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 امللخص
 إلى:  البحث هدف ي 
 . بالعراق لعاب الفرقيةاأللالعبين المعاقين في بعض بناء مقياس  السمات االيجابية في الشخصية  .1
 بالعراق.  الفرقية لعاباأل لالعبين المعاقين فيفي الشخصية التعرف على درجة السمات االيجابية  .2

رالمبية اللجان الفرعية للبا اشتمل مجتمع البحث على العبيو المنهج الوصفي باألسلوب المسحي   الباحثان خدمتاس
م توقد (العبًا , 191البالغ عددهم )العراق و كرة الطائرة جلوس في عموم سلة كراسي متحركة و التحادي كرة ال

 ليمثلوا عينة البناء, في حين تم اجراء التجربة , ن مجتمع البحثم عمدية بطريقة ب( الع  100  اختيار)
لبحث امن مجتمع  اً ( العب20عن عينة الثبات والبالغ عددها) , فضالً ين ( العب10االستطالعية على عينة قوامها)

د تطلب ق ,( العبًا من مجتمع البحث ليمثلوا عينة التطبيق النهائي61تم اختيار)قد ما بخصوص عينة التطبيق ف, أ
قتصرت وا ألهداف البحث تحقيقاً  ببنائه الذي قام الباحثان السمات االيجابية في الشخصيةالبحث استخدام مقياس 
 والنسبةومعامل االرتباط البسيط )بيرسون( ,واالنحراف المعياري  ,الوسط الحسابي )الوسائل اإلحصائية على

 :آلتيةاتاجات توصل الباحثان الى االستنو  ( عن التحليل العاملي, فضالً  واالختبار التائي لعينتين مستقلتين,المئوية
 ن طريقعوذلك ,لالعبي المعاقين  لبعض االلعاب الفرقية في العراق فاعلية عالية السمات االيجابية اثبت مقياس  -1

 .وبمواصفات علمية دقيقة  ئهإلى بناالتوصل 
ي اق بشكل عام درجات عالية تفوق المتوسط الفرضي فيمتلك العبوا المعاقين لبعض االلعاب الفرقية في العر  -2

 .السمات االيجابية في الشخصية مقياس 
 :  يأتي بما الباحثان ىوأوص

 .في فعاليات اخرى المعاقين لالعبي للشخصية السمات االيجابية التأكيد على استخدام مقياس  -1
 العراق المعاقين لبعض االلعاب الفرقية في لالعبي للشخصية السمات االيجابيةإيجاد مناخ نفسي يساعد في تطوير  -2
 األلعاب الفرقية، الالعبين المعاقين، الكلمات المفتاحية : السمات االيجابية للشخصية  

 
Positive personality traits  for players disabled In some Iraqi team games  
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The current research has aimed into identifying the following: 

1. Constructing a scale for the Positive personality traits for players disabled In Iraqi team games 

2. Identifying the differences in the Positive personality traits for players disabled In Iraqi 

team games. 

  The researchers used the descriptive method in the survey style , 

the research community included members of the Paralympic sub-committees of the 

wheelchair basketball federation and , volleyball - sitting in  Iraq and their number(191) 

had been selected(100) Player of the search community to represent the construction 

sample, While the stability sample conducted on (20) players, and As for the application 

sample, 61 players from the research community were selected to represent the final 
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application sample. So, the research has required using the scale of the Positive 

personality traits Which the researchers construct . 

The researchers require d in constructing the scale of Positive personality traits, The 

statistical means have consisted of  mathematical mean, standard deviation, simple 

correlation coefficient (Pearson), percentages, and t test for two independent samples  and 

factor analysis ., the researchers concluded the following: 

1. The scale Positive personality traits for players disabled in Iraq f has proved to be very 

effective by constructing .it with precise scientific specifications. 

 2 .The players  disabled in  some Iraqi of the games team in generally have higher scores 

than the  hypothesis average in the positive character traits scale. 

the researchers had recommended the following: 

1. Emphasis on using the scale for the Positive personality traits for disability players In 

some Iraqi team games., 

2. Emphasis on creating psychological Factors that helps in developing the positive features 

for disability players In some Iraqi team games. 

Keywords: positive personality traits, handicapped players, team games 

 التعريف بالبحث -1
  المقدمة وأهمية البحث 1 -1

 بوصفه  اهتمام العلماء والباحثين في مجال علم النفس باتجاه علم النفس االيجابيظهر في السنوات االخيرة 
 كزوير  النفس, لعلم األميركية رئيس الرابطة  Martin  Seligman يد على انطلق النفس علم في حديث تيار
لذاتية ا الخبرة حول الذاتي المستوى  على موضوعاته القصور وتدور أوجه من بدال نساناإل في القوة أوجه على

 لواألم,تفاؤلال والمعارف ,الحسية والمتع والسرور والتدفق, , والسعادة ,الشخصية الرفاهية اإليجابية,وهي
وضوع ومن هنا يعد ماإليجابية في الشخصية ,  السمات في اإليجابي عن المدخل فضالً , والوالء, واإليمان,

س م النفالسمات االيجابية في الشخصية إحدى أهم المواضيع الحيوية التي تالقي اهتمامًا كبيرًا في مجال عل
 معرفة التركيبة ب لألداء الرياضيإذ يتطلب فهم طبيعة العامل النفسي المصاح,االيجابي والرياضي

شيرون  ي بان معظم العلماء  اذ توكد المصادر العلمية ,السيكولوجية, والتي اهمها خصائص السمات االيجابية 
ير اليجابية في الشخصية هي )التفاؤلواالمل,والصالبة النفسية,والمرونة النفسية,وتقدن السمات اأإلى 

فس لم الندعائم مفهوم ع التي تعد بمثابةالمثابرةوغيرها(و االرادة,و الذات,والطالقة النفسية,وفاعلية الذات,
فرد ال يضاً دات التي يتعرض لها الفرد وتزود أان هذه السمات تعمل كعامل وقائي ضد التهدي اذ االيجابي,

يما والسن ن الحياة الرياضية التي يعيشها الرياضيو ,وفي المقابل فإبالطاقة الالزمة لمواجهة الحياة بفاعلية
 يق كما ان تحق,ت الرياضيةتتسم بالعديد من المتطلبات التي تفرضها طبيعة المنافسا,المعاقون  الرياضيون 

 وساطتهاالتي ب للشخصية  يجابيةسمات إال بشكل كبير عتمدت ,في رياضة المعاقين ة الكبيرةالرياضي اتنجاز اال
تكمن  هنامن و ,النفسية أو االجتماعية اممنها البدنية  سواء ضغوطى انواع الأقصمواجهة  الرياضيين يستطيع

ألبحاث اعلى ندرة  الاستد األطر والدراسات النظريةعلى  الباحثاناطالع ل من خال أهمية البحث والحاجة إليه
مفهوم ما يرتبط منها ب ال سيماو , اإلسهامات السيكولوجية التي أسس لها علماء النفس اإليجابي تكيف التي

 مناعلى حد علو ,خصوصاً المعاقين وعلى الرياضيين  الرياضية عموماالسمات االيجابية في الشخصية 
ة ي الشخصيجد دراسات علمية حاولت االهتمام بالسمات االيجابية فنلم  ناالدراسات السابقة  فإنعلى  ناعواطال

 .بالعراقلعاب الفرقية  في األوحصراً المعاقين لالعبين 
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 مشكلة البحث  2 -1
 تحتاج إذ,سوياءه من اغفال مقارنة بالرياضيين األالمجتمع الرياضي ما تعاني فيرياضة المعاقين تعاني 
صية ال الشخمجب والسيماوالعربية, الكثير من الدراسات والبحوث إلغناء المكتبة الرياضية العراقيةإلى منا 

الرياضية من جانب موضوعات ومضامين علم النفس االيجابي بوصفها موضوعات لم تحظى بنصيب 
ة الحالية على محاولالدراسة  تحددت مشكلة البحث فيو  والتعمق المعرفي,روالتفسي,كاف من التحليل

مميزة لالعبين في رياضة االجابة عن بعض التساؤالت عن  ماهي السمات االيجابية في الشخصية ال
سمات ثر في فاعلية دور الؤ وماهي طبيعة التصنيفات االعاقة في االلعاب الفرقية التي قد ت؟المعاقين

ياس وافر مقتولعدم  عبين المعاقين. وأخيراً مما ينعكس بدوره على نفسية الال؟  ايجاباً  م أااليجابية سلباً 
راسة فقد وجهت الد, في بعض لأللعاب الفرقية  المعاقين نوعي خاص لقياس السمات االيجابية لالعبين 

 لمعرفة الجوانبالحالية اهتمامها لبناء مقياس نفسي معد لهذا الغرض يسهم في التشخيص العلمي 
 .يةذه الجوانب االيجابوالعمل على تعزيز وتطوير هالمعاقين االيجابية للشخصية الرياضية لالعبين 

 أهداف البحث 1-3
 .بالعراق  بناء مقياس  السمات االيجابية في الشخصية لالعبين المعاقين في بعض األلعاب الفرقية  -
 .اق بالعر  األلعاب الفرقية التعرف على درجة  السمات االيجابية في الشخصية لالعبين المعاقين في -
 البحث: فرض 4-1
بعض  يتميز الالعبين المعاقين في بعض  األلعاب الفرقية في أندية العراق بوجود درجات عالية في -

 السمات الشخصية االيجابية .
 مجاالت البحث: 1-5
 راقالعب( سجلو كرة طائرة و ) كرة سلة كراسي متحركة,الفرقية لأللعابالمعاقين  أندية وعبال. المجال البشري:1
 ( .3/5/2018الى 1/11/2017) من ابتداءلزماني: اجريت التجربة الرئيسة ال .المجا 2
 . المحافظاتفي  . المجال المكاني: المالعب الخاصة لألندية التي تم تطبيق البحث عليها3
 راق.العفي  (ميسانو  الكوت ,و النجف , و , إلى ديو بابل , و ذي قار , و االنبار, و نينوى , و  بغداد ,) 
 لمصطلحات:تحديد ا 1-6

