ألنها تعد العامل 

ريات الحياة اليومية وأداء االعمال المكلف بها والشرط األساسي الحيوي والفعال لقيام اإلنسان بضرو

 .ألداء وتنفيذ المهارات الرئيسية والحركات الرياضية خالل التدريب والمسابقات الرياضية

                                                

 ،1886مكتثب التربيثة لثدول الخلثيج العربثي،  ، الريثاض،مقدمة في علم التطور الحركي :المصطفى، عبد العزيز - 1

 .001ص

 

1 - Howley،E.T. ،& Don Franks ،B. ،(second edition)  Health fitness(1992)  

champaing Illionois، Canada : Human kinetics Books P. 223 . 

فثثي مجلثثة العلثثوم التربويثثة ، بحثثث منشثثور اتجاهااات طالبااات جامعااة البحاارين نحااو النشاااط الباادني: هثثدى الخاجثثة - 3

 53، ص6003، 1، العدد 4والنفسية، مجلد 
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 : تفسير العامل الثالث عد التدوير والمتعامد 1-5-0

الفقرات المتشبعة على هذا  رتبت تشبعات الفقرات على هذا العامل ترتيبا تنازليا اذ يلحظ ان عدد

من العدد الكلي للفقرات ( 318082)فقرة، وشكلت الفقرات المتشبعة ما نسبته ( 63)العامل بلغ 

كما بلغت قيمة الجذر ( 0.659- - 0.674)الخاضعة للتحليل، وقد تراوحت تشبعات هذا العامل بين 

من مجموع نسبة التباين ( 618683)ر والنسبة المئوية للتباين المفس( 138111)الكامن لهذا العامل 

 (.888364)الكلي البالغة 

فقرة من مكون الصحة ( 0)من خالل فحص الفقرات المكونة للعامل الرابع أنها تحتوي على و

فقرة من مكون المكانة االجتماعية، و ( 0)فقرتان من مكون اللياقة البدنية، و ( 6)البدنية والنفسية، و 

. فقرات من مكون الثقافة الرياضية( 3)ضطرابات النفسية والسلوكية، و فقرات من مكون اال( 3)

 . فقرات بالنسبة للعامل الثالث( 8)وبذلك أصبح عدد الفقرات المرشحة ضمن فقرات المقياس النهائي 

االضطرابات النفسية والسلوكية، الثقافة )وقد كان أفضل تشبع على العامل لصالح المكونين 

رض فقرات العامل الثالث على السادة الخبراء والمختصين في علم النفس وبعد ع(. الرياضية

الحتوائه على أكبر عدد ( بعامل االضطرابات النفسية والثقافة الرياضية)الرياضي اتفقوا على تسميته 

 . من الفقرات للمكونين

الحياة  اذ ان ممارسة األنشطة الرياضية يساعد الفرد من التخلص من الضغوط النفسية ومشاكل

 وهذا ما أكده. وكذلك االرهاا ومتاعب العمل والرجوع الى حالة االسترخاء والتوازن النفسي

Howley & Don Franks)) ان النشاط البدني يقلل من التوتر الناتج عن االرهاا في "اذ يشير الى

"العمل، ويحقق التوازن النفسي، ويعمل على االرتقاء بوظائف الجسم الحيوية
(1). 

أن للثقافة الرياضية دور فعال ومؤثر في نشر وتوطيد مبادئ الروح الرياضية وكذلك نشر  كما

ويعرف الشافعي الثقافة الرياضية بأنها  .الوعي وحجب السلوك الغير مرغوب به من جهة أخرى

هي الزيادة الزاخرة للخبرة اإلنسانية من خالل األنشطة الرياضية والتي تؤدي بدورها إلى فهم "

ير أفضل للبيئة التي يجد فيها األفراد أنفسهم جزءا منهاوتقد
"(3). 

