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 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

دراسة االتجاه النفسي لمطالب المعاقين حركيا نحو ممارسة األنشطة 
 في جامعة تكريت الرياضية

   مثنى احمد خلف المزروعي /د*     
 نيغيان يادر عبدالله /م**      

 :مستخمص البحث بالمغة العربية
نتيجػػا غيابػػلو غي غألػػط يانرػػطا غيرملألػػبا غيبة  ػػا ييطي ػػا غيب ػػل يف 

تكرمػػو  غيتػػم تػػنظـ  رػػكم غقلقػػم بػػف  طػػم  قػػـ غينرػػلطلو  حركبػػلف  ػػم جلب ػػا
غيطالطبا غيتل ع يرئلقا جلب ا تكرمو، غرتأى غي لحثلف درغقا هػذ  غيبرػكيا  ليءػل  
غيألػػ   ىيػػد غحػػد غيج غنػػو غيبوبػػا بػػف ج غنػػو رة ػػبا غيطي ػػا غيب ػػل يف حركبػػل 
 هػػػػ  غهتجػػػػل  غين قػػػػم غيػػػػذب يي ػػػػو غيػػػػد ر غيكطيػػػػر  ػػػػم برػػػػلركا هػػػػؤه  غيطي ػػػػا 
 لألنرػػطا غيرملألػػبا غيبةتي ػػا  ألػػال ىػػف د رهػػل غيكطيػػر  غيبوػػـ  ػػم تقػػيير هػػؤه  

يػػد غيجػػلد بن ػػذ إغيطي ػػا  تػػ جيووـ نحػػ  ببلرقػػا غهنرػػطا غيرملألػػبا ببػػل يػػؤدب 
يت ديم نظرتوـ ييحبلة  غي بش دغةم غيبجتبػع  رػكم ىػلـ  دغةػم غيجلب ػا  رػكم 

ف نتػػلئه هػػػذ  أذ إ ةػػلص.  ب ر ػػا هػػػذ  غهتجلهػػلو ت ػػػد برػػكيا تقػػتح  غيدرغقػػػا
غيدرغقا قتقوـ  ركم غ   ػلةر  ػم  وػـ رة ػبا غيطي ػا غيب ػل يف حركبػل  غببلنػلف 

ف غينلحبا غيرملألبا غذغ بػل أىطيػو غيءػدر غيكػل م بػف غههتبػلـ  أنوػل ك ييػا أبنه  
طتأهيػػػم غيطي ػػػا غيب ػػػل يف حركبػػػل  غيءألػػػل  ىيػػػد غيحػػػلهو غين قػػػبا غيقػػػيطبا غيتػػػم 

 قت غجووـ بقتء ال.

  د ل غي حث غيحليم  كلنو :بل هأ
غيت ػػػػػرؼ ىيػػػػػد غهتجػػػػػل  غين قػػػػػم ييطػػػػػالو غيب ػػػػػل يف حركبػػػػػل نحػػػػػ  ببلرقػػػػػا  *

 غألنرطا غيرملألبا  م جلب ا تكرمو.

                                                           

                           .كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة تكريت *

 .كمية التربية البدنية وعموم الرياضة / جامعة دىوك **
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ييطػالو   غيت رؼ ىيد غب بك ف بف بك نلو غهتجػل  غين قػم غكثػر ظوػ رغف  *
 غيب ل يف حركبلف نح  ببلرقا غألنرطا غيرملألبا  م جلب ا تكرمو.

جتبع غي حث  ركم ىبدب  غيذب تبثػم  ليطي ػا غيب ػل يف حركبػلف تـ تحديد ب
  طليػػػو  طلي ػػػا  ػػػم جلب ػػػا تكرمػػػو يي ػػػلـ 11)حػػػلهو غيرػػػيم  غيطتػػػر   غي ػػػلي  )

  طلي ػلو ي ػدـ 3، تـ غقػت  لد غيطلي ػلو  غي ػلي  ىػددهف)2118/2119غيدرغقم 
   طػػالو.8رغطػػتوف  ليبرػػلركا  ػػم غي حػػث غيحػػليم.  عػػذيؾ طياػػو ىينػػا غي حػػث )

 %  بف بجتبع غي حث.72.72 ركيو غي ينا نق ا )
   ت  م غي لحثلف إيد أهـ غهقتنتلجلو غآلتبا:

 ػػػػم غيت ػػػػرؼ ىيػػػػد غهتجػػػػل  غين قػػػػم ييطي ػػػػا   ػػػػالحبا غيبءبػػػػلس غيبقػػػػتةدـ -1
 ا  م جلب ا تكرمو.بلألمغألنرطا غير  لف نح  ببلرقابغيب ل يف حرك

و طدرجػػػػا بنلقػػػػ ا بػػػػف يتبتػػػػع غيطػػػػالو غيب ػػػػل يف حركبػػػػلف  ػػػػم جلب ػػػػا تكرمػػػػ -2
غيبكػػػػػػ ف غيب ر ػػػػػػم )غي كػػػػػػرب  نحػػػػػػ  ببلرقػػػػػػا غألنرػػػػػػطا غيرملألػػػػػػبا بءلرنػػػػػػا 

  ليبت قط غي رألم يوذغ غيبك ف.
يتبتع غيطالو غيب ل يف حركبلف  ػم جلب ػا تكرمػو طدرجػا جيػدة بػف غيبكػ ف  -3

غي ػػػلط م )غي جػػػدغنم  نحػػػ  ببلرقػػػا غألنرػػػطا غيرملألػػػبا بءلرنػػػا  ليبت قػػػط 
 غي رألم يوذغ غيبك ف.