تميفز بهفا يو المكتسفبة التفي السمة : انها "الصففة الجسفمية أو العقليفة أو االنفعاليفة أو االجتماعيفة الفطريفة أ
 ( .123,  1977الشخص وتعبر عن استعداد ثابت نسبيًا لنوع معين من السلوك".)زهران ,

ا سفيفعله الشفخص ففي موقفف الشخصية : " هي مجموعة من السمات المترابطة التفي تسفمل لنفا بفالتنبؤ كمف
 ( 280,  2002ول , لمعين "  . ) الهنداوي , الزغ

االيجابيففة ففففي مففن السففمات هففي مجموعففة  : نظريرراالسررمات االيجاةيررة فرري الش صررية  الباحثررانعرررف يو 
كففرة  و سففلة كراسففي متحركففة ,اللأللعففاب الفرقيففة ) كففرة المعففاقين نديففة التففي يتميففز بهففا العبففي أالشخصففية 

 وس ( . طائرة جلال
ينفة ع , الدرجفة التفي يحصفل عليهفا مفن اففراد ويعرف الباحثان السمات االيجاةية فري الش صرية ااراايرا :

 ه . ءالبحث على مقياس السمات االيجابية للشخصية الذي توصل الباحثان الى بنا
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 ث .طبيعة البحلوصفي باألسلوب المسحي لمالءمته و المنهج ا الباحثانخدم تاس :منهج البحث  1ر3
 ة فففيتحديففد مجتمففع البحفث تحديففدًا دقيقففًا مففن خفالل االسففتعانة باإلحصففائيات المتففوفر : تففم ترر مجتمررا البحررث و ع ن 2ررر3

رالمبيفة اشفتمل مجتمفع البحفث علفى العبفي اللجفان الفرعيفة للباإذ  ,( يبفين ذلفك1اللجنفة البارالمبيفة ففي بغفداد  والجفدول )
الففذي و (العبففًا ,191ائرة جلففوس علففى مسففتوى العففراق ,و البففالغ عففددهم )التحففادي كففرة السففلة كراسففي متحركففة و كففرة الطفف

علفى  مفوزعينو لبحفث الكليفة والتفي ضفمت العبفي كالهمفا مثفل عينفة امن مجتمع البحفث ,والفذي ي (%100يمثل نسبة) 
لمئويفة.  بهم ا( يبفين اعفداد الالعبفين ففي كفال االتحفادين بالنسفبة لكفل لجنفة و نسف 1الجفدول ) اللجان الفرعية لكفل اتحفاد و 

 نينفففوى ,وبغفففداد ,واالنبفففار ,وذي قفففار ,وبابفففل ,وديفففإلى ,والنجفففف ,والكفففوتاذ تمثلفففت لجفففان اتحفففاد كفففرة الطفففائرة جلوس:)
بنسفففففبة لفففففوس و طفففففائرة جالالتحفففففاد كفففففرة  (%100(العبفففففين و التفففففي تمثفففففل نسفففففبة) 105البالغ عفففففددهم الكلفففففي)و (ميسفففففان,و 
, وكركفففوك, والنجفففف, )بغفففدادففففي سفففلة كراسفففي متحركففة د كفففرة التمثلفففت لجففان اتحفففاكمفففا  ,( مففن العينفففة الكليفففة54.97%)

 التحففاد كففرة السففلة كراسففي( %100العبففًا والتففي تمثففل نسففبة ) (86) والبففالغ عففددهم الكلففي (وبابففل, وذي قففار, وميسففان
 .ن تفاصيل اعدادهم ونسبهم المئويةوالجدول التي يبي من العينة الكلية (%45,02وبنسبة ), متحركة

 (1الجدول )
  اللعبة وأعداد الالعبين ونسبهم المئويةاسم االتحاد واللجنة و 

 اسم اللجنة االتحاد ت

 مجتمع البحث

 النسبة العدد

 
 
 

1 . 
 

 
 
 

 اتحاد كرة الطائرة جلوس

 %6,28 12 لجنة نينوى

 %10,47 20 لجنة بغداد

 %6,28 12 لجنة االنبار

 %5,23 10 لجنة ذي قار

 %5,23 10 لجنة بابل

 %5,23 10 لجنة ديالى

 %5,23 10 لجنة النجف

 %5,23 10 لجنة الكوت

 %5,23 10 لجنة ميسان

 %54,97 105 المجموع

 
 
 
 
2. 

 
 
 

اتحاد كرة السلة كراسي 
 متحركة

 %11,51 22 لجنة بغداد

 %7,85 15 لجنة النجف

 %4,18 8 لجنة كركوك

 %6,80 13 لجنة ميسان

 %7,85 15 قارلجنة ذي 

 %6,80 13 لجنة بابل

 %45,02 86 المجموع

لسفلة كفرة اثلفة بفعفاليتي كفرة الطفائرة جلفوس و المتمالفرقيفة و  األلعفاب الرياضفيةإذ يتكون المجتمفع مفن العبفي بعفض     
( 100تفم اختيففار), و مفن المجتمففع العففب (%100نسفبتهم ) (العففب, والمتمثلفة 191تحركفة والبففالغ عفددهم ) كراسفي م

( مففففن مجتمففففع البحففففث ليمثلففففوا عينففففة البنففففاء,  فففففي حففففين تففففم %52,3العبففففًا ,بطريقففففة عمديففففة طبقيففففة , أي مففففا نسففففبته)
ر ( مفن مجتمفع البحفث ليمثلفوا عينفة التطبيفق , تفم اختيفا%31,9( العبًا ,من مجتمع البحث أي ما نسبته )61اختيار)

عبففًا ( ال20ولفى ,و مفن ثفم اختيفار )ألاالسفتطالعية ا ( ليمثلفو التجربففة%5,2( العبفين مفن العينفة الكليفة و بنسفبة)10)
 .التي تمثل الثباتبة االستطالعية الثانية و ( ليمثلو التجر %10,4من العينة الكلية و بنسبة )
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 ( 2الجدول)
 يب ن تفاص ل ع نة البحث

 النسبة المئوية عدد الالعبين هدفها العينة ت
 %5.2 10 عليماتالتحقق من الت االستطالعية األولى والثانية 1
 %10.4 20 تالثبفففففففففففففففففففففففففففففففا الثبات 2

 صدق البناء ) التمييز( 4
 و الصدق العاملي

 %52.3 100 التحليل اإلحصائي للمقاييس

 %31.9 61 ايجاد الفروق بين التصنيفات التطبيق 6
 %100 191 المجموع

 
 أداة البحث  3_3

العبففين للبحففث مففن أجففل الوصففول إلففى السففمات االيجابيففة للشخصففية لتففم اعتمففاد المقيففاس كففأداة 
اجفة إلفى حويتم اللجفوء إلفى عمليفة البنفاء "عنفدما تكفون هنفاك إلى عملية البناء,  الباحثان أ, لذا لجلمعاقين ا

محليفة تطوير وسائل القياس المتاحة ,والعمل على ابتكار وسفائل وادوات جديفدة لالسفتفادة منهفا ففي البيئفة ال
عتمفففاد القيفففاس النفسفففي )السفففيكومتري( ففففي بنفففاء مقفففاييس البحففففث ( , ونظفففرا ال461, 2006" )رضفففوان , 

الحففففالي , لففففذلك ستحسففففب الخصففففائص القياسففففية للمقففففاييس ولفقراتهففففا فففففي ضففففوء مؤشففففرات نظريففففة القيففففاس 
  .التقرير الذاتي  ألسلوبالكالسيكية ,ووفقا 

 
 :تحديد السمات االيجاةية للش صية   1_3_3

بففاالطالع  الباحثففانأجففل تحديففد السففمات االيجابيففة للشخصففية للمقيففاس المزمففع  بنففاءه , قففام  مففن 
اس هففذا الغففرض عففددًا مففن المقففاييس التففي  صففممت لقيفف علففى عففدد مففن األدبيففات والمصففادر التففي تناولففت

 :ولعينات مختلفة وهي
س الشخصفففية ,وعلفففم الفففنفس علفففم الفففنفتهفففا مصفففادر علفففم الفففنفس االيجفففابي ,و الدراسفففات النظريفففة التفففي تناول -

 الرياضي . 
 الدراسات السابقة التي تناولت السمات االيجابية للشخصية منفردة كل دراسة بسمة واحدة او اكثر.-

ففي مجففال علففم الففنفس ,وعلففم  المتخصصففين( ووزعفت علففى عففدد مففن 1بعفدها تففم تعريفهففا ) ينظففر الملحففق )
 . خبير( 15النفس الرياضي , وعددهم )
م تحديففد أهففم السففمات التففي يمكففن شففمولها بالدراسففة ,وقففد جففاءت النتففائج كمففا فففي وقففد طلففب مففنه

       ٪( ال تشففففكل أهميففففة جوهريففففة بالنسففففبة للتبففففاين الكلففففي للظففففاهرة المقاسففففة25( وحيففففث إن نسففففبة )3الجففففدول )
بصفففورة مبدئيفففة  الباحثفففان( , لفففذلك تكفففون السفففمات التفففي توصفففل اليهفففا  259, 2008) عففالوي ورضفففوان , 

 :هي
,وفاعليفة  حفب االسفتطالعو   التسفامل , االرادة ,)االمل ,والتفاؤل ,والسعادة ,والمثفابرة ,والمرونفة النفسفية ,و  

ذات الف تحقيفقصالبة النفسية ,و جفودة الحيفاة ,والوجفود االفضفل ,و الالذات ,والرضا عن الحياة ,والطالقة ,و 
 .( تقدير الذات,و 
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 ( 3الجدول )

 التي يمكن شمولها بالدراسة  بية للشخصيةيبين التكرارات السمات االيجا

 النسبة المئوية الموافقون السمات ت

 %86 13 ملألا 1

 %100 15 التفاؤل 2

 %20 3 السعادة 3

 %100 15 المثابرة 4

 %73 11 المرونة النفسية 5

 %20 3 التسامح 6

 %93 14 االرادة 7

 %6 1 حب االستطالع 8

 %73 11 فاعلية الذات 9

 %13 2 رضا عن الحياةال 10

 %20 3 جودة الحياة 11

 %66 9 الصالبة النفسية 12

 %80 12 الطالقة 13

 %0 0 الوجود االفضل 14

 %13 2 تحقيق الذات 15

 %66 10 تقدير الذات 16

 تم تحديد فقرات مقياس السمات االيجابية:  تحديد فقرات السمات االيجاةية للش صية 2_3_3
ن مكذلك باالعتماد على المقاييس السابقة لكل , سمة دبيات  الخاصة بالسمات ,و على االباالعتماد 

م ثبعد االطالع على مفهوم كل سمة والمقاييس الخاصة بها ,ومن  الباحثانتمكن يبعض الدراسات لكي 
 إعداد مقياس خاصة بالسمات االيجابية للشخصية . 