 : تفسير العامل الرابع عد التدوير المتعامد 4-5-4

رتبت تشبعات الفقرات على هذا العامل ترتيبا تنازليا اذ يلحظ ان عدد الفقرات المتشبعة على هثذا 

مثن العثدد الكلثي للفقثرات %( 118141)فقرة، وشثكلت الفقثرات المتشثبعة مثا نسثبته ( 11)العامل بلغ 

كمثا بلغثت قيمثة الجثذر ( 0.596- - 0.667)الخاضعة للتحليل، وقد تراوحت تشبعات هذا العامثل بثين 

مثن مجمثوع نسثبة التبثاين ( 148510)والنسثبة المئويثة للتبثاين المفسثر ( 88156)الكامن لهثذا العامثل 

 (.888364)الكلي البالغة 

فقثرة مثن مكثون الصثحة ( 0)للعامثل الرابثع أنهثا تحتثوي علثى  من خالل فحص الفقثرات المكونثةو

فقرتان من مكون المكانة االجتماعيثة، و ( 6)فقرة من مكون اللياقة البدنية، و ( 0)البدنية والنفسية، و 

وبثذلك . فقرة من مكون الثقافثة الرياضثية( 0)فقرة من مكون االضطرابات النفسية والسلوكية، و ( 0)

 .  فقرتان بالنسبة للعامل الرابع( 6)المرشحة ضمن فقرات المقياس النهائي  أصبح عدد الفقرات

                                                

2 - OpciteHowley & Don Franks, ،P. 228.   

. 6001، اإلسكندرية، مكتبثة ومطبعثة اإلشثعاع الفنيثة، 1، طالتربية الرياضية وقانون البيئة :حسن أحمد الشافعي -3

 .12ص
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وفي ضوء التشبعات الكبرى على هذا العامل يبدو أن العامثل لثم يسثتوف الشثروط األساسثية لقبثول 

يقبثل "ويؤكثد ذلثك صثفوت فثرج . العامل لذا فقد تم اهماله وعدم تمثيله ضثمن فقثرات المقيثاس النهثائي

("0830)+ يتشبع عليه ثالث فقرات دالة على األقل، ذلك طبقا لمحك جيلفورد  العامل الذي
(1). 

 : العوامل والفقرات الممثلة للمقياس النهائي 1-6

خثالل نتثائج التحليثل العثاملي،  ومثنبعد تفسير العوامل وتسثميتها مثن قبثل الخبثراء والمختصثين، 

اضية متعثدد المجثاالت وهثذه النتثائج تتفثق مثع ممارسة األنشطة الري يتضح ان االتجاهات النفسية نحو

 Attitudeلالتجاهثثات نحثثو النشثثاط البثثدني ( Kenyon Scale)ون فثثي مقياسثثه نثثمثثا اشثثار اليثثه كي

Towords Physical Activity (ATPA)  (1851)واعده في صورته العربية عالوي
 (6) . 

ل هثذه الدراسثثة، وبعثد تطبيثق الشثثروط بنثاًء علثى نتثائج التحليثثل العثاملي بعثد التثثدوير المتعامثد لعوامثو

تمثثل مكونثات مقيثاس ( ثثالث عوامثل)والمعايير األساسية لقبول العوامل وتفسيرها اسثتخلص الباحثث 

 .(1)والملحق (. 8)فقرة وكما موضح في الجدول ( 20)االتجاهات النفسية النهائي والذي يتضمن 

 ( 5)جدول 

 قام فقراتها ومكوناتها بعد التحليل العاملييبين العوامل الممثلة للمقياس النهائي وأر

 أسم العامل الفقرات العامل

 األول

42- 56- 63- 26- 12- 16- 52- 2- 46- 22-

21- 7- 11- 41- 47- 10- 8- 62- 50- 20- 08- 

0- 18- 57- 61-9-29- 14- 58- 54- 09- 53- 

5- 05- 25- 13- 03- 45- 23 

عامل الصحة البدنية 

 والنفسية

 الثاني
31- 2- 32-6-11- 86- 31-15-45-44- 4- 14- 

88 
 عامل اللياقة البدنية

 88 -40 – 68 -34-68 -48 -61-36 الثالث
عامل االضطرابات 

 النفسية والثقافة الرياضية

 فقرة 63 المجموع

 الفصل الرابع

 :  االستنتاجات والتوصيات – 4

 : االستنتاجات 4-2

 :ياس توصل الباحث لالستنتاجات االتيةمن خالل القيام باجراءات بناء المق

 .توصل الباحث إلى بناء أداة قياس لالتجاهات النفسية لمدرسي تربية محافظة االنبار -1

( 3)في ضثوء النتثائج التثي أفرزهثا التحليثل العثاملي تمكثن الباحثث مثن التوصثل الثى اسثتخالص  -6

الصاحة النفساية )األول العامال : عوامل في ضوء شروط قبول العوامل وكانت على النحو االتي