يتبتع غيطالو غيب ل يف حركبلف  م جلب ا تكرمو طدرجػا ىليبػا بػف غيبكػ ف  -4
)غيبيػػػػػم يي  ػػػػػم   نحػػػػػ  ببلرقػػػػػا غألنرػػػػػطا  غينز ىػػػػػم –غيقػػػػػي كم )غيحركػػػػػم

 غيرملألبا بءلرنا  ليبت قط غي رألم يوذغ غيبك ف.
  كبل أ  د غي لحثلف  بل ييم:

غيػػػػذب غقػػػػتةدبه لف بػػػػف حركيلس غهتجػػػػل  غين قػػػػم ييطي ػػػػا غيب ػػػػل بػػػػغىتبػػػػلد بء -1
 غيجلب ػػلو  ا  ػػم جلب ػػا تكرمػػوبلألػػمغي لحثػػلف نحػػ  ببلرقػػا غألنرػػطا غير 

 .غي رغ با
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د يػ يبةتيف أن غع غإلىل ػا،  ت ح لوا  م غيجلب بلألمف غينرلطلو غير يتكث -2
  يي   ؿ إيد أ ألػم ي غيتنق لوكل ا غيجو د بف  طم غيب نييف  م غيجلب 

لألػػم غيبتة ػػص مغيبػػالؾ غير  لدة ىػػددمػػز   غينتػػلئه  ألػػالف ىػػف غي بػػم ىيػػد
  م  بجلؿ رملألا غيب ل يف.

 طم  قلئم غهىالـ  م غيجلب ا  ليطي ا غيب ل يف  لىت لر أف   غههتبلـ بف -3
 غهنقلف ه   لنع غيبقتءطم.

 :التعريف بالبحث

 : ىميتوأمقدمة البحث و 
 ػم  ب د غيطي ا ذ ب غهىل ا غيحركبػا جػز  ه يتجػزأ بػف غينظػلـ غيت يببػم        

تقػػ د كػػم جلب ػػا أف تػػ  ر يوػػؤه  غيطي ػػا جببػػع   غي ديػػد بػػف غيجلب ػػلو، يػػذيؾ
غحتبلجػػػػػلتوـ  بتطي ػػػػػلتوـ طدغبػػػػػا بػػػػػف غيتحػػػػػل وـ   طػػػػػ يوـ  ػػػػػم غيجلب ػػػػػا،  غنتوػػػػػل  
طتةرجوـ، حيث بك ف بف غيبت  ع  غيبأب ؿ أف ييءػد ىيػد ىػلتءوـ  ػم غيبقػتءطم 

غيج غنو،  تجويػزهـ يقػ ؽ  بقؤ يبا كطيرة، يذغ تءـ  غيجلب ا طإىدغدهـ بف جببع
غي بػػم،  رػػػايوـ يي ديػػػد بػػػف غي ظػػػلئف غيتػػم تتنلقػػػو بػػػع حلجػػػلتوـ ،ببػػػل ية ػػػف 
غي و  ىيد ىلت  غيد يػا  غيبجتبػع غيػذب ب برػ ف  بػه ىيػد حػد قػ غ ،   ليتػليم 
بحػػد بػػف غآلثػػػلر غهجتبلىبػػا  غين قػػبا غيبترت ػػػا ىيػػد  جػػ د غإلىل ػػػا يػػديوـ،  وػػػـ 

تبػع،  د ػع ىجيػا غيتنببػا ي بػلـ يبقػليرة ركػو ب در   لؿ  ػم تءػدـ  ر ػد غيبج
  .غيحأللرة  غيتءدـ غي يبم  غيتكن ي جم غيولئم  غيبذهم

 بف هذغ غيبنطي  كلنو غيبؤققلو غيرملألبا غيجلب با يوػل د ر كطيػر يبػل       
غيرػ لو غيجػلب م  غقػتاالؿ أ  ػلو غي ػرغغ ،  غ  لبػا غينرػلطلو   تي  ه طيف أ قػل 

غي نبػػػا قػػػ غ  طػػػيف غيكيبػػػلو غيبتنػػػلظرة  ػػػم غيجلب ػػػا أ  طػػػيف غيرملألػػػبا غيجلب بػػػا   
غيجلب ػػلو غي رغ بػػا يزمػػلدة أ غ ػػر غي ال ػػا غهجتبلىبػػا  غيت ػػلرؼ طػػيف غيجلب ػػلو 
 كذيؾ ت  ير غيبنلخ غيترع ب غيتر بحم يير لو،  ألالف ىػف كػ ف ىبيبػا ببلرقػا 

إىػػدغدغف غينرػػل  غيرملألػػم  ػػم غيجلب ػػا غحػػدى غيحيءػػلو غيبوبػػا  ػػم إىػػدغد غيطي ػػا 
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ترع بػػلف  ن قػػبلف  رملألػػبلف  ػػم   ػػو  غحػػد بقػػوـ  ػػم ت جبػػه غيطليػػو غيػػد غقػػتاالؿ 
أ  ػػلو غي ػػرغغ غقػػتاالهف غيجلطبػػلف نل  ػػلف يج يػػه أكثػػر غقػػت دغدغف يتءطػػم غيبرحيػػا غيتليبػػا 

  .  ءم بن تط  ر ح ت غ ا غيد غي يـ  غيب ر ا
   غنو غيحبلة  بل غف ببلرقا غهنرطا غيرملألبا تركم جلن لف بوبل بف ج

يذ  وم هت د حكرغف ىيد غحد طم بتلحا غبػلـ غيجببػع كطيػرغ كػلف غـ  ػايرغ قػيببلف 
غـ ب ػػػػلنم بػػػػف غهىل ػػػػا، يػػػػذغ كػػػػلف يزغبػػػػلف غههتبػػػػلـ  ليطي ػػػػا غيب ػػػػل يف حركبػػػػلف  ػػػػم 
غيجلب ا  غيت رؼ ىيد غتجلهلتوـ نح  ببلرقا غهنرطا غيرملألبا غيبةتي ا غيتػم 