ليمفات اد تععمليفة إعفداد الفقفرات وبفدائل اإلجابفة و عفد يتمثل ذلك في:اسإعداد الصيغة األولية للمقي 3_3_3
 .,ثم التحقق من وضوح التعليمات وفهم الالعبين للعباراتوالصدق المنطقي,اإلجابة عن المقاييس 

علفى  إن إعداد فقرات المقاييس النفسية يعد أهم خطفوة ففي بنائهفا, لفذلك ينبغفي :إعداد الفقرات 1_3_3_3
تفففففام بشفففففروط إعفففففداد الفقفففففرات ومواصففففففاتها, إذ إن الخصفففففائص القياسفففففية الباحفففففث أن يكفففففون علفففففى وعفففففي 

من, )السيكومترية( للمقياس تعتمد إلى حد كبير على الخصائص القياسفية )السفيكومترية( لفقراتفه )عبفد الفرح
(.  ومفففن أجفففل تغطيفففة أبعفففاد السفففمات االيجابيفففة للشخصفففية بعفففدد مناسفففب مفففن الفقفففرات, قفففام 440, 1997
ع علفففى األدبيفففات ,والمقفففاييس السفففابقة ,فضفففاًل عفففن الخبفففرة الشخصفففية بإعفففداد عفففدد مفففن بفففاالطال الباحثفففان

 الفقرات لكل بعد من االبعاد المشمولة بالدراسة بصيغتها األولية وكما يأتي: 
 ( فقرات .10األمل وعدد فقراتها )  -( فقرات 10التفاؤل وعدد فقراتها ) -
 ( فقرات.10دد فقراتها )المرونة وع -( فقرات10الصالبة وعدد فقراتها ) -
 ( فقرات.10الطالقة  وعدد فقراتها ) -  (  فقرات10تقدير الذات وعدد فقراتها ) -
 ( فقرات.10االرادة وعدد فقراتها ) - ( فقرات10فاعلية الذات وعدد فقراتها ) -
 ( فقرات .10مثابرة وعدد فقراتها )ال -

, أمففففا بففففدائل اإلجابففففة نحففففو مضففففمون الفقففففرات صففففيغت الفقففففرات باتجففففاه المقيففففاس  : البررررررداال 2_3_3_3
( إلفى االجابفة ) تنطبفق علفيم كثيفرًا ( 4( درجفات إلفى االجابفة ) تنطبفق علفيم تمامفًا ( والدرجفة )5وأعطيت )
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( ,ودرجتفان لججابفة )تنطبفق علفيم قلفياًل  ( ,ودرجفة لججابفة تنطبق عليم احياناً  ( إلى االجابة )3,والدرجة )
 في اختيار البدائل المستوى الفكري والثقافي للعينة. الباحثان ىقًا ( ,و قد راع) ال تنطبق عليم اطال

روعفي فيهفا إخففاء الغفرض  تعليمفات المقيفاس بحيفث الباحثفانأعفد : إعداد تعليمات المقرايي  3_3_3_3
لضففمان اإلجابفففة الصففادقة ,وتجنففب المعفففايير االجتماعيففة ,وطلففب مفففن المفحوصففين اإلجابففة عفففن الحقيقففي 
ع توزيف الباحثفان ىلة جميعها , علمًا بأنفه تفم توضفيل الغفرض مفن اإلجابفة علفى االسفتمارات , وقفد راعفاألسئ

 الفقرات بشكل عشوائي في المقياس .
تفففم عفففرض فقفففرات المقيفففاس  علفففى مجموعفففة مفففن المتخصصفففين : التحل رررل المنطقررري للفقررررات 4_3_3_3

د راء يؤشففر مففدى تمثيففل الفقففرة ظاهريففًا للبعفف, وذلففك ألن هففذا االجففلتقويمهففا وللحكففم علففى صففالحية كففل فقففرة 
تمييزيفة ففي رففع قوتهفا ال اذالتي أعدت لقياسه, فضاًل عن أن الفقرة الجيدة في صياغتها والتي تفرتبط بالبعفد 

, وفي ضفوء ذلفك عفدل قسفم مفن الفقفرات ,وأسفتبعد عفدد منهفا ,  (171, 2001ومعامل صدقها )الكبيسي, 
لتفي ا٪( ففأكثر ييمفا تفم اسفتبعاد الفقفرات 70,وبنسبة ) ت باتفاق المتخصصينإذ تم استبقاء الفقرة التي حظي

 لم تحصل على ذلك وييما يأتي عدد الفقرات المتبقية لكل بعد
 ( فقرات 6االمل وعدد فقراتها ) - ( فقرات 7التفاؤل وعدد فقراتها ) -
 ( فقرات7المرونة وعدد فقراتها ) -( فقرات7الصالبة وعدد فقراتها ) -
 ( فقرات8الطالقة  وعدد فقراتها ) -  ( فقرات8الذات وعدد فقراتها ) تقدير -
 ( فقرات6)المثابرة وعدد فقراتها  -( فقرات7وعدد فقراتها )االرادة  - ( فقرات7فاعلية الذات وعدد فقراتها ) -

 ( الفقرات المستبعدة من قبل المت صص ن لكل بعد من ابعاد المقياس4الجدول )
 عدد الفقرات المستبعدةالفقرات  المقياس ت
 3 5_  4_  2 التفاؤل  1
 4  19_  18_  16_  11 ملألا 2
 3  30_  28_  26 الصالبة 3
 3  40_  38_  34 المرونة 4
 2  50_  49 تقدير الذات 5
 2  56_  53 الطالقة 6

 3 69_  65_  61 فاعلية الذات 7
 3  80_  78_  76 االرادة 8
 4 90_  88_  85_  84 المثابرة 9

تعليمفففات المقيفففاس إرشفففادات مهمفففة وضفففرورية توجفففه  تمثفففل التعليمرررات:التحقرررن مرررن و رررو   5_3_3_3
( ولتعليمففات المقيفاس تفأثير علفى المفحفوص فكلمففا 225, 2000المفحفوص ,وترشفده ففي اإلجابفة  )ملحفم, 

يففة الففتمكن مففن ومففن أجففل أن تكتمففل الصففورة للمقيففاس وب  ,تكففون واضففحة و مبسففطة تقففل أخطففاء اإلجابففة.
 تطبيقها على األندية, تم األخذ بعين االعتبار األمور التي تم  ذكرها عند وضع تعليمات المقياس: 

 . عدم ذكر االسم, و ن االستمارة تستخدم ألغراض البحث العلمي.1  
 . ضرورة اإلجابة بصراحة و دقة.3 . عدم ترك فقرة بال إجابة. 2 
           جابفففففات خاطئفففففة, ألن أي إجابفففففة تعفففففد صفففففحيحة طالمفففففا أنهفففففا تعبفففففر . ال توجفففففد إجابفففففات صفففففحيحة و إ4  

 . اإلجابة تحظى بالسرية التامة.5 عن رأيك في نفسك بصدق.
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( 18/3/2018بالتجربفة االسفتطالعية األولفى بتفاري  ) الباحثفانقفام التجربة االستطالعية األولى :  4_3 
بصففورتها األوليففة  االيجابيففة فففي الشخصففية  مقيففاس السففماتلغففرض التعففرف علففى مففدى وضففوح تعليمففات 

قففد تففم اختيففار خمسففة العبففين مففن لجنففة كركففوك ,و تففم اجراءهففا فففي العبففي كففرة السففلة كراسففي متحركففة ,و ل
هففم باختيففار العبفين لكففي يففتم التأكفد مففن وضفوح التعليمففات ل الباحثفانمركفز تأهيففل المعفاقين بكركففوك , وقففام 

م الفقففرات , إذ ينصففل قبففل طباعففة المقيففاس و خراجففه بصففورته الخاصففة بالتصففنيفات ,ومففدى وضففوح ,و فهفف
 (وكانت طريقة اإلجابة واضحة ومفهومة.185, 2004النهائية بتطبيق فقراته على عينة صغيرة)النبهان, 

كان البد من إجراء التحليل اإلحصائي للفقرات ,إذ إن التحليل  :التحل ل اإلحصااي للفقرات  5_3
يكشف أحيانًا عن صالحيتها أو صدقها بشكل دقيق , في حين أنَّ التحليل المنطقي للفقرات قد ال 

 ,Ebelاإلحصائي للدرجات التجريبية يكشف عن دقة الفقرات في قياس ما وضعت من اجل قياسه )
( مواصفات هذه  5ويبين الجدول ) ,ب( الع100تم تطبيق المقياس على عينة تبلغ )  ( 406 , 1972

 ت اإلعاقة .العينة وفقًا لتصنيفا
ة يتضفل لنفا مالئمففالمؤشفرات االحصفائية مفن  :الحصرااية لع نرة التحل رل االحصرراايالمؤشررات ا  1_5_3

 :تيألوالمبينة في الجدول ا درجات افراد العينة للتحليل االحصائي
 (  5الجدول )  

 المؤشرات اإلحصااية لدراات أفراد ع نة التحل ل االحصااي
 الدرجة المؤشرات االحصائية

 267,89 المتوسط

 17,54 االنحراف المعياري

 1,754 الخطأ المعياري

 0,339 التفرطح

 0,71 االلتواء

 252 المدى/ المعدل

 315 درجة علىأ

 63 أقل درجة

 : ايجاد القوة التم زية للفقرات 2_  5_ 3 
 لتمييزيففة إلففىحسففاب القففوة التمييزيففة للفقففرات, إذ تشففير القففوة ا، تتضففمن الخصففائص السففايكومترية

