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ىدف البحث إلى :

 بناء مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية لالعبين المتقدمين في مركز مدينة الموصل -وضع مستويات معيارية عمى مقياس خماسي يقترب بين المستوى المنخفض إلى المستوى المرتفع لسمة الشخصية

الرياضية االضطيادية .

استخدام الباحثان المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالءمتو و طبيعة البحث .

تكون مجتمع البحث من ألالعبين المتقدمين في مركز مدينة الموصل  ،والبالغ عددىم

( ) ٦٣٢العبا" موزعين عمى جميع األندية المعتمدة في مركز مدينة الموصل باستثناء األندية غير المعتمدة ( النوادي
التخصصية ) .

وتكونت عينة البحث من ()٥٨٨العبين  ،تم تقسيم عينة البحث إلى عينتين  ،عينة البناء والبالغ عددىا ( )٢٢٨العبا"

وبنسبة ( ، )٪٦٥وعينة التطبيق البالغ عددىا ( )٨٧٨العبا" وبنسبة (. )٪٢٥

واستخدم مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية الذي أعده الباحثان كأداة لجمع البيانات  ،وقد تضمنت إجراءات

البناء ( تحديد أبعاد المقياس  ،وتحديد أسموب صياغة فقرات المقياس ،وصياغة فقرات كل بعد بصورتيا األولية  ،فضال

عن اعتماد الخطوات واإلجراءات العممية في بناء المقياس والمتضمنة صدق المحتوى والصدق الظاىري لممقياس  ،وصدق
البناء المتمثل (بالتحميل اإلحصائي لمفقرات) بأسموبي المجموعتين المتضادتين  ،واالتساق الداخمي  ،وتم استخدام طريقة

إعادة االختبار في الثبات .

في حين اقتصرت الوسائل اإلحصائية عمى  :المتوسط الحسابي  ،والمنوال  ،واالنحراف المعياري  ،ومعادلة معامل االلتواء
لـ( كارل بير سون)  ،ومعامل االرتباط البسيط  ،واختبار(ت)  ،والمتوسط الفرضي لممقياس  ،والنسبة المئوية .

وفي نياية البحث توصل الباحثان إلى عدد من االستنتاجات ىي :

 -تم التوصل إلى بناء مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية لالعبين المتقدمين في مركز مدينة الموصل .

 الالعبون المتقدمين في مركز مدينة الموصل بصورة عامة يتمتع بدرجة من االضطياد النفسي العالي قد يكون حاف ازودافعا لألداء والعطاء في المجال الرياضي .

 -تم التوصل إلى مستويات معيارية لعينة البحث بمقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية

الكممات المفتاحية  :سمة الشخصية الرياضية  -االضطيادية  -الالعبين المتقدمين
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"Constructing a Measurement Scale for The Characteristic of Persecuted
Sport Personality of Adult Players in The City of Mosul
Lecturer Ahmad H. A. Attaee

Prof. Dr. Theelam Younis Allawi
Abstract

The current study aimed at:
- Constructing a measurement scale for the characteristic of the persecuted sport
personality of the adult players in the city of Mosul
- putting standard levels on a fifth scale ranging between low level and high level of the
persecuted sport personality
Both researchers used the descriptive method by means of survey style for its
appropriateness to the nature of the study. The sample of the study consisted of the adult
players in the center of the city of Mosul (623 players) distributed on all the official clubs in
the center of the city of Mosul, except the unofficial clubs, which were excluded (specialized
ones).
The sample of the study consisted of (508) players which was then divided into two
samples; the sample scale Constructing which consisted of (330) players with a percentage of
(65%), and application sample which consisted of (178) players with a percentage of (35%).
The scale of measuring the persecuted sport personality, which was edited by the
researchers, as a means for collecting data. The procedures of Constructing the scale included
(identifying the dimensions of the scale, identifying the method of formulating the items of the
scale, formulating the items of each dimension with their initial form in addition to applying
the scientific steps and the procedures in Constructing the scale which includes validity of the
content, the vase validity of the scale, the validity of Constructing the scale which is
represented in (the statistical analysis of the items) by means of two contrasted groups,
internal consistency and the method of retesting for validity was also used).
The statistical means were: the mean, Mode, standard deviation, the equation of
coefficient of skewers of (Karl Pearson), Simple Correlation Coefficient, t-Test, the
Hypothetical Mean of the scale and percentage.
The researchers reached at the following findings:
Constructing a scale for the characteristic of the persecuted personality of adult
players in the center of the city of Mosul
Generally adult players in the center of the city of Mosul have a degree of positive
psychological persecution which may be an incentive and a motive for performance and giving
in sport field
Constructing certain standard levels for the sample of the study by means of the scale
of measuring the characteristic of sport persecuted personality.
Keywords: Characteristic of Sport Personality - Persecuted - Adult Players