طبػػا  ػػم غيجلب ػػا، غذ غف غيجلنػػو غين قػػم بوػػـ جػػدغف ينظبوػػل  قػػـ غينرػػلطلو غيطال
يوذ  غي ئا "  ءد غجبع ب ظـ ىيبل  غين س ىيد غف غينلحبا غين قبا يول غثر كطيػر 
 م غينرل  غيرملألم  ةل ا يدى غيب ل يف  ت د غهتجلهلو غحدى تيؾ غينػ غحم 

 .با"غيتم تؤثر  ػم قػي ؾ غه ػرغد  بػدى تأثيرهػل ىيػيوـ يببلرقػا غهنرػطا غيرملألػ
(1  

تتجيػػد غهببػػا غي حػػث  ػػم بحل يػػا غي لحثػػلف ييت ػػرؼ  بػػف ةػػالؿ بػػل تءػػدـ 
ىيػػػػد غتجلهػػػػلو غيطي ػػػػا غيب ػػػػل يف حركبػػػػلف  ػػػػم جلب ػػػػا نحػػػػ  ببلرقػػػػا غهنرػػػػطا 

حيػػث غف غههتبػػلـ طوػػذ  غيرػػرمحا  ػػم غيبجػػلؿ غيرملألػػم بقػػلىد زمػػلدة  غيرملألػػبا،
غف ببػػػػلرس حبلتػػػػه  غهببػػػػلف  ءدرغتػػػػه غيتػػػػم ببتيكوػػػػل  ببكػػػػف  تءطػػػػم غيب ػػػػلؽ ين قػػػػه

 ألػػالف ىػػف ذيػػؾ  ػػلف رىلبػػا  غيططب بػػا بثػػم  ػػل م غيطي ػػا غه ػػحل   ػػم غيجلب ػػا.
هذ  غي ئا ه   غجو غةال م  غنقلنم ت رأله غيءػبـ غيقػبل با  غهنقػلنبا غيبةتي ػا 

    ح  غي رد ىيد غيبجتبع.
 : مشكمة البحث

ف ت ػػػػد غهي ػػػػلو غيرملألػػػػبا غيبةتي ػػػػا غيتػػػػم ببلرقػػػػول غيب ػػػػل يف ةيػػػػر بيػػػػدغ
بقػػتطب  ف بػػف ةاليػػه غيتءػػرو بػػف غيبجتبػػع يبءألػػم طػػذيؾ ىيػػد حػػلهو غي زيػػا 

  غهن رغد غيتم طليبل ت غجووـ بف جرغ  غه ل ا  لإلىل ا.
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 نتيجػا غيابػػلو غي غألػػط يانرػػطا غيرملألػبا غيبة  ػػا ييطي ػػا غيب ػػل يف 
حركبػػلف  ػػم جلب ػػا تكرمػػو  غيتػػم تػػنظـ  رػػكم غقلقػػم بػػف  طػػم  قػػـ غينرػػلطلو 

غيتل ع يرئلقا جلب ا تكرمو، غرتأى غي لحثلف درغقا هػذ  غيبرػكيا  ليءػل  غيطالطبا 
غيألػػ   ىيػػد غحػػد غيج غنػػو غيبوبػػا بػػف ج غنػػو رة ػػبا غيطي ػػا غيب ػػل يف حركبػػل 
 هػػػػ  غهتجػػػػل  غين قػػػػم غيػػػػذب يي ػػػػو غيػػػػد ر غيكطيػػػػر  ػػػػم برػػػػلركا هػػػػؤه  غيطي ػػػػا 

تقػػيير هػػؤه   لألنرػػطا غيرملألػػبا غيبةتي ػػا  ألػػال ىػػف د رهػػل غيكطيػػر  غيبوػػـ  ػػم 
غيطي ػػا  تػػ جيووـ نحػػ  ببلرقػػا غهنرػػطا غيرملألػػبا ببػػل يػػؤدب غيػػد غيجػػلد بن ػػذ 
يت ديم نظرتوـ ييحبلة  غي بش دغةم غيبجتبػع  رػكم ىػلـ  دغةػم غيجلب ػا  رػكم 
ةػػلص.  ب ر ػػا هػػػذ  غهتجلهػػلو ت ػػػد برػػكيا تقػػتح  غيدرغقػػػا غذ غف نتػػلئه هػػػذ  

يطي ػا غيب ػل يف حركبػل  غببلنػلف غيدرغقا قتقوـ  ركم غ   ػلةر  ػم  وػـ رة ػبا غ
بنه  لف غينلحبا غيرملألبا غذغ بػل أىطيػو غيءػدر غيكػل م بػف غههتبػلـ  أنوػل ك ييػا 
طتأهيػػػم غيطي ػػػا غيب ػػػل يف حركبػػػل  غيءألػػػل  ىيػػػد غيحػػػلهو غين قػػػبا غيقػػػيطبا غيتػػػم 

 قت غجووـ بقتء ال.
 ىدفا البحث :

نحػػػػػ  ببلرقػػػػػا غيت ػػػػػرؼ ىيػػػػػد غهتجػػػػػل  غين قػػػػػم ييطػػػػػالو غيب ػػػػػل يف حركبػػػػػل  -
 .غألنرطا غيرملألبا  م جلب ا تكرمو

ييطػالو   غيت رؼ ىيد غب بك ف بف بك نلو غهتجػل  غين قػم غكثػر ظوػ رغف  -
  .غيب ل يف حركبلف نح  ببلرقا غألنرطا غيرملألبا  م جلب ا تكرمو

  مجاالت البحث:
 .غيطالو غيب ل يف حركبلف  م كيبلو جلب ا تكرمو المجال البشري: -
 ـ.18/2/2119  يالبا 13/1/2119: ييبدة بف الزماني المجال -
 :   ض غيكيبلو طجلب ا تكرمو.لمجال المكانيغ -
 