ون القففدرة علففى التفريففق ,أو التمييففز بففين األفففراد الففذين يحصففلون علففى درجففات عاليففة ,واألفففراد الففذين يحصففل
( ففففي حفففين يشفففير االتسفففاق 129, 2000علفففى درجفففات منخفضفففة ففففي المقيفففاس نفسفففه, )القمففف  و خفففرون, 

مفففل االرتبفففاط بفففين الفقفففرة الفففداخلي إلفففى مفففدى تجفففانس الفقفففرات ففففي قياسفففها للصففففة ,ويفففتم ذلفففك باسفففتخدام معا
                                                 .(136, 2001. )فرحات, Total Scoreوالمجموع الكلي لالختبار 

  :بأسلوب المجموعت ن المتطرفت نالقوة التم  زية للفقرات  1_ 2_  5_ 3
ب ية احتساب القوة التمييزية  بعد تصحيل استمارات اإلجابة , رتبت درجات أفراد العينة تنازلياً 
٪( ليبلغ عدد المجموعة 30لفقرات المقياس وفقًا للدرجة الكلية ,وحددت المجموعتان الطرفيتان وبنسبة )

( t-Test( العبًا ,ييما تم استبعاد أفراد النسبة الوسطية المتبقية, واستخدم االختبار التائي )30الواحدة )



 2019 –( 70العدد ) –( 22اجمللد ) –جملة الرافدين للعلوم الرياضية 
 السمات االيجابية للشخصية لالعبين المعاقين في بعض االلعاب الفرقية بالعراق

212 

 

بين المجموعتين في درجات كل فقرة من فقرات المقياس, على أساس لعينتين مستقلتين في حساب الفرق 
  .أن القيمة التائية المحسوبة تمثل القوة التمييزية للفقرة

 (  6الجدول )
  خصيةالقوة التمييزية بأسلوب المجموعتين المتطرفتين لفقرات مقياس السمات االيجابية للش

 رقم

 الفقرة 

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة 

 االحتمال

 العبارات

 المستبعدة 
´س ´س ±ع   ±ع 

 تم استبعادها 1,49 1,49 0,48 4,67 0,38 4,83 1

 تم استبعادها 0,85 0,85 0,62 4,6 0,58 4,73 2

 تم استبعادها 0,45 0,45 0,57 4,53 0,56 4,6 3

 اتم استبعاده 1,03 1,03 0,73 4,47 0,49 4,63 4

 تم استبعادها 1,04 1,04 0,81 3,8 1,14 4,07 5

 تم استبعادها 1,81 1,81 0,63 4,5 0,5 4,77 6

7 4,8 0,48 3,7 1,32 4,29 4,29  

 تم استبعادها 1,07 1,07 0,48 4,67 0,48 4,8 8

9 4,4 0,72 3,73 0,78 3,42 3,42  

10 4,6 0,62 3,77 1,3 3,15 3,15  

11 4,37 0,72 3,83 1,09 2,24 2,24  

12 4,93 0,25 4,57 0,73 2,60 2,60  

13 4,3 0,88 2,97 1,07 5,29 5,29  

14 4,83 0,46 3,83 1,15 4,43 4,43  

15 4,13 0,73 2,63 0,89 7,13 7,13  

16 4,47 0,51 4,03 0,81 2,48 2,48  

17 4,63 0,72 3,2 0,76 7,50 7,50  

18 4,7 0,65 4,27 0,69 2,49 2,49  

19 4,87 0,35 4,57 0,68 2,15 2,15  

 تم استبعادها 1,59 1,59 0,64 4,73 0,25 4,93 20

21 4,03 0,85 2,53 0,97 6,53 6,53  

22 4,8 0,41 4,23 1,22 2,40 2,40  

 تم استبعادها 0,44 0,44 0,63 4,77 0,53 4.83 23

 تم استبعادها 1,79 1,79 0,61 4,8 0,52 5 24

25 4.97 0,18 4,7 0,53 2,58 2,58  

26 4,7 0,6 3,97 0,96 3,54 3,54  

 تم استبعادها 0,38 0,38 0,4 4,9 0,25 4,93 27

28 4,8 0,61 4,27 1,2 2,16 2,16  

29 4,53 0,51 3,83 0,79 4,07 4,07  
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 (≤0.05الفقرة  المقبولة ، هي الفقرة  التي تحقق قيمة احتمال )

 

30 4,87 0,75 4,13 1,31 2,81 2,81  

 تم استبعادها 1,54 1,54 1,03 4,63 0,25 4,93 31

 تم استبعادها 1,48 1,48 1,1 3,77 1,04 4,23 32

33 4,7 0,53 4,07 1,14 2,74 2,74  

34 4,87 0,35 4,63 0,56 2,05 2,05  

35 3,9 0,88 3,37 0,67 2,63 2,63  

36 4,77 0,57 4,33 0,92 2,19 2,19  

37 4,07 1,01 2,7 0,75 5,93 5,93  

 تم استبعادها 0,46 0,46 0,31 4,9 0,25 4,93 38

39 4,87 0,35 4,5 0,97 1,94 1,94  

 تم استبعادها 1,59 1,59 0,73 4,53 0,55 4,8 40

41 4,73 0,45 4 0,69 4,85 4,85  

42 4,57 0,5 3,5 0,78 6,30 6,30  

43 4,43 0,86 1,77 0,5 14,67 14,67  

44 3,3 1,26 2,03 0,61 4,93 4,93  

45 4,93 0,25 4,4 0,86 3,27 3,27  

46 4,47 0,82 1,87 1,33 9,10 9,10  

47 4,6 0,5 4,17 0,7 2,76 2,76  

48 
3,97 1,43 2,52 1,5 1,14 1,14 

 تم استبعادها

49 3,97 0,85 3,33 0,76 3,04 3,04  

50 4,9 0,31 4,33 0,96 3,08 3,08  

51 4,17 0,65 3,37 0,67 4,70 4,70  

 تم استبعادها 1,57 1,57 0,55 4,8 0,18 4,97 52

53 4,5 0,57 3,83 0,59 4,43 4,43  

54 4,17 0,83 3,43 1,07 2,95 2,95  

 تم استبعادها 1,04 1,04 0,46 4,83 0,25 4,93 55

56 4,97 0,18 4,2 0,41 9,41 9,41  

 تم استبعادها 1,04 1,04 0,46 4,83 0,25 4,93 57

58 5 0,32 4,67 0,66 2,76 2,76  

59 3,87 1,07 1,9 0,4 9,39 9,39  

60 3,83 0,83 2,17 0,79 7,94 7,94  

61 4,97 0,18 4,53 1,07 2,17 2,17  

62 4,9 0,31 4,63 0,67 1,98 1,98  

63 4,73 0,45 3,47 0,9 6,89 6,89  
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  :أسلوب االتسراق الداخلي 2_ 2_  5_ 3
ذي عالقففة االرتباطيففة لدرجففة الفقففرة بالدرجففة الكليففة للمقيففاس, الففويففتم احتسففابه مففن خففالل ايجففاد ال

بففاط إذ يتضفل االرت(7)وكمفا فففي الجفدوليحفدد مسفار الفقففرة كونهفا باتجفاه المقيففاس أم ال وقفد تفم إيجففاد ذلفك ,
 .هاالمعنوي بين جميع الفقرات والدرجة الكلية للمقياس مما يحتم بقاء

 (7جدول )ال
 ات فقرات المقياس ودرات  الكليةمعامالت االرتباط ة ن درا 

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة

7 0.44 0.000 36 25.0  0.01 

9 0.37 0.000 37 53.0  0.000 

10 0.26 0.01 39 23.0  0.02 

11 0.22 0.03 41 07.0  0.51 

12 0.26 0.01 42 84.0  0.000 

13 0.48 0.000 43 -05.0  0.63 

14 0.34 0.000 44 5.0  0.000 

15 0.63 0.000 45 29.0  0.000 

16 0.21 0.04 46 62.0  0.000 

17 0.55 0.000 47 0.3 0.000 

18 0.26 0.01 49 0.24 0.04 

19 0.21 0.04 50 -0.26  0.01 

21 0.22 0.03 51 -.047  0.000 

22 0.21 0.04 53 0.32 0.000 

25 -0.14  0.03 54 0.36 0.000 

26 0.36 0.000 56 0.55 0.000 

28 0.27 0.01 58 0.3 0.000 

29 0.35 0.000 59 0.24 0.02 

30 0.28 0.001 60 0.63 0.000 

33 0.17 0.21 61 0.21 0.04 

34 0.24 0.02 62 0.21 0.04 

35 0.24 0.02 63 0.6 0.000 

 
ت ومن خالل ما ذكر  نفًا يتبين أن الفقرات المستبعدة من طريقتي القوة التمييزية للفقرا

واستبعد ,( فقرة 19استبعد في القوة التميزية ) اذ( , 8,واالتساق الداخلي كانت كما مبينة في الجدول )
 ( فقرة  .41( فقرات, و بذلك يكون المتبقي )3في االتساق الداخلي )
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 ( 8الجدول ) 

 الفقرات المستبعدة بطريقتي التم  ز واالتساق الداخلي 
 عدد الفقرات الفقرات المستبعدة البعد ت
 6  6 ، 5 ، 4، 3 ، 2 ، 1 التفاؤل  1
 1 8 االمل 2
 1 20 الصالبة 3
 4  27 ، 25 ، 24 ، 23 المرونة 4
 3  33 ، 32 ، 31 تقدير الذات 5
 3 43 ، 40 ، 38 الطالقة 6
 1 48 لذاتفاعلية ا 7
 3  57 ، 55 ، 52 االرادة 8
 0 0 المثاةرة 9

 22 المجموع
 
 األس  العلمية للمقايي   6_3
 الصدق  1_6_3
 :صدق المحتوى   1_1_6_3

بالتحقق من  هذا النوع من الصدق وذلك عندما عرضت فقرات المقاييس  على  الباحثانقام  
( ويمثل 1الملحق) حية كل فقرة  كما مبين فيمجموعة من المتخصصين لتقويمها ,وللحكم على صال

 الملحق الفقرات التي تمت صياغتها لكل سمة من السمات االيجابية للشخصية  
 صدق البناء 2_1_6_3
  :تم  ز الفقرات 1_3_1_6_3 

ه يعتمففد هفففذا األسفففلوب علففى التمييفففز بفففين األفففراد الفففذين يمتلكفففون السففمة والفففذين ال يمتلكونهفففا وهفففذ
الففرغم مففن سففهولتها إال أنهففا تعطففي مؤشففرًا سففريعًا عففن مففدى صففدق االختبار)عبففد الففرحمن , الطريقففة علففى 

مفففن هفففذا اإلجفففراء مفففن خفففالل احتسفففاب القفففوة التمييزيفففة للفقفففرات بأسفففلوب  انلباحثفففا ( ,وتأكفففد192, 1998
 المجموعتين المتطرفتين ,وباستخدام المؤشر اإلحصائي )ت( للعينات المستقلة ومعنوية الفروق.  