 التعريف بالبحث-٨
 مقدمة البحث وأىميتو٨ -٨
،  منيػا مػا يتصػؿ بالتكنولوجيػا، جاء القرف الواحد والعشروف محمال بالثورات العممية المتنوعة في شتى جوانػب الحيػاة
،  وذلؾ عقب اإلخفاقات الكثيرة في القرف الماضػي ممػا يسػيـ فػي تعقيػد الحيػاة...  والصناعة،  واالتصاالت، والطب
 مما ألقى، وظيور كثير مف الصعوبات واالضطرابات حتى أطمؽ عميو بعض الباحثيف عصر القمؽ والضغط النفسي
 وعمػى عػاتؽ الالعػب بصػفة خاصػة ؛ إذ بػات عميػو، بأعبػاء وضػغوط كثيػرة عمػى كاىػؿ الفػرد العػاد بصػفة عامػة
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التعامؿ مع ىذه الضغوط وتمؾ التغيرات والتكيؼ معيا بطريقة مقبولة  ،ومنيا الضغوط النفسية وعمى الرغـ مف كثرة
وتنوع الضغوط الواقعة عمى الفرد إال أف االستجابات تجاىيا قد تختمؼ مف فرد آلخر ؛ حيث قد تظير الفروؽ الفردية
في إدراؾ الضغوط الواقعة عمى الفػرد والتعامػؿ معيػا  ،ويؤيػد ذلػؾ مػا ذكرتػو مشػيرة اليوسػفي (  ) ٠٩٩١إذ إف بعػض
األفػراد يػدرؾ الضػغوط ويشػعر بالتعػب سػريعا  ،وآخػريف يصػابوف باالكتئػاب  ،وصػنفا ثالثػا الييمػو تمػؾ الضػغوط بػؿ
يتكيؼ معيا  ،وىكػذا تتنػوع اسػتجابات األفػراد تجػاه موقػؼ واحػد( اليوسػفي  ، )٧٢٢ ، ٠٩٩١ ،ومػف المواقػؼ الحياتيػة
المتنوعة تكوف استجابة البعض باألعراض الشػبيية بالحػاالت المرضػية  ،وىػي اسػتجابة طبيعيػة ال تمثػؿ حالػة مرضػية
بعينيا ألنيا رد فعؿ لموقؼ صادـ أو رد فعؿ لموقؼ ضاغط كما ىو الحاؿ حينما يتعرض جسػـ اإلنسػاف لبػرد مفػاج
أو ح اررة شديدة يكوف رد الفعؿ عرض مرضي وفي الحالة النفسية حينما نريد مقارنتيا فأف المقابؿ فػي ذلػؾ يكػوف أكثػر
مف حالة مرضية نفسية في الوقت نفسو  ،فتظير عمييـ أعػراض القمػؽ الحػاد واالكتئػاب النفسػي عمػى المسػتوا النفسػي
ىػي حالػػة العػرض المرضػػي ( يسػبؽ المػػرض) التػي تحػػتـ االسػػتجابة بػاألعراض مثػػؿ الحػزف أو األسػػى فػي حالػػة فقػػداف
شخص عزيز أو في حالة الخوؼ في مواجية الخطر  ،وىي تعد اسػتجابات صػحية  ،ولكػف تكػوف غيػر صػحية عنػدما
تترؾ آثار الحزف أو حالة الخوؼ عمى الكيػاف النفسػي بأسػره  ،أننػا وفػي غمػرة مواجيتنػا لمواقػؼ الحيػاة المتنوعػة ترسػ
فػػي دواخمنػػا العديػػد مػػف حػػاالت االرتبػػاؾ النفسػػي الػػذ يػػؤد إلػػى حػػدود االضػػطراب أو يمسػػو عمػػى األرج ػ أو تقتػػرب
أعراضو مػف كونيػا مرضػية  ،إذف ىػي تعيػؽ التكيػؼ بدرجػة ممحوظػة وتسػبب الضػيؽ أو األلػـ لصػاحبيا أو لمػف حولػو
حتػػى واف كانػػت اضػػطرابات موقفيػػة فأنيػػا تنشػػأ الص ػراع وتػػؤد بصػػاحبو إلػػى أف يقػػع تحػػت طائػػؿ الص ػراع الػػداخمي،
ويوصػي المعػالجوف النفسػيوف بضػػرورة تغييػر البيئػة واسػتخداـ اإلرشػػاد النفسػي بصػور متفاوتػة لكػػي يسػاعد ىػذا التوجيػػو
إلػػى تقميػػؿ مػػف حالػػة الشػػعور بػػالعجز ( الكنػػاني  ،)٠١ - ٥ ،٧١١٢ ،و يعنػػي التفكيػػر االضػػطياد شػػعور اإلنسػػاف
بأنو مضطيد و مقيور أو أنو مظموـ أو وقع عميو حيؼ ولـ يسعفو قانوف أو عدالة أو انو حػرـ مػف حػؽ لػو فػي الحيػاة
و ال تطبػؽ بصػورة متسػاوية وعادلػة ىػػذا يػدعى التفكيػر االضػطياد (  )persecutory thinkingومػا إلػى ذلػؾ
مػف معتقدات قد تثير في داخمو عدوانية قد يعبػر عنيػا بشػكؿ صػراع وقػد يبقييػا مكبوتػة وقػد يبقػى ىػذا التفكيػر بمسػتوا
مقبػوؿ وقػػد يتحػػوؿ إلػى أوىػػاـ وعنػػدىا يوصػؼ بأنػػو مصػػاب (صػال  . )٧ ،٧١١١ ،إذ يمكػػف لمتفكيػػر االضػػطياد أف
يكوف العممية العقمية المشتركة لػدا المصػابيف باضػطراب الشخصيػػة االضػطيادية واألفػراد العػادييف بمعنػى إف الشػعور
باالض ػػطياد يك ػػوف ل ػػدا األفػ ػراد الع ػػادييف أيض ػػا  ،واف ى ػػذا التفكي ػػر ال ػػذ يتض ػػمف نوعي ػػة في ػػـ الف ػػرد لنفس ػػو واآلخػ ػريف
واألحداث مف حولو لػو دور حاسػـ فػي تحديػد سػموكو إمػا أف يكػوف متوافقػا أـ غيػر متوافػؽ يكػوف االخػتالؼ بػيف األفػراد
قائما عمى أساس الدرجة أكثر مف النوع ثـ السواء في طرؼ والالسواء في الطرؼ اآلخػر المقابػؿ ويعػد السػواء الكامػؿ
تجريػد غيػر واقعػي كمػا إف الالسػواء ىػو اآلخػػر تجريػد غيػر واقعػي (العنػػز  . )٧١٢ ،٠۹۹۹ ،وأفػادت د ارسػة (صػػال
 )٧١١١،بوجػػود عػ ػػالقة بػػيف مظػػاىر الشخصػػية االضػػطيادية ومجػػاالت التفكيػػر االضػػطياد وىػػذا يعنػػي أف أع ػراض
الشخصية االضطيادية تقػػع ضمف بعد التفكير االضطياد  ،في حيف أكدت دراسة فنفشتف ( Fingsteing ،1992
 ) &Van ableبػػأف االضػػطياد يمكػػف أف يوس ػػع إلػػى اتجػػاه غيػػر س ػرير ليتنػػاوؿ العمميػػات الفكريػػة لػػدا األشػػخاص
العػػادييف وأشػػار إلػػى أف المجتمػػع تقريبػػا يشػػيد األفكػػار أو المشػاع ػػر االضػػطيادية فػػي إحػػدا المناسػػبات وحتػػى ضػػمف
المجتم ػ ػ ػػع الع ػ ػ ػػاـ ل ػ ػ ػػدييا نزع ػ ػ ػػات اضطياديػ ػ ػ ػػة مث ػ ػ ػػؿ الشػ ػ ػ ػػؾ ،الػ ػ ػ ػػتمركز عم ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػػذات  ،كػبػ ػ ػ ػػش الف ػ ػ ػػداء ،والعدائيػ ػ ػ ػػة
(  ) Feinstein ، 1996 ، 244بمعنػػى أف الشع ػػور باالضطي ػػاد ال يك ػػوف حص ػ ار بػػاألفراد المصػػابيف باضػػطراب
الشخصية االضطيػادية .
وتأتي أىمية البحث الحالي بوصفيا أوؿ محاولة حسب عمـ الباحثاف لمتعرؼ إلػى مسػتوا الػ ػػتفكير االضػ ػػطياد
عنػػد الالعبػػيف الػػذيف يمثمػػوف ش ػريحة واسػػعة مػػف المجتمػػع الرياضػػي  ،حيػػث ع ػػاش المجتمػػع الع ارقػػي قبػػؿ ىػػذا سػػنوات
صعبػػة بسبب الحػروب المتعػددة والن ازعػات وقمػع لمحريػات وكػػذلؾ بسػبب الحصػار الػػذ داـ سػنوات طويمػة  ،وقػد أدت
ىػػذه األوضػػاع إلػػى تدى ػػور اقتصػػاد وتغي ػرات اجتماعيػػة سػػيئة وى ػػدر لمطاقػػات الماديػػة والبػشري ػػة ح ػػيث انعكسػػت ىػػذه
األوضػاع والظػػروؼ عمػػى تفكيػػر اإلنسػػاف الع ارقػػي ومػػف ثػػـ انعكسػػت عم ػػى شخصػػيتو  ،فقػػد أشػػار (بريسػػتيف  ،وسػػيفر )
إلى أف التػفكير االضطياد يوض نفػػسو بعد التغيرات االجتماعية السػيئة والمواقػؼ المفاجئػة مثػػؿ الحػػروب واألزمػات
07

بناء مقياس مسة الشخصية الرياضية االضطهادية لالعبني ..................