جراءاتو الميدانية  : منيجية البحث وا 
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 : منيج البحث
نوػػل "تبثػػم أذ إغقػػتةدـ غي لحثػػلف غيبػػنوه غي  ػػ م  أقػػي و درغقػػا غيحليػػا، 
 ػػػػم  ردبػػػػا  حػػػػدة نػػػػ ع بػػػػف غي حػػػػث غيبت بػػػػ  ىػػػػف غي  غبػػػػم غيب ءػػػػدة غيتػػػػم تقػػػػوـ 

  .1غجتبلىبا بل رة لف كلف غ  غقرة غ  جبلىا..."
 : مجتمع البحث وعينتو

تػػػـ تحديػػػد بجتبػػػع غي حػػػث  رػػػكم ىبػػػدب  غيػػػذب تبثػػػم  ليطي ػػػا غيب ػػػل يف 
 * طليػػو  طلي ػػا  ػػم جلب ػػا تكرمػػو 11حركبػػلف )حػػلهو غيرػػيم  غيطتػػر   غي ػػلي  )

  طلي لو 3) ي لي  ىددهف، تـ غقت  لد غيطلي لو  غ2118/2119يي لـ غيدرغقم 
  8ي ػػػدـ رغطػػػتوف  ليبرػػػلركا  ػػػم غي حػػػث غيحػػػليم.  عػػػذيؾ طياػػػو ىينػػػا غي حػػػث )

  1%  بػػػف بجتبػػػع غي حػػػث.  غيجػػػد ؿ )72.72طػػػالو.  رػػػكيو غي ينػػػا نقػػػ ا )
 .يطيف ذيؾ

 (1جدول )
 يبين تفاصيل العينة

 الطدد الكليظ ت

 2 غهدغرة  غه ت لد 1

 1 غيترعبا يي يـ  غي ر ا 2

 3 آلدغوغ 3

 2 غيترعبا يي يـ  غهنقلنبا 4

 8 غيبجب ع

 جمع المعمومات واالجيزة المستخدمة. أدوات

 :وسائل جمع المعمومات
  .غيبرغجع  غيب لدر غي رعبا -
 ل نحػػػػػ  ببلرقػػػػػا غألنرػػػػػطا بػػػػػف حركيغقػػػػػت لنا  بػػػػػلس غهتجػػػػػل  غين قػػػػػم ييب ػػػػػل  -
 ا.بلألمغير    
 
 جيزة واالدوات المستخدمة :ألا
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 يد با.حلق ا  -
  P4حلق ا غيكتر نبا )  -

 التجربة االستطالعية: 
أجػػرى غي لحثػػلف بػػع  رمػػ  غي بػػم غيبقػػلىد*  غيتجرعػػا غهقػػتطالىبا ىيػػد 

  طػػػػالو )يػػػػـ يػػػػتـ غقػػػػت  لدهـ ىنػػػػد تن يػػػػذ تجرعػػػػا غي حػػػػث 4ىينػػػػا تك نػػػػو بػػػػف )
   غألقلقبا .

   كلف غيودؼ بف غيتجرعا غهقتطالىبا بل بأتم :
  نا غيبقتةدبا أل رغد ىينا غي حث.بدى بالئبا غهقت ل* 

 بدى ت وـ  ت ل ف أ رغد ىينا غي حث بع  رم  غي بم غيبقلىد. -
  تدرمو  رم  غي بم غيبقلىد ىيد طرمءا بيئ غهقت لنا. -
 ب ر ا غي  و غيالـز يبيئ غهقت لنا. -

ا نحاااو ممارساااة يااان حركيالمعاااامالت العممياااة لقيااااس االتجااااه النفساااي لممعااااق
 ة:ياضير األنشطة ال

ل نحػ  بف حركي لـ غي لحثلف  لقتةدغـ غقت لنا  بلس غهتجل  غين قم ييب ل 
   ذيػػػؾ  بػػػل يػػػتال ـ بػػػع غألهػػػدغؼ غيبت ةػػػلة بػػػف 1ا بلألػػػمببلرقػػػا غألنرػػػطا غير 

جرغ  غيت دبالو غيبنلق ا ىييول،  كبل ييم:  غيدرغقا  غ 
 صدق المقياس: -1
يبءبػػػلس إذ طيػػػ  غقػػػتةرل غي لحثػػػلف  ػػػدؽ غيبحتػػػ ى يتحديػػػد بػػػدى  ػػػدؽ غ  

 ،    ػد 1   ءرة )بيح 44ىدد  ءرغو غهقت لنا  طم غقتةرغل  دؽ غيبحكبيف )
ةطػػرغ **    جبػػع غهقػػتبلرغو تػػـ تررػػبط غي ءػػرغو غيتػػم   3تحكببوػػل بػػف  طػػم )

 بل   ؽ كحد أدنػد يي ءػرغو غيتػم قػت تبد  ػم   %75ح يو ىيد" نق ا غت لؽ 
   .3ءرة )بيح    35   عذيؾ أ  ط ىدد غي ءرغو )1غي حث " 

 
 ثبات المقياس: -2
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تػػػػػـ حقػػػػػلو غيث ػػػػػلو ىػػػػػف طرمػػػػػ  غيتجزئػػػػػا غين ػػػػػ با ك نوػػػػػل تتطيػػػػػو أدغ  
غهةت ػػلر يبػػرة  غحػػدة  ءػػط   ػػد تػػـ غىتبػػلد غيطبلنػػلو غيتػػم ح ػػم ىييوػػل غي لحثػػلف 