يعفففد الصفففدق العفففاملي مفففن أفضفففل أنفففواع الصفففدق, وشفففكاًل متطفففور مفففن :الصررردق العررراملي  2_3_1_6_3
( وهففففو أسففففلوب إحصففففائي متقففففدم يعتمففففد علففففى التحليففففل 77, 2010أشفففكال الصففففدق   )الجففففوادي و خففففران, 

الذي يتم مفن خاللفه تبسفيط االرتباطفات بفين ، (137, 2001( )فرحات,  (Factorial Analysisالعاملي 
لمتغيفففرات الداخلفففة فففففى التحليفففل وصفففوال إلففففى العوامفففل المشفففتركة التفففى تصففففف العالقفففة بفففين هففففذه مختلفففف ا

يقفوم هفذا النفوع مفن الصفدق علفى قيفاس االرتبفاط الفداخلي  اذ( .684, 2000)عفالم,  المتغيرات وتفسفيرها.
بعضففها بففين جوانففب االختبففار,  واسففتخراج مصفففوفات معففامالت االرتبففاط بففين هففذه الجوانففب, لبيففان اتسففاق 
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مع الفبعض اآلخفر, وكلمفا كانفت نسفبة االتسفاق عاليفة, كفان معامفل الصفدق عاليفا, وكفان االختبفار صفادقا. 
هناك طرائق عدة للتحليفل العفاملي, وتفم اختيفار طريقفة المكونفات األساسفية و  (43, 2010)سالمة وسمير, 
 (Methodد فاريمفاكس( مفع أسفلوب التفدوير المتعامف(Hottelig Principle Components) لهفوتلج ( 

(Varmax Rotation) (لكايزير ) (Kaiser أنهفا تفؤدي إلفى تشفبعات , حيث إن من مميزات هذه الطريقة
دقيقففة, وكففذلك فففإن كففل عامففل يسففتخرج أقصففى كميففة مففن التبففاين )أي أن مجمففوع مربعففات تشففبعات العامففل 
تصفل إلففى أقصفى درجففة بالنسفبة لكففل عامفل( ,وتففؤدى إلففى أقفل قففدر ممكفن مففن البفواقي, كمففا أن المصفففوفة 

ومفن (, 103, 1994بطة()عبفد الخفالق, االرتباطية تختزل إلى أقل عفدد مفن العوامفل المتعامفدة )غيفر المرت
السففهل نسففبيا التعامفففل مففع العوامفففل المتعامففدة مفففن حيففث حسففابها ورسفففمها فالعوامففل المتعامفففدة مسففتقلة عفففن 

(,بعففففد التحليففففل االحصففففائي للفقففففرات قففففام 161,2008بعضففففها, واالرتبففففاط بينهففففا يكففففون معففففدومًا )جففففودة, ,
 ىاملي للفقفرات ,وقفد اسففر التحليفل عفن سفتة عوامفل و راعفبإيجاد صدق البناء بطريقة التحليفل العف الباحثان
 : تيةتحديد هويتها عبر الشروط اآل في تفسير العوامل و الباحثان

اتبففففاع تعليمففففات ثرسففففتون والتففففي تتضففففمن االقتصففففاد فففففي الوصففففف العففففاملي والنففففواحي الفريففففدة ,   -1
 واختالف تشبعات العوامل والتفسيرات التي لها معنى . 

يكيفة ( والتي تتضمن تقبل العوامل التي تتففق مفع الحقفائق ) االكلين cattleكاتل ) اتباع تعليمات  -2
يفففة ( المعروفففة , والعوامفففل المستخلصفففة ففففي دراسفففات سففابقة , التوقعفففات السفففيكولوجية العامفففة للتوزيفففع العامل

 ( .  137,  1982السابقة ) حسانين , 
قففل ,و يعتمففد تفسففير العوامففل فففي هففذه يقبففل العامففل الففذي يتشففبع عليففه ثففالث فقففرات دالففة علففى األ -3

 ( .  4الدراسة على التشبعات التي تساوي إو تزيد عن ) +_ 
التحليفففل تفاصففيل ولمعرفففة وير المتعامففد فففي تفسففير النتففائج .  اعتمففاد مصفففوفة العوامففل بعففد التففد -4

 : تيآلا الجدول في تلخيصهالذي تم 
 ( 9جدول ) ال

 للمقياس تشبعات الفقرات على العوامل المقبولة

 5العامل  4العامل  3العامل  2العامل 1العامل قم الفقرة
 6العامل 

19 94.0           

18 88.0           

22 84.0           

15 83.0           

21 73.0           

14 64.0           

26 47.0           

16 77.0           

59   82.0         

61   79.0         
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50   75.0         

63   65.0         

60   60.0         

46   59.0         

44   58.0         

45   52.0         

47   48.0         

49   48.0         

58   40.0         

10            

28     87.0       

30     77.0       

29     60.0       

34     42.0       

17            

35            

9       67.0     

7       66.0     

13 43.0      62.0     

12       58.0     

11       44.0     

37         07.0   

43         69.0   

36         60.0   

41         49.0   

42         43.0   

39            

51          58.0  

56          49.0  

53          44.0  

54      42.0  
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 تسمية العوامل : 

 :  األولالعامل 
يتكففففون العامففففل األول مففففن ) ثمففففاني فقففففرات ( , متكففففون مففففن سففففمتين الصففففالبة النفسففففية والمرونففففة 

(  ,  19,  18,  16,  15,  14) تيفة ة بفالفقرات اآلالنفسية ,وتمثلت سفمة الصفالبة بخمفس فقفرات متمثلف
, وكمففا تشففبعت الفقففرة  ( 26,  22,   21تيففة ) شففملت الفقففرات اآلو  ,وتمثلففت سففمة المرونففة بففثالث فقففرات

(علفففى هفففذا العامفففل وعلفففى العامففففل الثالفففث وبمفففا ان تشفففبعها علففففى العامفففل الثالفففث اقفففوى أو اعلففففى رأى 30)
تضففمنه يل بعامففل المناعففة النفسففية لمففا مففبتسففمية هففذا العا الباحثففانقففام هنففاك و الباحثففان اهمالهففا هنففا وقبولهففا 

اومفة : بمثابفة مقمفهوم المناعفة النفسفية مفن الصفالبة النفسفية ,والمرونفة النفسفية حيفث تعفرف المناعفة بأنهفا 
هففا وتصففديه لاألحففداث الحياتيففة كافففًة التففي يتعففرض لهففا ,و قدرتففه علففى تحمففل مصففاعبها ,الفففرد للمواقففف و 

تعففاي  مففع ظففروف الحيففاة القائمففة ,وكففان التسففاعده علففى التفكيففر االيجففابي ,و  مرونففة عاليففة حيففثبفاعليففة و 
أن التعريففف الفاعليففة هنففا هففو بالصففالبة النفسففية اذ اشففارت )كوبففازا( إلففى القصففد مففن مصففطلحي المقاومففة ,و 

تشفففير اجهففة هفففذه الضفففغوط , و الففففرد ففففي مو  التعريفففف الثففاني هفففو الفاعليفففة أي فاعليففةاألول هففو المقاومفففة ,و 
هنففا وان الصففالبة تكسففب الفففرد مناعففة ,و داء ,ألايضفًا إلففى أن الصففالبة تففرتبط بالمرونففة ,والصففحة الجيفدة ,وا

إلففى أن الخصففائص التففي تميففز الشففخص ذا المناعففة النفسففية العاليففة هففي اتصففافه بالمرونففة  )شرراف ر(اشففار 
إلفففى الضفففغوط علفففى أنهفففا تحفففديات تدفعفففه للتطفففور  النفسفففية ,وتعاملفففه مفففع التحفففديات بأسفففلوب مفففرن و ينظفففر

لتففي التحففدي مففن االبعففاد ا نبففؤ ويسففتخدم التغيففر لمصففلحته و يعففد,والتعلففيم و بالتففالي يكففون ذا قففدرة علففى الت
ففراد تتكون منهفا الصفالبة النفسفية . و اشفار )الحجفازي( إلفى أن أهفم مؤشفرات المناعفة النفسفية أن يمتفاز األ

هفا ,والمقاومة أمام المصفاعب والخفروج منهفا بشفكل إيجفابي ومفن خفالل مفا أشفار الي المرنون نفسيًا بالصمود
 تسمية هذا العامل بالمناعة النفسية.  ااستطاع الباحثان

 (Shaffer , 1982 , P222  ) , ( 122,  2014( و)حنصالي ,  12,  2012) شقورة  
 العامل الثاني : 

 ,, و متكونففة مفن سفمتين فاعليففة الفذات ,والمثففابرة  يتكفون العامفل الثففاني مفن )إحفدى عشففرة فقفرة (
( , و تمثلففت سففمة  50,  49,  47, 46, 45,  44و تمثلففت سففمة فاعليففة الففذات )بسففت( فقففرات هففي ) 