االقتصػػادية والسياسػػية ) ) Bersten & Sever ، 1993, 53-62ودلػػت بعػػض نتػػائا الد ارسػػات أف الحرمػػاف
االقتصػػاد والثقػػافي يرفػػع مسػػتوا الحيػػؼ واليػػـ لػػدا الالعبػػيف ( الطحػػاف  . )٠۹۸۹ ،ىػػذا يعنػ ػػي أف أحػػداث الحيػػاة
الضاغطػ ػ ػػة قػػد تحمػػؿ األف ػراد عمػػى أف يتبن ػوا أفكػػا ار اضػػطيادية لمواجيػػة ىػػذه الضػػغوط والمشػػكالت وتفسػػيرىا بأشػػكاؿ
معرفيػة الف األفػراد يختمفػوف فػ ػػي طريقػة إدراكيػـ لتمػؾ الػ ػػضغوط  ،لػذا فػاف موضػوعاب بيػذه األىميػة جػػدير بػاف يػػدرس
ويبحث لمعرفة مدا شيوع التفكير في أوساط واسعة مف شرائ المجتمع الع ارقػي والمتمثمػة بػالالعبيف وذلػؾ مػػف خػالؿ
تشػػخيص وتحميػػؿ المشػػكالت التػػي تػواجييـ مػػف ىػػذا النػػوع والسػػيما تمػػؾ التػػي تتعمػػؽ مواضػػيعيا بالشػػعور باالضػػطياد ،
ح ػػتى نسػػتطيع تحسػػيف وتػػوفير الظػػروؼ الماديػػة والتربويػػة والنفسػػية الػػتي تبػػث فػػي الالعػػب توقػػد وتػػوىا فكػػر لتحسػػيف
الحيػػاة الحاليػػة والسػػيما فػػي المػػدة المق ػػبمة بعػ ػػيداب ع ػ ػػف األسػػاليب التػػي تجعػػؿ أفكػػار الالعػػب ت ػػدور حػػوؿ الػػػشؾ والعػػداء
واالعتقاد بأنو مقيور أو أف حيفاب أو ظمماب أصػابو وأف العدالػة والقػوانيف ال تطبػؽ بصػ ػػوره صػحيحة ومتسػاوية  ،ويسػاعد
عمػى إيجاد الحموؿ لكثير مف المشكالت المختمفة و المتراكمة التي تواجينػا وبمػا أف حػؿ المشػكالت يمثػؿ التفكيػر عمػى
مػا يػػرا مايػػر (  ، )Mayer ،1977 ، 6بػؿ يمثػؿ أعمػى قمػة التفكيػر فػػاف المنطػؽ يقودنػا أف نسػتنتا بأنػو يصػعب
عمػػى إنسػػاف تفكي ػره مػػف الن ػػوع االضػػطياد الوص ػػوؿ إلػػى حمػػوؿ لمشػػكالتو والمشػػكالت األخػػرا بالقػػدرة نفسػػيا والنجػػاح
مقارنػػة بآخر يكوف تفكػيره عػقالنيػا وموضوعيا ومتحػر ار نسبيػا م ػػف مشاعر االضطياد.
إف االضطياد يأخذ بعدا كبي ار في مجاؿ التربية الرياضية ويعػد العبػو األنديػة فػي مركػز مدينػة الموصػؿ احػد العناصػر
الرياضػية الميمػػة .التػػي تتمثػػؿ فػػي الػػدور الفعػػاؿ ليػػذه الشػريحة فػػي نجػػاح األنشػػطة الرياضػػية التػػي تقيميػػا و ازرة الشػػباب
والرياضػة العراقيػة  ،مػػف حيػث حضػػورىـ وممارسػتيـ لجميػع ىػػذه األنشػطة بمػػا يتناسػب مػع ميػػوليـ وطموحػاتيـ واشػػباع
حاجاتيـ الداخمية  ،واذا كانت الػبحوث قػد نجحػت كثيػ ار فػػي إلقػاء الضػوء عمػى كثيػر مػف المشػكالت التػي يعػاني منيػا
ألالعػػب وأوضػػحت العوامػػؿ والمتغي ػرات المرتبط ػػة بيػػا سػػمبيا وايجابي ػػا إال أف مػػا يشػػخص مػػف عوامػػؿ مػػؤثرة ف ػػي النمػػو
اإلنساني وما يتعرض لو مػف عقبػات واحباطػات فػي مجتمػع مػا قػد ال يكػوف ممػاثال لمػا ىػو متحقػؽ فػي مجتمػع آخػر .
والشخصػية الرياضػية االضػطيادية تػؤثر فػي الػروح المعنويػة لمفػرد فتجعميػا منخفضػة  ،بػؿ تسػاعد فػي ظيػور بعػض
االضػطرابات البدنيػة  ،وقػد يمتػد أثرىػا لممنػزؿ فيكػوف سػببا فػي األزمػات والصػراعات األسػرية فػي األسػرة ( أبػو زيػد ،
 . )٧٥١ ،٧١١٧وق ػػد ب ػػرزت ف ػػي اآلون ػػة األخيػ ػرة مجموع ػػة م ػػف المالحظ ػػات والتعميم ػػات بخص ػػوص ت ػػدني مس ػػتوا
االضػػطياد لػػدا العديػػد مػػف أف ػراد المجتمػػع أضػػيفت إلػػى قناعػػة الباحث ػاف ف ػزادت مػػف العزيمػػة عمػػى المضػػي فػػي ىػػذا
الموضػػوع الحيػػو  .أف معرفػػة درجػػة االضػػطياد يعػػد وسػػيمة فػػي معالجػػة ظػػروؼ العمػػؿ المختمفػػة  ،وكشػػؼ الجوانػػب
االيجابية والسمبية  ،وتحسيف طرائؽ العمؿ وتطويرىا إلى نحو أفضؿ  ،ومف ىنا تكمف أىمية البحث .
٨ـ  ٣مشكمة البحث
تعػػددت النعػػوت التػػي وصػػؼ بيػػا ىػػذا العصػػر الػػذ نعػػيش فيػػو فيػػو عصػػر اآللػػة وعصػػر القمػػؽ وعصػػر الػػذرة
وعصر الكومبيوتر وآخر ىذه النعوت ولػيس أقميػا داللػة ىػو عصػر االضػطرابات النفسػية  ،ذلػؾ أف اإلنسػاف المعاصػر
قد اخذ يظير مف مظاىر السموؾ والتفكير مالو أف يكشؼ عف الخمػؿ واالضػطراب فػي حياتػو بقػدر مػا ىػو تعبيػر عػف
وط ػػأة الحي ػػاة المعاصػ ػرة وص ػػعوبة المس ػػايرة م ػػع متطمباتي ػػا .فض ػػال ع ػػف الظ ػػروؼ االجتماعي ػػة والتربوي ػػة واالقتص ػػادية
الصػ ػػعبة الناجمػ ػػة عػ ػػف الوضػ ػػع الػ ػػذ تعػ ػػرض لػ ػػو المجتمػ ػػع الع ارقػ ػػي الػ ػػذ أدا إلػ ػػى زيػ ػػادة عػ ػػدد المشػ ػػكالت النفسػ ػػية
واالجتماعيػػة والتربويػػة لػػدا شػريحة واسػػعة مػػف أبنػػاء المجتمػػع ومنيػػا شػريحة الالعبػػيف  ،وعمػػى الػػرغـ مػػف انػػو ال توجػػد
إحصػػائيات دقيقػػة وواضػػحة ع ػػف ىػػذه المشػػكالت المتعػػددة إال أف بعػػض الد ارسػػات المحميػ ػػة أشػػارت إلػػى شػػيوع بعػػض
مظاىر اضطرابات الشخصيػة لدا ألالعبيف .
وأشارت نتائا بعض الدراسات الغربية أيضا إلى ازديػاد معدالت انتشػار اضػطراب الشخصيػ ػػة بػيف الالعبػيف بشػكؿ
ممحوظ  ،و مف ىذه االضطرابات اضطراب الشخصية االضطيػادية .
وفػي ضػػوء مػا تقػدـ يجػد الباحثػػاف أف مػػشاكػػؿ الالعبػيف النفسيػ ػػة واضػطراباتيا تسػػير باتجػاه الزيػادة  ،وىػو أمػر يػػدعو
إلػػى ضػػرورة القيػػاـ بد ارسػػات عمميػػة فػػي ضػػوء المعطيػػات الثقافيػػة واالجتماعي ػػة مػػف اجػػؿ زيػػادة مع ػػرفتنا بحجػػـ وطبيعػػة
مشكالت الصحة النفسية واضطرابيا  .ىذا ما جذب انتباه الباحثاف لمقيػاـ بد ارسػة ىكػذا مشػكمة ،لػذا ارتػ الباحثػاف بنػاء
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مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية لالعبيف المتقدميف في مركز مدينػة الموصػؿ وجعمػو نػواة لموضػوع ميػـ
يمكف أف يتطرؽ إليو الجميع  ،واحساسػا مػنيـ بػاف ىنػاؾ خمػال مػا فػي درجػة االضػطياد لػدا العبػي األنديػة لمػا يبػدو
مػػنيـ مػػف تصػػرفات وسػػموؾ وأفعػػاؿ غيػػر مدروسػػة  ،فالجيػػد البػػدني غيػػر المػػنظـ وغيػػر المخطػػط لػػو تػػأثير سػػمبي عمػػى
الالعػػب الممػػارس لمنشػػاط الرياضػػي  ،أف ىػػذه األمػػور كميػػا وغيرىػػا كانػػت مؤشػرات لمباحثػاف لد ارسػػة درجػػة االضػػطياد
لدا الالعبيف المتقدميف في مركز مدينة الموصؿ  ،ومػف ىنػا بػرزت مشػكمة البحػث حيػث ال يوجػد مقيػاس يقػيس درجػة
اضطياد الالعبيف وال يمكف معرفة مستوا ومقدار ودرجة ىذا االضطياد .
٨ـ ٢أىداف البحث
٠ػ ٣ػ ٠بناء مقياس سػمة الشخصػية الرياضػية االضػطيادية لالعبػيف المتقػدميف فػي مركػز مدينػة المىصل  ،والتعلف إللً
الففوق في السمة لذي العينة .