  طػػالو  تػػـ تططيػ  غيث ػػلو   ػد غيتجزئػػا غين ػػ با 8 غيبت يءػا طػػدرجلو إجل ػلو )
 تبػػد هػػذ  غيطرمءػػا ىيػػد تجزئػػا غهةت ػػلر غيػػد . إذ ت24/1/2116 ذيػػؾ طتػػلرم  

جػزأيف، غيجػػز  غأل ؿ يتألػبف غي ءػػرغو غيتػم تحبػػم غألر ػلـ غي ردبػػا،  غيجػز  غيثػػلنم 
يتألػػبف غي ءػػػرغو غيتػػم تحبػػػم غألر ػػػلـ غيز جبػػا، غذ تػػػـ غحتقػػلو ب لبػػػم غهرت ػػػل  

   يطيف  بـ ب لبم2غي قبط يطيرق ف طيف غيدرجلو غيبرلر غييول أىال .  غيجد ؿ )
غيث لو   ببا ب لبم غيث لو  طرمءا قطيربلف طرغ ف ببل يؤكد أف غهقت لنا تتبتع 

  طث لو ىليم.
 (2) جدول

يبين قيم معامل الثبات بطريقة بيرسون وقيم معامل الثبات بطريقة سبيرمان 
 براون 

 المتعير
مطامل الثبات 

 بطريػظ بيردون

مطامل الثبات بطريػظ 
 دبيرمان براون

قيمظ 
 )ر(الجدوليظ

 1,717 1,945 1,896  لبف حركيغهتجل  غين قم ييب ل 

 + ب لبم غيث لو 1)   ÷2× )ب لبم غيث لو ب لديا قطيربلف طرغ ف=
 تصحيح المقياس :

 .  تكػػػػ ف قػػػػيـ غهقػػػػتجل ا 3   ءػػػػرة )بيحػػػػ  35تتكػػػػ ف غهقػػػػت لنا بػػػػف )     
أوافاااادا محاياااادا ، أوافااااد بشاااادة) كػػػػرو ذب غيتػػػػدرل غيةبلقػػػػم  هػػػػمب)أقػػػي و ي
 ، 1،  2، 3، 4، 5 ت طػػد غيػػدرجلو ىيػػد غيتػػ غيم ) أعااار  بشاادة( أعااار ا

ا  عػذيؾ ت ػ ط غيدرجػا ب تقرب ىكس هذ  غيػدرجلو  ػم حليػا كػ ف غي ءػرغو قػيط
 .غذ تكػ ف غيبءبػلس بػف ثػالث بك نػلو  175 -35غيكيبا ييبءبػلس تتػرغ ح طػيف )

-9رغو  درجتػه تتػرغ ح طػيف )   ءػ9غقلقبا هم )غيب ر م )غي كرب  ىدد  ءرغتػه )
 ءػػػرة  درجتػػه تتػػرغ ح طػػػيف   14  درجػػا،  غي ػػلط م )غي جػػػدغنم    ػػدد  ءرغتػػه )45
  12غينز ىػػػم    ػػػدد  ءرغتػػػه ) - غيبكػػػ ف غيقػػػي كم )غيحركػػػم   درجػػػا،14-71)
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  درجػػػا ، بػػع  جػػػ د ى ػػلرغو غيجلطبػػػا  غةػػػرى 61-12 ءػػرة  درجتػػػه تتػػرغ ح طػػػيف)
 ل  ليجد ؿ غدنل :قيطبا يكم بك ف،  ببكف غف نطينو

 (3جدول )
يبين المكونات االساسية لمكونات مقياس االتجاه النفسي لممعاقين حركيًا مع 

 عباراتو االيجابية والسمبية
 الطبارات الدلبيظ الطبارات اإليجابيظ المكون

 14، 7 32، 29، 23، 22، 9، 6، 4 غيب ر م )غي كرب 

 غي لط م )غي جدغنم 
2 ،5 ،12 ،13 ،17 ،19، 
21 ،21 ،28 ،31 

3 ،16 ،34 ،35 

 غينز ىم  –غيقي كم )غيحركم
1 ،8 ،11 ،11 ،18 ،24 ،

27،31 ،33 
15 ،25 ،26 

 : التجربة الرئيسة
  ػػػػد غف تػػػػـ غيتأكػػػػد بػػػػف  ػػػػالحبا غيبءبػػػػلس غيبررػػػػط ييتططيػػػػ  تػػػػـ تططيػػػػ        

ىيػػػػد ىينػػػػا 18/2/2119 -31/1  غيبءبػػػػلس  رػػػػكيه غينوػػػػلئم  ذيػػػػؾ ييبػػػػدة بػػػػف
   طالو. 8قبا  غي لي  ىددهـ )غي حث غألقل

 المعالجات اإلحصائية. 
  SPSS)تػػػػـ غقػػػػتةدغـ طرنػػػػلبه غيحءي ػػػػا غإلح ػػػػلئبا يي يػػػػ ـ غهجتبلىبػػػػا 

   1 ، يب ليجا غيطبلنلو غيةل ا  لي حث 21غإل دغر )
 : عر  النتائج وتحميميا ومناقشتيا

مػػػػا ىػػػػرض  تحييػػػػم نتػػػػلئه غةت ػػػػلر غأل قػػػػل  غيحقػػػػلطبا  غهنحرغ ػػػػلو غيب بلر  -
يالتجػػل  غين قػػم ييطػػالو غيب ػػل يف حركبػػلف نحػػ  ببلرقػػا غألنرػػطا غيرملألػػبا 

  م جلب ا تكرمو.
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 (4جدول )
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالتجاه النفسي لمطالب 
 المعاقين حركيًا نحو ممارسة األنشطة الرياضية في جامعة تكريت.