و سفففمة فاعليفففة ( , ولوقفففوع سفففمة المثفففابرة  63,  61,  60,  59,  58المثفففابرة )بخمفففس( فقفففرات و هفففي )
ن أهففم ة هففذا العامففل بالفاعليففة الذاتيففة , ذلففك ألن المثففابرة تعففد مففبتسففمي الباحثففانقففام الففذات بعامففل واحففد, و 

مظفففاهر فاعليفففة الفففذات حيفففث إن األشفففخاص الفففذين يتمتعفففون بفاعليفففة ذات عاليفففة يتميفففزون بسفففمة المثفففابرة 
 ( .  21,  1986واالصرار والثقة بالذات . ) صديق , 

 العامل الثالث : 
( ,متكفففون مفففن سفففمة  34,  30,  29,  28) يتكفففون العامفففل الثالفففث مفففن ) اربفففع فقفففرات ( هفففي 

 واحدة وهي سمة تقدير الذات ,و بذلك يسمى هذا العامل  بتقدير الذات . 
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 العامل الرابا : 

يتكون العامل الرابع من ) خمس فقرات ( , متكفون مفن سفمتين التففاؤل و األمفل , و تمثلفت سفمة 
 ( وبففذلك يمكننففا 13,  12,  11,  9فقففرات هففي ) ( , تمثلففت سففمة االمففل بففأربع  7التفففاؤل بفقففرة واحففدة ) 

لنجفاح ان نطلق على هذا العامل بالتفكير االيجابي ,وعرفه )شقورة (بأنه التففاؤل و االحسفاس بالقفدرة علفى ا
, كمفففا وأشفففار )الفقفففي( إلفففى ان الخصفففائص  التفففي يتميفففز بهفففا االففففراد ذوي التفكيفففر االيجفففابي ,و الشخصفففية 

هففذا العامففل بففالتفكير االيجففابي ,ألنففه يحتففوي  الباحثففان ىخص باألمففل , و سففمااليجابيففة هففي أن يعففي  الشفف
عفض ب ديعفأن التففاؤل يعفد جفزء مفن األمفل , و على سمتين ممثلتين للتفكير االيجابي وهما التفاؤل واألمفل ,و 

 العلمففاء بففأن التفففاؤل واألمففل مفهففومين مكملففين لبعضففهما وحيففث إن التفففاؤل يولففد األمففل ,وأن األمففل يحقففق
التفاؤل . فضاًل عن إن بعفض نظريفات علفم الفنفس االيجفابي ففي كفل مفن التففاؤل و األمفل تفدرجهما اساسفًا 

 ( .  2012,  112و) حجازي ,  ( 101,  2000) الفقي ,       ضمن نطاق التفكير االيجابي .
 العامل ال ام   : 

, متكففون مفففن  ( 43,  42,  41,  37,  36يتكففون العامففل الخفففامس مففن خمففس فقفففرات هففي ) 
 سمة واحد هي الطالقة وبذلك يسمى هذا العامل بالطالقة . 

 العامل السادس : 
( متكففون مففن سففمة واحففدة  56,  54,  53,  51يتكففون العامففل السففادس مففن اربففع فقففرات هففي ) 

 وهي اإلرادة و بذلك يسمى هذا العامل باإلرادة . 
  : الثبات 7_3

عفودة )مة الحقيقيفة للففرد علفى السفمة التفي يقيسفها االختبفار " يعني الثبات " الدقة في تقدير العال
طريقفففة االختبفففار  ان(  وألجفففل الحصفففول علفففى الثبفففات للمقيفففاس اسفففتخدم الباحثففف194,  1992وملكفففاوي , 

 .و عادة االختبار
 :  االختبار وإعادة تطبيق  1_7_3

ا األففراد أنفسفهم, عنفدم يشير الثبات بهذه الطريقة إلى اتساق الفدرجات المسفتخرجة مفن اسفتجابات
( 173, 1993يعففاد اختبففارهم باالختبففار ذاتففه فففي أوقففات مختلفففة وتحففت الظففروف نفسففها )عبففد الخففالق , 

بحسففاب درجففة  الباحثففان قففام وتتمثففل معطيففات هففذه الطريقففة بمعامففل االسففتقرار بوجففود فاصففل زمنففي . وقففد 
عبفًا ( ال20طبقفت المقفاييس علفى عينفة قوامهفا )وقفد  الثبات للمقياس بطريقة تطبيق االختبار و عادة تطبيقفه

ة مفن ( يومفا. جفرى التطبيفق األول للثبفات للمفد11, يمثلون كرة السفلة ,والكفرة الطفائرة وبفاصفل زمنفي قفدرة )
( علففى العينففة نفسففها 18/4/2018(.والتطبيفق الثففاني للثبففات الففذي يمثففل إعفادة االختبففار فففي )7/4/2018)

اط قدر اإلمكان , تال ذلك معالجة البيانفات إحصفائيا مفن خفالل معامفل االرتبفمع توحيد الظروف للتطبيقين 
  (.0.83البسيط وقد بلغت قيمة معامل الثبات )
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يل هي طريقة لتقفدير ثبفات االتسفاق الفداخلي لالختبفار عنفدما ال يفتم تصفحطريقة الفا كرونباخ :  2_7_3
ونهففففا تسففففتخدم فففففي حسففففاب معامففففل ثبففففات الفقففففرات بشففففكل ثنففففائي, وتتمتففففع هففففذه الطريقففففة بأهميففففة خاصففففة ك

                       .يبين معاملي الثبات تياآل(, والجدول 248, 2004االختبارات المقالية والموضوعية ) النبهان, 
 ( 10الجدول ) 

 الثبات بطريقتي االختبار و إعادة االختبار والفا كرونباخ
 قيمة معامل الثبات طريقة الثبات

 0.83 ة االختباراعاد -االختبار
 0.85 الفاكرونباخ

 ه.على ان المقياس يتمتع بثبات عالي ويعكس الجودة العالية ل الباحثانستدل ي( 10ومن الجدول)   
 التجربة االستطالعية الثانية  3-8

انية إلى إجراء التجربة االستطالعية الث الباحثانبعد التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس عمد 
روا عبين , اختي( ال 5التعرف على الوقت المستغرق لججابة عن فقرات المقياس على عينة من ) بهدف 

 ( دقيقة .  20 – 15)  أن الوقت المستغرق لججابة عن المقياس بلغ بينبصورة عشوائية وتبين 
 وصف المقياس بصورت  النهااية السمات االيجاةية للش صية  8_3

فقرات ئيففة مففن )سففتة( ابعففاد ,و تمثففل البعففد االول بالمناعففة النفسففية متمثلففة بففاليتكففون المقيففاس بصففورته النها
( , وتمثففففففل البعفففففد الثففففففاني بالفاعليفففففة الذاتيففففففة  16,  26,  14,  21,  15,  22,  18,  19اآلتيفففففة : ) 

( , و  58,  49,  47,  45,  44,  46,  60,  63,  50,  61,  59متمثلفففففففة بفففففففالفقرات اآلتيفففففففة : ) 
كير ( ,والبعفففد الرابفففع بفففالتف 34,  29,  30,  28ثالفففث بتقفففدير الفففذات متمثفففل بفففالفقرات اآلتيفففة : ) البعفففد ال

( ,  و البعفففففد الخفففففامس بالطالقفففففة متمثلفففففة  11,  12,  13,  7,  9)  اآلتيفففففةااليجفففففابي متمثفففففل بفففففالفقرات 
 53,  51قففرات ) ( , و البعففد السففادس بففاإلرادة ويشففمل الف 42,  41,  36,  43,  37) اآلتيففة  بففالفقرات

نففًا ( ,  وللفقففرات خمسففة  بففدائل) تنطبففق علففيم تمامففًا , تنطبففق علففيم كثيففرًا , تنطبففق علففيم احيا 54,  56, 
 ( وتحسففب1, 2,  3,  4,  5( , تعطفى الفدرجات للمقيفاس ) قلفياًل , ال تنطبفق علففيم اطالقفاً  ,تنطبفق علفيم 

ارهففا ففففي الفقفففرات كافففًة و تقتفففرب الدرجفففة درجففة المسفففتجيب ييفففه مففن خفففالل جمفففع درجففات البفففدائل التفففي يخت
(  وكلمفففا ارتفعفففت درجفففة المسفففتجيب , أشفففار ذلفففك إلفففى أنفففه يمتفففاز بالسفففمات  185_  37النهائيفففة بفففين ) 

وقفد اتضفل مفن خفالل التحليففل اإلحصفائي للمقيفاس أنفه يتمتفع بصفدق  ظففاهري , إذ  االيجابيفة للشخصفية ,
 بالدرجففة الكليففة, ويتمتففع المقيففاس أيضففًا بثبففات جيففد مففن( فقففرة 37تحقففق ذلففك مففن فقففرات المقيففاس البففالغ )

 والففا كرونبفاخ , وبهفذا أصفبل المقيفاس خالل المؤشرات التي استخرجت للمقياس عن طريق إعادة االختبار
 جاهزًا للتطبيق.

لسمات قياس امبعد استكمال المستلزمات العلمية المطلوبة كافة إلعداد وتهيئة : التطب ن النهااي 9_3

وذلك ، 2018/  5 / 3يخ ( العباً، بتار61بتطبيقه على أفراد عينة التطبيق البالغة ) الباحثانجابية  قام االي

 في المالعب الخاصة لألندية التي اجري عليها البحث . 