٠ػ ػ٣ػ ػ ٧وضػػع مسػػتويات معياريػػة عمػػى مقيػػاس يقتػػرب بػػيف المسػػتوا المػػنخفض إلػػى المسػػتوا المرتفػػع لسػػمة الشخصػػية
الرياضية االضطيادية .
٨ـ ٤مجاالت البحث
٠ػ٢ػ ٠المجاؿ البشر  /الالعبوف المتقدموف المعتمدوف في أندية مركز مدينة الموصؿ .
بأعمار ( ) ٧٧ – ٠٥سنة كال حسب فعاليتو .
٠ػ٢ػ ٧المجاؿ ألزماني  /ابتداء مف  ٧١٠٧/٧/٠ولغاية . ٧١٠٧ /٥/٣١
٠ػ٢ػ ٣المجاؿ المكاني  /مقرات النواد المعتمدة في مركز مدينة الموصؿ .
٨ـ ٥تحديد المصطمحات
٨ـ٥ـ ٨االضطياد : persecution
 االضػطياد فػي المغػة العربيػة مػأخوذ مػف ضيػػد التػػي تعنػي قيػره  ،اضػطيده  ،أجػار عميػو  ،آذاه  ،واضػطيده بسػػببالػمذىب والديف ( المنجد . )٢٥٢ ، ٠۹٦٢،
يعرؼ االضػطياد  :بأنػو ممارسػة السػمطة ممارسػة ظالمػػة وقاسػية وانتيػاؾ المبػادئ الدسػتورية والسػيما فيمػا يتعمػؽ منيػا
بحقػػوؽ اإلنسػػاف  ،وأنػػو األض ػرار الماديػػة أو المعنويػػة التػػي يمحقيػػا ظممػػا بعػػض األف ػراد بػػاآلخريف واضػػطيادىـ ألسػػباب
سياسية أو دينية ( . ) Bad awe ،A .Z،1992 ،310
 عرف ػ ػػو صال ( : )٧١١١بأنو مفيوـ عقمػػي ونفسػي يتضػمف أفكػا ار ومعتقػدات يػدور معظميػا حػوؿ شػكوؾ الفػرد بػأفاآلخ ػريف يظيػ ػػروف لػػو العػػداء ويتػػآمروف عمي ػػو إللحػػاؽ األذا بػػو وشػػعوره بػػأف حيف ػاب لحػػؽ بػػو أو ظمم ػاب أصػػابو أو انػػو
معرض لػو ( صال . )٠٧ ،٧١١١،
٠ػ٥ػ ٧التفكير االضطياد :persecutory thinking
 عمميػ ػػة عقميػ ػػة ونفس ػػية تتضػػمف أفك ػػا ار صػ ػريحة أو ض ػػمنية تػػدور ح ػػوؿ الحي ػػز لخدمػػة ال ػػذات  ،والش ػػؾ  ،والعػ ػػػداء ،والالمعيارية  ،والنشاط المحدود  ،والحيؼ أو الظمـ  ،يأخذ شكؿ بعد في الشخصي ػػة  ،يقع عمى احػد طرفيػو األشػخاص
األدنػػى مسػػتوا فيػػو  ،ويقػػع عمػػى طرفػ ػػو اآلخػػر األشػػخاص األعمػػى مسػػتوا فيػػو  ،ويتبػػايف النػػاس ف ػػي مسػػتوياتيـ عميػػو
بتباينيـ فيما يحممونو مف نوع وكػ ػػـ العوامؿ المكونة لو ( .صال . )٠٢ ، ٧١١١،
٠ػ٥ػ ٣الشخصية االضطيادية : paranoid personality Disorder
 عػرفيا العظماو ( : )٠٩٦٢بأنيا الشخصية التي تتميز بالحساسػية المفرطػة تجػاه أ فشػ ػػؿ أو إحبػاط فػي الحيػاة ،وفي العالقات العامة بحيث تتجو أفكار الشخص نحو تغيرات مبالغ فييا تعتمد صيغة االضػطياد واالىانػة والظمػـ لكػؿ
مػػا يحػػدث لػػو مػػف وقػػائع اعتيادي ػػة فيب ػ ػ ػػدو األصػػدقاء واألىػػؿ والنػػاس العػػاديوف منػػاؤوف أو كائػػدوف أو متػػآمروف وربمػػا
أعداء ظالميف معتديف عمى حياتو وشػؤونو أو نػاكريف حقوقػو  ،ومفسػػديف سػعادتو وراحتػو  ،وىػذه الشػكوؾ التػي تسػيطر
عمى تفكير ومواقؼ سموؾ الشخص غالبا ما تكوف أوىاما (العظماو . ) ٦٢ - ٦٩ ، ٠٩٦٢ ،
 عرفيػػا الػػدليؿ التشخيصػػي واإلحصػػائي ( : )DSM ،1994انعػػداـ ثقػػة تػػاـ وشػػؾ بػػاآلخريف و تػػؤوؿ دوافعيػػـ عمػػىإنيا حقودة أو حسودة وتضمر الضغينة ( . )A.P.A ،1994 ،305
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 عرفيا ( : )Feinstein , 1994بأنيا حالة مرتبكػة مػف األفكػار التػي ييمػيف عمييػا التػوتر واالنػدفاع  ،فضػال عػفعدـ الثقة والشؾ المتواصؿ بالناس والنزعة إلى تفسير األفعػاؿ التػي يقػوـ بيػا اآلخػروف بأنيػا أفعػاؿ عدوانيػة وانيػا تحػط
مف قدره وامكاناتو ( ) Feinstein ،1996 ، 244
أما تعريؼ الباحثاف نظريا  :حالػة مػف اإلربػاؾ التػي تصػيب الرياضػي فػي التػدريب والمنافسػة تػؤد إلػى ظيػور التػوتر
وعػػدـ الثقػػة بػػالنفس والشػػؾ بػػاآلخريف وامكانيػػة إيجػػاد مبػػررات ليػػذه األفعػػاؿ مػػف خػػالؿ إقنػػاع الػػنفس والكػػادر اإلدار
والتدريبي باف األعماؿ صحيحة ومتماشية مع عادات وتقاليد المجتمع وال ينتابيا الشؾ .
أمػػا تعريػػؼ الباحثػػاف إجرائيػػا  :أنػػو الدرجػػة الكميػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا (المسػػتجيب) الالعػػب المتقػػدـ الممػػارس لألنشػػطة
الرياضية في النواد المعتمدة في مركز مدينة الموصؿ فػي ضػوء اسػتجابتيـ لفقػرات مقيػاس سلمة الشخصلية الفاايلية
االيطهاداة المعد ليذا الغرض .
٣ـ أإلطار النظري والدراسات السابقة
٣ـ ٨أإلطار النظري