 المطاليم االحصائيظ             

 ختباراال

وحدة 
 الػياس

 + ع -س
المتودط 

 )*(الغرضي 

غهتجػػل  غين قػػم ييطػػالو غيب ػػل يف حركبػػل 
 35نحػػػػ  ببلرقػػػػا غألنرػػػػطا غيرملألػػػػبا )

   .175 -35 ءرة طدرجا تترغ ح طيف)

 115 11,39 142,24 درجا

 ىدد غي ءرغو× ىدد غيطدغئم ÷ = بجب ع درجلو غيطدغئم المتوسط الفرضي)*( 
  غف غي قػػط غيحقػػلطم غهتجػػل  غين قػػم  رػػكم ىػػلـ 4يتطػػيف بػػف غيجػػد ؿ )

  142,24ييطػػػػالو غيب ػػػػل يف حركبػػػػل نحػػػػ  ببلرقػػػػا غألنرػػػػطا غيرملألػػػػبا كػػػػلف )
   ىنػػد بءلرنتػػه 115   كػػلف غيبت قػػط غي رألػم يػػه )11,39  ػلنحرغؼ ب بػػلرب )

  كػػلف غ ػػم  كثيػػر بػػف غي قػػط غيحقػػلطم 142,24بػػع غي قػػط غيحقػػلطم  غي ػػلي  )
 حث  لنول تتبتع طدرجا ىليبا بف غهتجل  غين قم غهيجلطم  ه  بل ببيز ىينا غي

 ييطالو غيب ل يف حركبل نح  ببلرقا غألنرطا غيرملألبا.
عاار  وتحمياال نتااائج اختبااار األوساااط الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة  -2

لمكونات االتجاه النفسي لمطالب المعاقين حركياًا نحاو ممارساة األنشاطة 
 كريت ومناقشتيا.الرياضية في جامعة ت

 (5جدول )
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمكونات االتجاه النفسي 
 لمطالب المعاقين حركيًا نحو ممارسة األنشطة الرياضية في جامعة تكريت

 المطاليم االحصائيظ
 االختبار

وحدة 
 الػياس

 + ع -س
المتودط 

 )*(الغرضي 

بك نلو غهتجل  
غين قم ييطالو 

 ب ل يف حركبلغي

نح  ببلرقا 
 غألنرطا غيرملألبا

)غيبيم  غينز ىم -)غيحركم غيقي كم
  ءرة طدرجا تترغ ح طيف 12 يي  م  

(12-61  

 درجا

51,65 6,59 36 

 غي لط م )غي جدغنم 

  71-14طدرجا تترغ ح طيف )   ءرة 14
49,11 5,62 42 

 غيب ر م)غي كرب 

طدرجا تترغ ح طيف    ءرغو 9
(9-45  

36,65 3,97 27 

 ىدد غي ءرغو× ىدد غيطدغئم ÷غيبت قط غي رألم= بجب ع درجلو غيطدغئم)*  
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 ( ما يمي :5يتبين من الجدول )
)غيبيػػػم يي  ػػػم   غينز ىػػػم-ف غي قػػػط غيحقػػػلطم ييبكػػػ ف غيقػػػي كم )غيحركػػػمأ -

  غبػػػػل غي قػػػط غيحقػػػلطم ييبكػػػػ ف 6,59   ػػػلنحرغؼ ب بػػػلرب )51,65كػػػلف )
   ييبكػ ف غي ػلط م 3,97 غنحػرغؼ ب بػلرب )  36,65غيب ر م )غي كػرب  )

   .5,62)     لنحرغؼ ب بلرب 49,11)غي جدغنم   كلف غي قط غيحقلطم)
غينز ىم)غيبيػػػم يي  ػػػم  -ف غيبت قػػػط غي رألػػػم ييبكػػػ ف غيقػػػي كم )غيحركػػػمأ -

  نجػػد غنػػه غ ػػػم 51,65   ىنػػد بءلرنتػػه بػػػع غي قػػط غيحقػػلطم  غي ػػػلي  )36)
  كثير بف غي قط غيحقلطم.

   ىنػػػػد 27غيبت قػػػط غي رألػػػم )غينظػػػرب  ييبكػػػػ ف غيب ر ػػػم )غي كػػػرب  ) فأ -
   يتطيف غنه غ م بف غي قط غيحقلطم.36,65بءلرنته  لي قط غيحقلطم )

   ىنػػػد بءلرنتػػػه 42ف غيبت قػػػط غي رألػػػم ييبكػػػ ف غي ػػػلط م )غي جػػػدغنم  )أ -
   يتطيف غنه غ م بف غي قط غيحقلطم.49,11 غي لي  )  لي قط غيحقلطم

  غف غيبكػػػػػ ف غيثليػػػػػث 5بػػػػػف ةػػػػػالؿ بػػػػػل  رد أىػػػػػال   ػػػػػم غيجػػػػػد ؿ ) متطػػػػػيف 
غينز ىػػػػم )غيبيػػػػم يي  ػػػػم   هػػػػ  أكطػػػػر بػػػػف غيبكػػػػ ف غه ؿ  –)غيقػػػػي كم )غيحركػػػػم

 ببكف إب لز ذيؾ  )غي كرب   بف غيبك ف غيثلنم )غي لط م )غي جدغنم ، )غيب ر م
ىػف  غهرت لع غيد ك نوـ ب ػد ف ببلرقػا غهنرػطا غيرملألػبا كةبػلر بوػـ ييت طيػر

ت جوػػلتوـ  قػػي كوـ  ألػػالف ىػػف كػػ نوـ جػػز  بػػف غيجلب ػػا  يوػػـ غيحػػ   ػػم تأكيػػد 
 ج دهـ  م غيب غ ف غيبةتي ا  بنول ببلرقا غهنرػطا غيرملألػبا، غذ أف ببلرقػا 

ف  ػدرتوـ  بػف ثػـ ت ػم  لهحتبلجػلو غيطدنبػا يا ت ينوـ  ػم تحقػبلألمغألنرطا غير 
ث تنببػا غيءػ ة  ب ػدؿ غيحركػا يػا بػف حبػ بيلة غيبغيبطي  ا يب غجوا بتطي لو غيح