 الوساال اإلحصااية 10_3
التحليل العاملي   -النسبة المئوية   -االنحراف المعياري   -الوسط الحسابي      -  
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 االختبار التائي لعينتين مستقلتين -  مل ارتباط بيرسون معا -
 عرض النتااج ومناقشتها -3
  العراقبلبعض األلعاب الفرقية المعاق ن ةناء مقياس السمات االيجاةية في الش صية لالعبي  3-1

سية النف ستحقق الهدف االول في أثناء بناء المقياس الذي استوفى الشروط الالزمة لهذا النوع من المقايي
همة ,وكما موضل بشكل تفصيلي في الفصل الثالث من هذه الدراسة, ويعد هذا المقياس أحد األدوات الم

 ( أن االختبارات التي يتم بناؤها1995ويشير )حسانين ,  والمكملة لتحقيق أهداف البحث األخرى.
عينات  بناؤها وتقنينها علىوتقنينها على عينات تمثل مجتمع المستفيدين, تعد أصلل من غيرها التي تم 

 تمثل مجتمعا  خر مهما بلغت درجة التشابه بين المجتمعين. 
 (.181,1995)حسانين , 

 بحث ت الالتعرف على الوصف األوساط الحساةية واالنحرافات المعيارية والفروق لجميا متغ را 3-2
  (11الجدول )

 ةالمتوسط الحساةي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحسوب
 ة ن المتوسط الفر ي لمقياس للسمات االيجاةية للش صية وإاابات أفراد ع نة البحث 

 المتغ ر
الوسط 
 الحساةي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الفر ي

قيمة ت 
 قيمة االحتمال المحسوبة

 0 22,89 24 2,378 34,278 المناعة النفسية
 0 18,41 33 3,167 44,021 الفاعلية الذاتية

 0 20,35 12 1,629 18,058 تتقدير الذا
 0 5,763 18 2,289 20,791 التفك ر االيجاةي

 0 18,33 18 1,803 20,895 الطالقة
 0 1,91 12 6,413 35,204 االرادة
( بأنه توجد فروق ذات داللة  معنوية بين المتوسط الفرضي واجابات أفراد عينة 11يتبين من الجدول )

الفاعلية الذاتية ,وتقدير ,و المناعة النفسية ت االيجابية للشخصية )البحث بشكل عام على مقياس السما
( 0(  والبالغة )sigوذلك  باالعتماد على معنوية ) الذات ,والتفكير االيجابي ,والطالقة النفسية ,واالرادة (

ل ( ولصال0.05لجميع السمات , إذ تبين بأن قيمها المحسوبة أصغر من قيمة مستوى الداللة المعنوية )
ة البحث يمتلكون أن العبي أفراد عين ني( تبين للباحث11من خالل نتائج الجداول )و أفراد العينة البحث .
إلى أن االسباب التي كانت وراء هذه النتائج تعود إلى ان فراد عينة البحث  ى ذلك عز يسمات ايجابية ,و 

وعليه فإن األسباب عدة تميزت درجاتهم فوق المتوسط النظري للمقياس في مجمل مجاالت البحث ,
بعد  الباحثانرى ويخر ,اذ ييما يخص مجال المناعة  النفسية ,ومتداخلة ومكمال بعضها البعض اآل

اطالعها على العديد من المواضيع التي تناولت موضوع المناعة النفسية هذه النتيجة تفسر في ضوء 
لتوفير عوامل تحقيق الصحة النفسية  ممارسة األنشطة الرياضية تعطي فرصًا حقيقة لالعبين المعاقين

,والمتمثلة بالمشاركة في المنافسات الرياضية المختلفة وما يصاحبها من فعاليات ترفيهية ,تضع الالعبين 
في مناخ نفسي يمتثل االطمئنان واالستقرار النفسي والتفاؤل بحيث ينعكس بدوره على درجة المناعة النفسية 
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و تنظيم الصفات أالسلبية مثل االنفعالية ,و قلة النشاط, واالنطوائية,  ن تجاوز الصفات المزاجيةإذ إ
المزاجية السلبية من خالل الصفات الشخصية المتطورة والسيطرة عليها بصورة إرادية من خالل التدريب 

ة ( ,إذ إن إحدى مفاهيم المناع70, 1981متزنًا في المواقف الطبيعية . )الويس,  االنفعاليةييظهر الفرد 
 Tugade)النفسية تمثل القدرة على التوافق الجيد والمواجهة االيجابية للشدائد والنكبات والضغوط النفسية

etal,2004,190)  وعليه يندرج مفهوم المناعة النفسية ضمن هذا التوجه اإليجابي في علم النفس العام أو
تكوين الذات للرياضيين بصورة  انه يدخل في الباحثانرى يالرياضي . أما ييما يخص فاعلية الذات ف

يعده مهمًا فإن ذلك سوف  ,عامة, ومنهم الالعبين المعاقين , فإذا كانت قناعاته بفاعليته عالية في مجال
يشكل مفهومًا إيجابيًا ,و ن الفاعلية الذاتية الواطئة تؤثر بشكل كبير على تحقيق أي أداء مما يفقده الشعور 

م ومواجهة المخاوف, ويكون إدراك النجاح قلياًل لديِه مما يؤثر على سلوكِه بالقدرة على التقدم الى األما
خالل المنافسة والعكس صحيل, وألن ظروف المباريات تتطلب من الالعبين أن يبذلوا أقصى ما يمكنهم 
من قدرات بدنية ,ومهارية ,وخططية ,ونفسية لتمكنهم من تحقيق أهدافهم ألنهم يواجهون منافسًا غير 

الذي يتطلب منهم تقييمًا وتنظيمًا ألفكارهم وأعمالهم وانفعاالتهم تنظيمًا ذاتيًا واجتماعيًا ,وهذا  فا األمرمعرو 
يؤكد بأن فاعلية الذات الرياضية  تمثل درجة اعتقاد الفرد في قدراته واستطاعاته وادراكه بانه فاعل وكفوء, 

( .ومن هنا تؤدي فاعلية الذات دورًا 275 ,1998ويستطيع النجاح في اداء سلوك نوعي معين )عالوي, 
مهمًا في التأثير على األداء الرياضي الالعبين المعاقين , وان مستوى فاعلية الذات لديهم يمثل العامل 
الحاسم في انجاز أقصى اداء ممكن, وقد صاغ )بانديورا( فاعلية الذات من خالل تصوره للتغير السلوكي 

المعرفي لفاعلية الذات, وان مدركاتها تعني "مدى اعتقاد الفرد انه يمكنه ان الذي يحدث بوساطة الميكانزم 
ينفذ بنجاح سلوكيات مثل األداء الرياضي, وتحقيق نتيجة مؤكدة مثل النجاح في الرياضة " )محمد, 

مع ما أشارت اليه بعض المصادر واألدبيات  الباحثانذهب يتقدير الذات بوييما يتعلق  (.22, 1993
 ( Cooper Smith)سات النفسية إلى ارتباط الذات بمفاهيم عدة ومنها مفهوم تقدير الذات , اذ يرى والدرا

, أن تقدير الذات هو ما يعتقده الفرد عن نفسه بأن لديه القدرة واإلمكانات واإلحساس بالنجاح والقيمة في 
والسلوكيات األخرى .)المعماري  الحياة وهي خبرة موضوعية يقدمها الفرد لآلخرين من خالل التعبير اللفظي

(. ومن هنا فإن المنافسات الرياضية بشكل عام وفي رياضة المعاقين بصفة خاصة تعمل 40,  2002, 
تعزيز الثقة بالنفس كونها افضل بيئة يتم من خاللها اكتساب الرياضي على العديد من السمات االيجابية 

 ذلك الى فسر يو , وييما يخص مجال التفكير االيجابي , لبحثد واضحا لدى أفراد عينة ا,ولهذا بدا هذا البع
عتمد على طريقة البناء المعرفي , إذ من المسلم به أن وراء كل انفعال فف سلبي أو تأن طريقة التفكير 

ايجابي فف بناء معرفي و معتقدات سابقة لظهوره , ولما كان السلوك واالنفعال يتفاوتان من حيث السوء 
وبعبارة أخرى , الالمعقوليةو  لتفكير المصاحب أو السابق يتفاوت أيضا من حيث المعقوليةوالمرض فإن ا

لمزيد من النشاط  إذا كانت طريقة التفكير عقلية ومنطقية فإن السلوك أو االنفعال سيكون ايجابيًا ودافعاً 
)إبراهيم ,  االضطرابعلى درجة مرتفعة من  السلوك واالنفعال كليهما سيكونانكانت العكس فإن و  والبناء,
إن التفكير االيجابي هو نواة االقتدار المعرفي, وفاعلية التعامل مع مشكالت الحياة  (194, 1998

وتحدياتها, والتغلب على محنها وشدائدها. إنه ليس مجرد وسيلة أو مقاربة منهجية, بل هو توجه يعبئ 
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العمل. كما أن التفكير اإليجابي يشكل  الطاقات ويستخرج اإلمكانات الحاضرة منها والكامنة من أجل
(  يذهب أهل المعرفة 41, 2011العالج الناجع للحفاظ على المعنويات وحسن الحال النفسي.) الجبوري, 

بالتفكير اإليجابي إال أن التفكير في أمر ما والتركيز عليه هو أحد القوانين الرئيسة في توجيه حياة اإلنسان 
ما نفكر ييه تفكيرًا مركزًا في عقلنا الواعي ينغرس ويندمج في خبرتنا , و أيًا كان ما  سلبيًا أو إيجابيًا ,  إن

تعتقده فسيتحول إلى حقيقة عندما تمنحه مشاعرك , وكلما اشتدت قوة اعتقادك , وارتفعت العاطفة التي 
 تضيفها إليه تعاظم بذلك تأثير اعتقادك على سلوكك وعلى كل شيء يحدث لك , يظل األشخاص

,   2008الناجحون والسعداء محتفظين على الدوام باتجاه نفسي من التوقع الذاتي اإليجابي )الرقيب , 
بأن التفكير االيجابي هو ذلك النوع من التفكير الذي ينسجم مع أهدافنا العامة ,  الباحثان شيروي(. 17

ة النفسية هي العامل النفسي .كما أن الطالق,وقيمنا األساسية في الحياة , ويقود إلى تحقيق السعادة
األساس بوصفها خبرة ذاتية ايجابية تكون على ارتباط وثيق باألداء المثالي والقمي كما أن أغلب مصادرها 

( 80( ,والتي قام بها على )2008تكون ايجابية وهذا ما أكدته دراسة )شيكزينتيمهالي( نقاًل عن )محمد, 
ة لخبرة الطالقة النفسية في أنشطة مختلفة ووجد أن خبرة الطالقة العبًا امريكيًا لدراسة الخصائص النوعي