٣ـ٨ـ٨مفيوم الشخصية االضطيادية وأىميتيا
الشخصية االضطيادية ىػي مػف األنمػاط المتميػ ػزة والمتنوعػة ع ػػف الشخصيػػة الطبيعيػة االعتياديػة ومػع أف صػاحب
ىػػذه الشخصػػية ال يشػػخص بأن ػػو طبيعػػي غيػػر أنػػو ال يشػػخص أيض ػاب بأنػػو م ػريض وينظػػر عػػادة بأنػػو يحمػػؿ مػػف بع ػػض
خصائص الشخصية االعتيادية ما يزيد درجػة و بصػورة ممحوظػة عػػف غي ػره مػف النػاس ( كمػاؿ  ، ) ٧٣ ، ٠٩٦٢ ،و
ىذه الشخصية ال تتضمف أعراضاب عقمية وانما تصؼ أولئؾ الذيف يميموف طبيعيػاب لمشػعور الشػؾ حػوؿ اآلخػريف و غالبػاب
مػػا يشػػعروف بػػأف اآلخػريف ينظػػروف إلػػييـ نظػرة إذالؿ و امتيػػاف أو يتحػػدثوف عمػػييـ مػػف ورائيػػـ  ،و ىػػذه المشػػاعر ليػػس
أوىامػاب  ،بيػػذا السػػياؽ الف الشػػخص ال يعتقػػد ىػػذا االعتقػػاد بش ػػدة و ص ػرامة  ،وانمػػا يحصػػؿ ببس ػػاطة كمتغي ػػر طب ػػيعي
فػػي الشخصػػية  ،موقػػؼ التحسػػس مػػف شػػيء (  ، ) Stafford ، 1990 ،129وفػػي الحػػاالت الشديػػدة لالضطػ ػراب
تكوف األوىاـ التػي ىػي عبػارة عػػف معتقػدات ذات طبيعػة شػكية يعتقػد بيػا الشػخص و ىػذا مػا يسػبب لػو مشػكمة خطي ػرة
كمػا ي ارفػؽ االتجػاه االضػطياد أوىػاـ العظمػة التػي تتػألؼ مػف أفكػار مبػالغ فييػا وغيػر مسػوغة عػف أىميػة الشػػخص
الذاتيػػة أو ثروتػػو أو نفػػوذه ويمكػػف التفكيػػر االضػػطياد يكػػوف خاصػػية بػػارزة أو أوليػػة فػػي الفصػػاـ االضطي ػػاد  ،و
اض ػػطرابات الشخصيػ ػػة و االضط ػ ػرابات االنفعاليػ ػػة و األمػ ػراض النفسيػ ػػة  ،وق ػػد يك ػ ػ ػػوف األش ػػخاص ذو االض ػػطرابات
االضػطيادية أناسػا طبيعيػػيف  ،لديي ػػـ ببسػػاطة شػؾ أو قػػد يكػوف لػػدييـ نظػاـ أوىػػاـ كثيػرة ( World ، 2002 ، 1
. ) Wide
و لقػد افترضت الدراسات أف االضػطياد (  ) Paranoiaيبػدأ مػف االنتبػاه الطبيعػي تجػاه التيديػد الكػامف فػػي البيئػة
إلػػى السػػموؾ االضػػطياد االنتقػػالي والشػػؾ ( اضػػطراب الشخصػػية االضػػطيادية ) و مػػف ث ػػـ الحػػاالت الوىميػػة بعػػدىا
الشػيزوفػ ػرينيا االضػػطيادية الكاممػػة ويتميػػز اضػػطراب الشخصػػية االضطيادي ػػة عػ ػػف المػػرض العقمػػي ( ) Psychosis
باالفتق ػ ػػار إل ػ ػػى األوى ػ ػػاـ (  ) Sperry ، 1995 ، 154وق ػ ػػد وج ػ ػػد بعػ ػ ػػض الباحثػ ػ ػػيف ب ػ ػػأف م ػ ػػف المفيػ ػ ػػد النظ ػ ػػر فػ ػ ػػي
االضػػطرابات االضػػطيادية المختمفػػة عمػػى إنيػػا أعػراض مرتبط ػػة و تتمي ػػز بصػػورة أساسػػية بعػػدـ الثقػػة المنتشػرة و الشػػؾ
باآلخريف التي توجد عمى طوؿ متصؿ متغير و الذ يتبايف بدالالت التكرار و الشػؾ و الشػدة لألفكػار االضػطيادية و
الدرجػة التي فييا يسم لػمواقع بالتأثير عمػى االد اركػات الحسيػػة و التغي ػرات والحػد الػذ فيػو تعرقػؿ التوظيػؼ (53-62
 ، )Bernstein ، 1993 ،وقػػد تػػـ ال ػػتعامؿ مػػع االضػػطياد تقميػػدياب عمػػى انػػو نػػوع تشخيصػػي لمشػػكمة عقميػػة والتػػي قػػد
يعػػاني مني ػػا الشػػخص أو اليع ػػاني فان ػػو يمكػػف أف يك ػػوف ىن ػػاؾ سػػبب ك ػػافي لعػػرض مفي ػػوـ ب ػػديؿ و الػػذ ينظ ػػر إلػػى
االضطياد عمػػى أنػػو نتيػػجة لتداخؿ معقد بيف تراكيب وعمميػات الشخصػية و إف االضػطياد مثمػو مثػؿ النػواحي األخػرا
لمشخصػػية يظيػػر بصػػورة عامػػة كػػنمط منتشػػر ومسػػتمر لمتفكيػ ػ ػػر و المشػػاعر و السم ػػوؾ الص ػري و ىنػػاؾ عنصػػر ن ػواة
لذلؾ النمط والذ يمكف تشخيصو عبػػر م ػػدا واسػع مػ ػػف األفػراد مػػف سػوء الوظيفػة المتطػرؼ إلػى الطبيعػي بوضػوح (
. )Fingsteing ،1996 ،243
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أف مػػا ت ػػـ استع ارضػػو  ،س ػواء عمػػى صػػعيد البحػػث أـ النظريػػة  ،ركػػز عمػػى أف االضػػطياد كمػػا لػػو كػػاف نظام ػاب مػػف
التفكيػر ( ) System Of Thoughtتكػوف المدركػات وتفسػيرات األحداث وظيفة لمتفكيػر المركػز عمػى الػذات  ،وتكػوف
منحػػازة نح ػػو االىتم ػػاـ بالػػذات التػػي تػػؤد فييػػا المخططػػات المعرفيػػة () Self-Schemaدو ابر فػػي مفي ػػوـ المخطػػط
االضطياد (. ) Paranoid Schema
و يتميز اضطراب الشخصية االضطيادية بما يأتي :