االضااطرابات النفسااية والثقافااة )والعاماال الثالااث ( اللياقااة البدنيااة)والعاماال الثاااني ( والبدنيااة

 ( الرياضية

                                                

  .181، ص1850 ،مصدر سبق ذكره: صفوت فرج -3

 .138ص، 1851،مصدر سبق ذكره :محمد حسن عالوي - 1
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مكونثثثات تقثثثيس بمجموعهثثثا ( 3)فقثثثرة موزعثثثة علثثثى ( 20)بلثثثغ عثثثدد فقثثثرات المقيثثثاس الحثثثالي  -3

 .االتجاهات النفسية للتدريسيين

النموذج النهائي الذي ينفذ علثى عينثة البحثث المثراد قياسثها، هي ا( النهائية)الفقرات المستخلصة  -4

 .والمتميز بالسهولة والبساطة، والخلو من التعقيد، وعلى وفق األسس العلمية

 :التوصيات 4-1

 :في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل اليها، يوصي الباحث بالنقاط االتية

لبثثثة الدراسثثثات العليثثثا للكشثثثف عثثثن يمكثثثن اسثثثتعمال المقيثثثاس الحثثثالي مثثثن قبثثثل البثثثاحثين وط -1

 . االتجاهات النفسية للتدريسيين في المؤسسات التربوية األخرى في العراا

ضثثثرورة اسثثثتخدام مقيثثثاس االتجاهثثثات النفسثثثية للتدريسثثثيين نحثثثو ممارسثثثة النشثثثاط الصثثثفي  -6

والالصثثفي باسثثتمرار مثثن اجثثل التعثثرف علثثى اتجاهثثات التدريسثثيين نحثثو تلثثك الممارسثثة لغثثرض 

 .ا او تغييرها وتعديلهااستبقائه

االهتمثثام باالتجاهثثات النفسثثية للتدريسثثيين ألن لثثه دور كبيثثر فثثي النجثثاح لكثثل المجثثاالت التثثي  -3

 . تخص الجانب التربوي وخاصة في مجال الرياضة المدرسية

 :المصادر

 المصادر العربية: أوال

ياضثي، بنثاء بنثاء مقيثاس للتثردد النفسثي فثي المجثال الر: فراس حسثن عبثد الحسثين الجبثوري -2

 .1888كلية التربية الرياضية، / وتطبيق، رسالة ماجستير، جامعة البصرة 

األطفثثثال الموهوبثثثون، المثثثؤتمر الفكثثثري األول للتربيثثثة : مصثثثطفى محمثثثود األمثثثام وآخثثثرون -1

 .1881الخاصة، الجمعية العراقية للعلوم التربوية، بغداد، 

 .1884لمعرفة الجامعية، االسكندرية، دار ا: قياس الشخصية: محمد شحاتة ربيع -0

الريثاض، دار المثريخ : مدخل علثم الثنفس، ترجمثة سثيد الطثواب وآخثرون: دافيدوف. ل. ليندا -4

 .1853للنشر، 

الريثاض، مؤسسثة الكيطثان، : المدخل إلى البحث قي العلوم السلوكية: صالح بن حمد العساف -5

1858. 

 .1880الحكمة للطباعة،  التقويم والقياس، بغداد، دار: مصطفى محمود اإلمام، وآخرون -6

التقثثثويم والقيثثثاس النفسثثثي والتربثثثوي، القثثثاهرة، مكتبثثثة األنجلثثثو المصثثثرية، : رمزيثثثة الغريثثثب -7

1851. 

القيثثاس والتقثثويم فثثي التربيثثة البدنيثثة : محمثثد جاسثثم الياسثثري ومثثروان عبثثد المجيثثد إبثثراهيم -8

 .6006، عمان، مؤسسة الوراا، 1والرياضة، ط

س والتقثويم النفسثي والتربثوي، أساسثياته تطبيقاتثه وتوجيهاتثه القيا: صالح الدين محمود عالم -9

 .6000المعاصرة، القاهرة، مصر العربية، دار الفكر العربي، 

االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضثي، وزارة التعلثيم : علي سلوم جواد الحكيم -23

 .6004العالي والبحث العلمي، جامعة القادسية، 

نثثاء وتقنثثين مقيثثاس لالحتثثراا النفسثثي لثثدى العبثثي كثثرة اليثثد، اطروحثثة ب: أميثثرة حنثثا مثثرقس -22
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