ا  تحقيف غيتنلقػ   غيتحبػم  غكتقػلو غيبوػلرغو بنلو غيططي طرمءا غقت بلؿ غيب 
 2112كػد  ) رمػ  كب نػه، أر.  هػذغ بػل يػ  ط أ م غىتبلدغ ىيد غيابغيألر رما ي
لألم أهببػا  لينقػ ا ييب ػلؽ  رػكم ةػلص هػ  أف ببلرقػا م"يينرل  غير   )بف أف

ـ  ػػم تحءيػػ  غينألػػه غهن  ػػليم  غينألػػه غهجتبػػلىم يػػه ا تقػػلهبلألػػمغألنرػػطا غير 
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قػػلىد   ػػػم غيت طيػػر ىػػػف ب ذيػػؾ بػػف ةػػػالؿ غرػػترغكه  ػػم هػػػذ  غألنرػػطا كبػػػل أنػػه 
  .1غن  لهته  كبةرل يحليا غيت تر  يرغ لته غيبكط تا  نزىلته غي د غنبا " 

  بػػف "أف ببلرقػػا غألنرػػطا 2117) "دياامااروان عبااد المج"كػػد  أ كػػذيؾ بػػل 
قػػػلىد غيرػػػةص غيب ػػػلؽ  ػػػم تحءيػػػ  حليػػػا غيت غ ػػػ  بػػػع حليػػػا غي جػػػز ا تبلألػػػمغير 

جػو بقػلىدته  ترػجب ه ىيػد يطتدىبـ ذغته  غقت لدة ثءته طن قه   ػلآلةرمف، يػذغ 
ا  غيتر بحبا غيبةتي ا  غيتم تتنلقو  ن ع بلألمغهرترغؾ  م ببلرقا غألنرطا غير 

زيػا غهجتبلىبػا قػوـ  ػم ر ػع غي بتحءػ   ليتػليم رػ  ر   بكلنتػه ببػل يى  ه   بػل 
   .2ىنه" 

 االستنتاجات :
 في ضوء نتائج البحث تم التوصل الى االستنتاجات االتية :     
 ػػػم غيت ػػػرؼ ىيػػػد غهتجػػػل  غين قػػػم ييطي ػػػا    ػػػالحبا غيبءبػػػلس غيبقػػػتةدـ -1

 ا  م جلب ا تكرمو.بلألملف نح  ببلرقا غألنرطا غير بغيب ل يف حرك
جلب ػػػػا تكرمػػػػو طدرجػػػػا بنلقػػػػ ا بػػػػف  يتبتػػػػع غيطػػػػالو غيب ػػػػل يف حركبػػػػلف  ػػػػم -2

غيبكػػػػػػ ف غيب ر ػػػػػػم )غي كػػػػػػرب  نحػػػػػػ  ببلرقػػػػػػا غألنرػػػػػػطا غيرملألػػػػػػبا بءلرنػػػػػػا 
  ليبت قط غي رألم يوذغ غيبك ف.

يتبتع غيطالو غيب ل يف حركبلف  ػم جلب ػا تكرمػو طدرجػا جيػدة بػف غيبكػ ف  -3
غي ػػػلط م )غي جػػػدغنم  نحػػػ  ببلرقػػػا غألنرػػػطا غيرملألػػػبا بءلرنػػػا  ليبت قػػػط 

 وذغ غيبك ف.غي رألم ي
يتبتع غيطالو غيب ل يف حركبلف  م جلب ا تكرمو طدرجػا ىليبػا بػف غيبكػ ف  -4

)غيبيػػػػػم يي  ػػػػػم   نحػػػػػ  ببلرقػػػػػا غألنرػػػػػطا  غينز ىػػػػػم –غيقػػػػػي كم )غيحركػػػػػم
 غيرملألبا بءلرنا  ليبت قط غي رألم يوذغ غيبك ف.

 التوصيات :
  ي  م غي لحثلف  بل ييم :
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لف غيػػػػذب غقػػػػتةدبه بػػػػ ػػػػا غيب ػػػػل يف حركغىتبػػػػلد بءبػػػػلس غهتجػػػػل  غين قػػػػم ييطي -1
  ػػػػػل م  ا  ػػػػػم جلب ػػػػػا تكرمػػػػػوبلألػػػػػمغألنرػػػػػطا غير  غي لحػػػػػث نحػػػػػ  ببلرقػػػػػا

 .غيجلب لو غي رغ با
 يبةتيف أن غع غإلىل ػا،  ت حيػد  لوا  م غيجلب بلألمتكثيف غينرلطلو غير  -2

 غيتنقي  يي   ؿ إيد أ ألػم  لوبف  طم غيب نييف  م غيجلب  كل ا غيجو د
 غيبتة ص  ػم لألممزملدة ىدد غيبالؾ غير  ف غي بم ىيدغينتلئه  ألالف ى

 بجلؿ رملألا غيب ل يف.
 ليطي ػا غيب ػل يف  لىت ػلر  لو طم  قلئم غهىػالـ  ػم غيجلب ػ  غههتبلـ بف -3

  لنع غيبقتءطم. أف غهنقلف
ت ىبػػا غيطي ػػا غيب ػػل يف  أهببػػا ببلرقػػا غهنرػػطا غيرملألػػبا  ك نوػػل تقػػلىد  -4

 توـ غيحءبءبا.غبكلنل ىيد غيت رؼ ىيد
 (( عـــــــــــــالمراج (( 

تءيػػػػبـ غيطليػػػػو غيتجبب ػػػػم  غيتكػػػػ منم، )ترجبػػػػا    أبػػػػيف  :وآخاااارون  بمااااوم -1
 .1983غيب تم ) آةر ف : غيءلهرة، دغر بلكجر هيم، 