 صورة الذات  /يشعػر األفراد المصابيف باضطراب الشخصية االضطيادية بقطبيػػة ف ػػي صورة ذاتيـ وبالرغـ مف إفسمػوكيـ قػد يبدوا متعاظماب و متأججاب إال أنيـ عرضة لمخجػؿ ويتقمبػػوف بيػف الذات العاجزة و المكروىة و الذات القادرة
عػمػى كػؿ شػي ( ، )McWilliams ،1994 ،214ويقترح ( ، )Stone ،1993أف الدفاعات تنشط لػدا األفراد الذيػف
يعانوف مف اضطراب الشخصية االضطيادية لصد الخجؿ والشعور باإلذالؿ واألفراد ينظروف إلى أنفسيـ بأنيـ عمى حؽ
و يتعرضوف إلى سوء المعاممة( )Beck،1990 ،46و يحاولوف تعزيز تقديرىـ لمذات مف خالؿ ممارسة القػوة عمى
اآلخريف و يعتقدوف بأف الناس اآلخريف عمى خطأ في حيف أنيـ عمى صواب و ىـ ميالوف لالنتقاـ و يواصموف صراعيـ
بإصرار كبيػر وال يبدو عمييـ التعب ويكتسبوف ولػػع غي ػػر عاد بالقضايا المتعمقة بالحقوؽ (، 1992 ، 113-119
. ) Kantov
 وجيـة النظـر عــن اآلخرين  /يفتػرض األفراد الذيػف يعانوف مف اضطراب الشخصية االضطيادية باف اآلخريف سوؼيستغمونيـ و يؤذونيـ أو يخدعونيـ  ،و ىـ يشغمػوف بشكوؾ حوؿ والء اآلخريف  ،وقد يشعروف بأنيـ قد أىينػوا كثيػ ابر مف
ال موضوعياب عمى ذلؾ و ينظر ىؤالء األفراد إلى الناس عمى أنيـ ممتووف  ،خاسئوف ،
قبؿ اآلخريف حتى لو لـ يجدوا دلي ب
و مستغموف  ،و البد ليـ مف أف ال يخضعوا ليذه السيطػرة أو التميػز ( . ) Beck ، 1990 ، 48-49و أف المصابيف
باضطراب الشخصية االضطيادية نرجسيوف سمبياب فأنيـ يعتقدوف بطريقة ما أنيـ ىدؼ الكره مف قبؿ الناس  ،كما
تحصؿ لدييـ مشكالت في العمؿ عندما تعمؿ الشخصيات االضطيادية مع شخصيات سمطوية تبدو عدائية بالنسبة ليـ
و كذلؾ يترددوف في اإلفصاح عف سر اآلخريف ألنيـ يخافوف دائماب الػسموؾ  ،قد تظير سمػات االضطياد لدرجة ما
في قسـ ال بأس بو مف األفراد الطبيعييف و مؤشرات األسموب االضطياد غالبػاب مػػا تكوف الشخصية دقيقة جػػداب
فالسمات قد تشكؿ قسماب كافيا في الشخصية يبرز في ظؿ الضغػط ( ، ) Meissner، 1994 ، 220-22و أف األفراد
المصابيف بيذا مف أف المعمومات سوؼ تستخدـ ضدىـ وىـ غالب با ما يحتفظوف بالمعمومات لحماية الذات ( ، 634
) A P A، 1994
٣ـ٨ـ٣تفسير النظريات النفسية الضطراب الشخصية االضطيادية
٣ـ٨ـ٣ـ ٨نظريات التحميل النفسي ()Psycho Analytic Theories
ربط فرويد ( ، )Freud،1911كما يذكر ( ، )Akhtar،1990في باد اآلمر الميوؿ برفض ناحية جنسية مثمية
كامنة مف خػالؿ اإلسقاط ( )Projectionوىكػػذا تتحوؿ الػرغبات الجنسية المثمية و الرغبات األنثوية المصاحبة إلى
العكس وعػف طريؽ إسقاط الكره الناتا خارجياب يبدو اليدؼ المحبوب في األصؿ اضطياديا ومكروىاب  ،وقد أكد أيضاب
عمى عوامؿ أخرا في تطور اضطراب الشخصية االضطيادية ىي طبيعة عدوانية أولية  ،و خبرات سابقة فعمية
شػدي ػػدة البقاء عمى قيػد الحياة  ،وعدواف واضػ نحػو األـ في أثنػاء المرحمة التطورية ما قبؿ االوديبية (،25
 )Akhtar،1990ويقترح ( )Auhincloss And Weiss،1992أف خصائص اضطراب الشخصية االضطيادية
تتركز عمى تخيالت االرتباط السحر والممموس باألىداؼ  ،وىذه التخيالت تتي لمفرد تجنب مخاوؼ عدـ ثبات
األىداؼ  ،واذا لـ يحافظ الفرد المصاب باضطراب الشخصية االضطيادية عمى ىذه التخيالت باالرتباط ميما كاف
الثمف فأنو يخاطر بالمرور في خبرة عدـ اكتراث ال يمكف تحمميا بيف الذات واليدؼ وعمى النقيض ظاى ابر تؤد
التضحية بالحدود بيف الذات واليدؼ الضرورية ليػذه التخيالت إلى جعؿ ثبات اليدؼ أصعب في التحقيؽ بسبب
االستخداـ الدفاعي الثػانػو لمغضب مف أجؿ حماية حدود الذات وىكذا يقػع الفرد المصاب باضطراب الشخصية
االضطيادية في دائرة رذيمة مع نفسو .
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ويشخص منظروف تحميميوف نفسيوف اضطراب الشخصيػػة االضطياديػة بأنو يظير افتقا ارب لمثقة
( ، )Kvaerin،1905عارض تثبيت اليوية ( ، )Eriksson،1950استم اررية الشؽ الحاد بيف تمثيالت
تمثيالت اليدؼ عمى طػوؿ آليات التكرار و التعرؼ االسقاطي …ال المرتبطة ()Klein،1932
 ، )Akhtar،1990نتيجة ماسوشيو أو سمبية أو معاكسة لمعقدة االوديبية مع تخيالت غير واعية شديدة
(. )Blum،1980 ، 345
سػاد ماسو شي أو فقداف واض في االىتماـ بالناحي ػػة الجنسيػة
٣ـ٨ـ٣ـ٣االتجاه التكويني و العـالقات الشخـصـية