كما أن ي, فضاًل عن االستماع والمهارة. ترتبط بالعديد من الخصائص االيجابية جاء في مقدمتها التحد
الطالقة النفسية تأتي نتيجة لتغيرات طويلة المدى او تكيفات في طريقة الفعل ,فضاًل عن المتغيرات البدنية 

تكتسب بالممارسة والمنافسة فهذه  والفشل, والتيلمهارية التي تتحقق بالتدريب والخبرات الخاصة بالنجاح وا
العوامل تحول التراكيب السيكولوجية كالثقة بالنفس وتصور الذات ,والتركيز في األداء إلى أعلى المستويات 

 االرادة بأنها الباحثانسر يف(.واخيرًا 18-17, 2008وبالتالي الوصول إلى حالة الطالقة النفسية. )محمد, 
 االهداف إلى الوصول الفرد لغرض وانفعاالت وأفكار أعمال في التحكم إلى يوجه الذي النفسي النشاط ذلك

 على الهدف و يجب إلى الوصول في طريق الفرد تواجه التي الصعوبات مختلف على التغلب مع المطلوبة
 قوة ألن , الداخلية  والخارجية والمصاعب العقبات وتجاوز اتالصعوب على دائما يتدرب أن الرياضي
 المصاعب على يتغلب أن أراد الرياضي ,و ذا المتواصل الجهد بذل طريق عن إال تقوى  أن يمكن ال االرادة
 ) محمود .تصرفاته على بصدق يحكم يتعلم كيف ان وعليه غيره وليس ذلك يفعل لماذا يعرف ان عليه

 (54, 2013وعودة, 
 التوصيات االستنتااات و  – 4 
 ما يأتي: الباحثاناستنتج االستنتااات :  4-1
عالية  لبعض االلعاب الفرقية في العراق فاعلية المعاقين اثبت مقياس السمات االيجابية لالعبي  .1

 .إلى بنائه وبمواصفات علمية دقيقة ,وذلك عن طريق التوصل 
توسط ية في العراق بشكل عام درجات عالية تفوق الملبعض االلعاب الفرق المعاقين يمتلك العبو  .2

 الفرضي في مقياس السمات االيجابية في الشخصية .
 بما يأتي :  الباحثان ىالتوصيات : أوص 2 – 4
 .لالعبين المعاقين في فعاليات اخرى. التأكيد على استخدام مقياس السمات االيجابية  .1
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لبعض  المعاقين ير السمات االيجابية لالعبي التأكيد على إيجاد مناخ نفسي يساعد في تطو   .2
 االلعاب الفرقية في العراق.

 المصادر :  -
لدى  ( : تنظيم الذات و عالقته بالتفكير السلبي و االيجابي 2011الجبوري , احمد محمود طعمة ) . 1

 طلبة المرحلة االعدادية , رسالة ماجستير , جامعة تكريت , كلية التربية . 
ي (:الصدق العاملي لالختبارات المهارية المقترحة ف2010, عبد الكريم قاسم و خران )الجوادي . 2

امعة جاختيار الطالب المتقدمين للقبول في كلية التربية الرياضية, مجلة الرافدين لعلوم الرياضية, 
 .  53, العدد16الموصل, المجلد 

 عمان األردندار وائل للنشر, ,1طSPSS(:التحليل اإلحصائي المتقدم باستخدام2008)ودة,محفوظج. 3
ر ( : اطالقات طاقات الحياة ) قراءات في علم النفس االيجابي , التنو  2012حجازي , مصطفى ) . 4

 للطباعة و النشر , مؤسسة يمو برس للطباعة و التجارة , لبنان . 
, 3ول,ط(: التقويم والقياس في التربية الرياضية , الجزء اال1995حسانين, محمد صبحي ) .5

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, عمان.
( : ادارة الضغوط و عالقتها بسمتي الشخصية المناعية ) الصالبة  2014حنصالي , مريامة )  .6

 –ة بسكر  –النفسية و التوكيدية ( في ضوء الذكاء االنفعالي , اطروحة دكتوراه , جامعة محمد خيضر 
 .  كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

في  (  . أسس التفكير االيجابي و تطبيقاته اتجاه الذات و المجتمع2008الرقيب , سعيد بن صالل : ) .7
 ضوء السنة النبوية . بحث غير منشور كلية التربية جامعة الباحة .

 ,, عالم الكتب , القاهرة  3( : الصحة النفسية و العالج النفسي , ط1997)حامد عبدالسالم,زهران .8
 مصر

ري (:القياس والتشخيص في التربية الخاصة, دار اليازو 2010عبد الحافظ, وسمير, أبو مغلي ) سالمة, .9
 العلمية للنشر والتوزيع ,عمان, األردن.

( : المرونة النفسية و عالقتها بالرضا عن الحياة لدى طلبة  2012شقورة , يحيى عمر شعبان )  .10
 .سم النفغزة , كلية التربية عل , جامعة االزهر , الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة , رسالة ماجستير

( : الفاعلية و عالقتها بالتوافق النفسي لدى قطاعات من الشباب  1986صديق , عمر الفاروق )  .11
 المصري , رسالة ماجستير , كلية التربية , جامعة عين شمس , القاهرة , مصر . 

 عام , بغداد , الدار الوطنية. ( : علم النفس ال 1990طه , حسين ياسين و علي خان )  .12
 ( : قياس الشخصية , جامعة الكويت , مجلس النشر العلمي . 1993عبدالخالق , احمد محمد ) .13
 , الكويت , مكتب الفالح .  1( : القياس النفسي , ط 1998عبدالرحمن سعد )  .14
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 لقاهرة . كر العربي , ا, دار الف 1( : القلق و ادارة الضغوط النفسية , ط 2001عثمان , فاروق السيد )  .15
ته و ( : القياس و التقويم التربوي و النفسي _ اساسياته و تطبيقا2000عالم , صالح الدين محمود )  .16

 توجهاته المعاصرة , دار الفكر العربي , القاهرة . 
 ة لمعارف للطباعة والنشر, القاهر , دار ا1( : مدخل علم النفس الرياضي, ط1998عالوي, محمد حسن ) .17
وم ( : اساسيات البحث العلمي في التربية و العل1992ده , احمد سليمان و ملكاوي , فتحي حسين )عو  .18

 , مكتبة الكتاب للتوزيع , االردن .  1االنسانية , ط
  , مركز الكتاب للنشر , القاهرة . 1( : القياس المعرفي الرياضي , ط2001فرحات , ليلى السيد ) .19
 تفكير السلبي و االيجابي دراسة تحليلية , مصر , الراية . ( : ال 2000الفقي , ابراهيم )  .20
, مركز الكتاب للنشر , مصر  2( : الطالقة النفسية , ط  2008محمد , عبدالعزيز عبدالمجيد )  .21

 الجديدة , القاهرة . 
ة ( : اختبار الطرق المستخدمة بواسطة مدربي المالكمة لزيادة فاعلي1993محمد, صدقي نور الدين ) .22

 ( .2(, الجزء )3ت لدى المالكمين, مجلة اسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية, العدد )الذا
 كلية,6 ,ط " الرياضي علم النفس في معاصرة اتجاهات (: 2003) عريبي احمد ,وعودة غازي ,محمود .23

 .الردنا ,عمان والتوزيع لنشروا للطباعة المجتمع العربي مكتب ,المستنصرية الجامعة ,الرياضية التربية
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 سوريا,سيرة للطباعةوالنشرلمدار ا,1ط,(:القياس والتقويم في التربية وعلم النفس2000ناجي محمد),ملحم .25
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 (1لحن )الم

 ثبآرااهم في بعض إاراءات البح انن أسماء السادة ال براء المت صص ن الذين استعان الباحثيب 

 

 مكان العمل الت صص أسماء السادة ال براء  ت 

 قياس وتقويم عالوي  أ.د ث الم يون  1
 التربية البدنية و علوم الريا ة / اامعة الموصل

 علم النف  الريا ي الوتار ناظم شاكر  أ.د 2
 علوم الريا ة / اامعة الموصلبية البدنية و التر 

 علم النف  الريا ي السلطانيعظيمة عباس  أ.د  3
 ينالتربية البدنية و علوم الريا ة / اامعة صال  الد

 علم النف  الريا ي عبدالر اعصام محمد أ.د  4
 التربية البدنية و علوم الريا ة / اامعة الموصل

 يا يعلم النف  الر  مها صبري أ.د  5
 التربية البدنية و علوم الريا ة / اامعة كركوك

قسم علم النف  التربوي / كلية التربية / اامعة  علم النف  التربوي  سم ر يون أ.م. د  6
 الموصل

ية قسم التربية البدنية و علوم الريا ة / كلية الترب علم النف  الريا ي المرادنبراس يون   أ.م. د 7
 لللبنات / اامعة الموص

كلية التربية البدنية و علوم الريا ة  / اامعة  علم النف  الريا ي العب دينغم محمود  أ.م. د 8
 الموصل

ية قسم التربية البدنية و علوم الريا ة / كلية الترب علم النف  الريا ي ثامر محمود أ.م. د 9
 االساسية / اامعة الموصل

كلية التربية البدنية و علوم الريا ة / اامعة  يعلم النف  الريا  ال فافنغم خالد  أ.م. د 10
 الموصل

  كلية التربية البدنية و علوم الريا ة / اامعة صال علم النف  الريا ي سع د نزار أ.م. د 11
 الدين

 علم النف  الريا ي ماهر عبداالل  أ.م. د 12
 ادكلية التربية البدنية و علوم الريا ة / اامعة بغد

كلية التربية البدنية و علوم الريا ة / اامعة  علم النف  الريا ي ادري رافا  أ.م. د 13
 الموصل

كلية التربية البدنية و علوم الريا ة / اامعة  علم النف  الريا ي ول د ذنون  أ.م. د 14
 الموصل

اامعة  كلية التربية البدنية و علوم الريا ة /  علم النف  الريا ي محمد خ ري د م.  15
 الموصل