ب ػػػلدل غي حػػث غي يبػػم  ػػم غيترعبػػػا  :ساااوزان احمااد عمااي احساان الشااافعي -2
 ـ.1999يب لرؼ، غهقكندرما، بنرأة غ ،غيطدنبا  غيرملألبا

، غيترعبػػا غيرملألػػبا  غيتػػر بط ييب ػػل يف: ليمااى الساايد فرحاااتا حممااي ربااراىيم -3
 ـ.1998غيءلهرة، دغر غي كر غي رعم، 

 ا،بػػػر و، دغر غينوألػػػا غي رعيػػػا: طبىيػػػـ غيػػػن س غيرة ػػػ :جاااييحمماااي المم -4
 ـ.2111

ف، ا: ىبػػػلبػػـ  ػػػم غيترعبلس  غيتءػػ  بػػػب ػػلدل غيء :ا دمحم الظااااىر وآخااارون ياازكر  -5
ع  دغر غيثءل ػػػػا يينرػػػػر مػػػػا يينرػػػػر  غيت ز بػػػػغيد ي بػػػػاغيػػػػدغر غي يب

 ـ.2112ع، م غيت ز 
لس بػػطنػػل  بء :عبااد الاارحمنين تحسااا سااعد فاضاال عبااد القااادر الحمااداني -6

ل نحػػػػػ  ببلرقػػػػػا غألنرػػػػػطا بػػػػػف حركيغهتجػػػػػل  غين قػػػػػم ييب ػػػػػل 
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ا، جلب ػػػػا با غألقلقػػػػبػػػػا غيترعبػػػػبجيػػػػا أ حػػػػلث كي، ابلألػػػػمغير 
 ـ.2119، 1ي دد ، غ9غيب  م، غيبجيد 

غإلىل ا غيحركبا  غيحقبا: ىبلف، غيدغر غي يببػا غيد يبػا  :سعيد حسني العزة -7
 ـ.2111 يينرر  غيت زمع،

 ػػػلب س غيترعبػػػا غيةل ػػػا  :عباااد الغفاااار عباااد الحكااايما عباااد العزياااز السااايد -8
 ـ.1992 غيق  دبا، و. ـ، ، تأهيم غير غي لدييف

غيػػػػدغر  ىبػػػلف،، رملألػػػبا ييب ػػػل يفب ػػػلدل  طػػػػرؽ غيترعبػػػا غي ة:فرياااد كمونااا -9
 ـ.2112 غي يببا يينرر  غيت زمع،

غإلىل ػػػلو غيحركبػػػا طػػػيف غيترػػػةبص  غيتأهيػػػم   حػػػ ث  :فيماااي عماااي دمحم -11
غإلقػػػػػكندرما، دغر غيجلب ػػػػػا غيجديػػػػػدة ، غيتػػػػػدةم رؤبػػػػػا ن قػػػػػبا

 ـ.2118يينرر، 
 ىبلف، دغر   ل  يينرر ،غإلىل لو غيحقبا  غيحركبا :ماجدة السيد عبيد -11

 ـ.1999  غيت زمع،
غيتحييػػم غإلح ػػلئم ييطبلنػػلو  لقػػتةدغـ طربجبػػا  :دمحم خياار سااميم أبااو زيااد -12

SPSS، ،ـ.2111 ىبلف، دغر جرمر يينرر 
درغقا بيدغنبػا ي غ ػع غيب ػل يف  ػم بؤققػلو غيرىلبػا  :دمحم صفوح االخرس -13

دبرػػػػػػػػػ ، بنرػػػػػػػػػ رغو  زغرة غيثءل ػػػػػػػػػا ، غهجتبلىبػػػػػػػػػا طدبرػػػػػػػػػ 
 .ـ1998 غهررلد، 

بجيػػػا ، ابػػػا  غهجتبلىبب وػػػـ  غهتجػػل   ػػػم غي يػػػـ  غين قػػػ :دمحم ساااالمة آدم -14
و، مػػػػػػػػغيك    ،8)  ، غيقػػػػػػػػنا4) ا، غي ػػػػػػػػددبػػػػػػػػغي يػػػػػػػػ ـ غهجتبلى

 ـ.1981
ىبػػلف، دغر ، غإلىل ػػا غيحركبػػا  غيرػػيم غيػػدبلغم :دمحم عبااد السااالم البااوليز -15

 ـ.2111غي كر غي رعم، 
غيػدغر غيطبألػل ، بط  ػا ، قالـحء ؽ غيب ل يف  م غه :مصطفى ابن حمزة -16

 ـ.1993 غينجلح غيجديدة،
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غيتحييػػم غيحركػػم يػػادغ  غي نػػم يػػدى هىطػػم  :حمااد عبااد الحماايمأمصااطفى  -17
غيػػػػػػر  أطر حػػػػػػا دكتػػػػػػ رغ ، ،غيكػػػػػػرة غيطػػػػػػلئرة ييب ػػػػػػل يف حركبػػػػػػل

  قػـ غيترعبػا غيرملألػبا، بنر ر ، جلب ا طنطل/ كيبػا غيترعبػا،
 ـ.1992

ىبػػػلف،  ،جيػػػ س -غيطػػػلئرة ييب ػػػل يف حركبػػػلف غيكػػػرة  :ماااروان عباااد المجياااد -18
 ـ.2112 بؤققا غي رغؽ يينرر،

لجػػػلو غيةل ػػػا طد يػػػػا بم ذ ب غهحتيػػػا  تأهبػػػرىل :دياااماااروان عباااد المج -19
ع، مػػػبؤققػػا غيػػ رغؽ يينرػػر  غيت ز  ،ا غيبتحػػدةبػػغهبػػلرغو غي رع

 ـ.2117