األساسية
الذات و
(، 25
أو شذوذ

يرا ( ، )Colby،1977-1981بأف الزور ( )Paranoiaىو مجموعة مف االستراتجيات التي تـ بناؤىا لمدفاع
ضد مشاعر الخجؿ و اإلحراج وأف األفراد المصابيف بالزور ( )Paranoiaيتـ افتراض أنيـ معرضوف بصورة خاصة
لمستويات عالية ال يمكف تحمميا لإلذالؿ والخجؿ بصورة كبيرة ناتجة مف اعتقاد داخمي قو بأنيـ نوع با ما غير كفوئيف
و ليس ليـ قيمػة والسيما في المواقؼ التي يمكف أف يكونوا فييا خاضعيف لمضحؾ عمييـ أو اتياميـ عمى أساس
أنفسيـ فأنيـ يموموف شخص ما أخر و يؤكدوف بأنيـ األشخاص الضحايا  ،واالفتراض األساس ليذا المنظور ىػو أف
حياة المصابيف بالزور متمثمة بالضحؾ في المواقؼ الحياتية الميمة و أنيا ناتجػة في الغالب عف التصمب و اإلحساس
بالميوؿ االجتماعية و أف تعرضيـ المستمر إلى الرفػض والنبذ أو السخرية يبرر ليـ خوفيـ مف التقويـ السمبي و
الحساسية المفرطة إزاء النقد أو العزلة االجتماعية (. )Colby،1977،56-57
٣ـ٨ـ٣ـ ٢نـظــرية العداء ()Hostility Theory
تشترط نظرية العداء أف المصابيف باالضطياد لدييـ درجة عالية مف الكره أو العدواف غير الواعي ينفوه ويعزوه بدال
مف ذلؾ إلى اآلخريف و االفتراض األساس األولي ىو (أنا أكره ،أكرىيا) الذ يتحوؿ إلى(ىو ،ىي تكرىني ) و ىذه
الصيغة تتضمف تحوال اقؿ مقارنة بالنظرية الجنسية المثمية ()Colby،1977،56
٣ـ٨ـ٣ـ ٤نظـرية الثبات المتـجانس ()Homo static Theory
تربط نظرية الثبات المتجانس بيػف فرضيات بيولوجية و نفسية و ىي تفترض أف الكائف العضو يسعى إلى االتزاف و
يمثؿ أ تغيػر معمف حالة مف عدـ االتزاف تشكؿ تيديػػدبا ولتفسير التيديد يكوف المصاب بالزور اعتقادا عاماب بأف
اآلخريف ييددونػو وىػػذا االستنتاج يعيد إليو االتزاف و يحقؽ األمف ويحمي الذات مف حس عػدـ الكفاية أو الذنب مػف
المشاع ػػر أو حاالت الفشؿ الخاصة . )Colby،1977 ،56( ،
٣ـ ٣الدراسات المتعمقة بالبحث
٣ـ٣ـ ٨دراسة سعيد ()٨٩٩٩
ىدفت الدراسة إلى بناء مقياس الشخصية االضطيادية(حالة مرضية) لطمبة جامعة بغداد وأعتمػد الباحث معايير
تصنيؼ( )1994 ،DSMIVفػي تصنيؼ االضطرابات االضطياديػة و تػألؼ المقياس مػف ( )٥٢فػقػرة موزعػة عػمى
سبعة أبعاد بالتساو (بعد التحميؿ اإلحصائي لمفقرات) بػواقع ( )٦فقرات لكؿ بعد  ،وتـ التحقػؽ مف صدؽ المحتوا
والصدؽ التالزمي باعتمػاد محكيػف خػارجييف ىما مقياس مينيسػوتا المتعدد األوجو ( )M.M.P.Iو مقياس كولدبػػرغ
لمصحة النفسيػة ( )G.H.Qو ظيػر أف معامؿ االرتباط مػع المحؾ األوؿ بمػػغ ( )٢٢،١وىػو داؿ إحصائيا عنػد
مستوا ( )١،١٠ومعامػؿ االرتباط مع المحؾ الثاني كاف ( )١،٣٦-وىػو بداللػة إحصائية عند مستوا ( )١،١٠أيضاب
كما قاـ الباحث باستخراج صدؽ البناء لممقياس مف خالؿ بعػػض المؤشػ ػرات مثػ ػػؿ ق ػػدرة فقراتو عمى التميز و معامالت
ارتباطيا بالدرجة الكمية لممحؾ الخارجػػي  ،و المحػ ػػؾ الداخمي فض ػػال عف حساب الثبات فكاف بطريقة إعادة االختبار
( ) ١،٦٥و بطريقػ ػػة تحمي ػػؿ التبايف باستخػداـ معادلة ىػويت ( )١،٩٧( )Hoytفضػال عػػف التحقؽ مف مؤشر حساسيػة
المقياس الػذ كاف ب ػػداللة إحصائية عند مستوا (. )١،١٠
و أستنػتا الباحث مف درجات العينة لطمبة الجامعة التي بمغػت ( )٢١١طالب و طالبة  ،موزعيػػف عمػى
االختصاصيف العممي واإلنساني بحسب نسبتيا في المجتمػع األصمي  ،أف متوسط درجات طمبة جامعة بغػداد بشكػػؿ
عػاـ اقػؿ مف المتػوسط النظر لممقيػاس وأف متوسط درجات اإلناث فػي الشخصية االضطياديػة أعمى مف متوسط
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درجات الذكور  ،غػير أف متوسط درجػات االختصاص العممي كاف أكبر مف متػوسط درجات االختصاص اإلنساني و
بداللة إحصائية عند مستوا (. )١،١٥
٣ـ٣ـ ٨دراسة صالح ()٣٨٨٨
كاف مف بيف أىداؼ ىذه الدراسة معرفة أعراض الشخصية االضطيادية ضمف مقياس التفكير االضطياد
المتكوف مف ( ) ٥٢فقػرة منيا عشريف فقرة لقياس اضطراب الشخصي ػػة االضطياديػػة  ،تألفػت عينػة البحث مف ()٥٦٠
طالبا و طالبة مف طمبػة جامعة بغداد  ،حسػب صػدؽ الفقػرات العشريف عػف طريؽ الصػػدؽ ألعاممي و أفػػادت
المعالجة اإلحصائية بوجود عالقة بيف مظاىػػر الشخصية االضطياديػة و مجاالت التفكير االضطياد  ،وىذا يؤكد
أف أعراض الشخصية االضطيادية تقع ضمف بعد التفكير االضطيػاد  ،و أستخػرج الثبات بطريقة ألفا و كاف
( ، )١،٦٢و أظيرت النتائا أف نسبة مػػف تتوافر فييـ أعراض الشخصيػة االضطيادية ( )%٣،٢و تقع ضمف المدا
العالمي و كػاف نسبة انتشار ىػذا االضطراب عمى متغير الجنس ( )%٠،٩لدا الذكور و( )%٠،٢لدا اإلناث .
٢ـ إجراءات البحث
٢ـ ٨منيج البحث
تـ استخداـ المنيا الوصفي باألسموب المسحي لمالءمتو و طبيعة البحث .
٢ـ ٣مجتمع البحث و عينتو
٢ـ٣ـ ٨مجتمع البحث
أشػػتمؿ مجتمػػع البحػػث عمػػى الالعبػػيف المتقػػدميف فػػي األنديػػة المعتمػػدة فػػي مركػػز مدينػػة الموصػػؿ  ،و البػػالغ عػػددىـ (
 )٢٧٣العبا موزعيف عمى األندية الرياضية المعتمدة  ،والممحؽ ( )٠يبيف ذلؾ
٢ـ٣ـ ٣عينة البحث أألساسية
اشػتممت عينػة البحػث عمػى ( )٥١٦العبػيف مػف جميػع األنديػة الرياضػية المعتمػدة فػي مركػز مدينػة الموصػؿ ،باسػتثناء
األنديػػة التخصصػػية تػػـ اسػػتبعادىـ  ،إذ تػػـ اختيػػار عينػػة البحػػث بطريقػػة عمديػػو  ،أ أف يختػػار الباحػػث أف ػراد العينػػة
حسػب مػػا يػراه مناسػػبا لتحقيػػؽ ىػػدؼ معػػيف ،لػػذلؾ يػػتـ اختيػػار األفػراد لتحقيػػؽ مػراد البحػػث (طشػػطوش ، )٣٢ ،٧١١٠،
وتـ اختيار نسػبة ( )٪٢٥مػف مجتمػع البحػث كعينػة بنػاء  ،وأسػتخدـ القسػـ البػاقي كعينػة تطبيػؽ  ،ومػف المالحػظ انػو ال
يوجد قانوف مطمؽ أو قاعدة عامة تضبط نسبة تقسػيـ عينػة البحػث إلػى عينػة بنػاء وعينػة تطبيػؽ عمػى ىػذا األسػاس  ،إذ
إف ىنػاؾ تقاسػيـ مختمفػػة لعينػة البحػػث بحسػب طبيعػػة البحػث  ،تػـ اسػػتخداميا فػي بعػض مػف الد ارسػػات والبحػوث السػػابقة
فػ ػ ػػي ى ػ ػ ػػذا المجػ ػ ػػاؿ مني ػ ػ ػػا د ارس ػ ػ ػػة(عبد أه ،)٣٢ ،٠٩٢٦ ،و( ألنعيمػ ػ ػػي  ، )٠٧ ،٧١١٥ ،والمحص ػ ػ ػػمة أف البػ ػ ػػاحثيف
واالختصاصييف لـ يضعوا حدا معينا عمػى أسػاس عممػي أو إحصػائي يحػدد الحجػـ المناسػب لمعينػة ،ولكػي يسترشػد عػدد
مف الباحثيف بالدراسات السابقة أف وجدت في تحديد حجـ عينة البحث خاصػة تمػؾ الد ارسػات التػي تسػتخدـ نفػس أسػموب
البحوث الذ يريد الباحثاف استخداميا ( ممحـ  ، )٧٢٢ ،٧١٠١،وكما يأتي :
٢ـ٣ـ٣ـ ٨عينة البناء
اشتممت عينة البناء عمػى ( )٣٣١العبػا متقػدما فػي أنديػة مدينػة الموصػؿ المعتمػدة ويمثمػوف نسػبة (، )٪٢٥
وقد روعي فػي أثنػاء أالختيػار ( النػاد  ،والمرحمػة العمريػة  ،والفعاليػة التػي يمارسػونيا)  ،وذلػؾ لكػي تمثػؿ عينػة البنػاء
مجتمػع البحػث تمثػيال صػادقا ،إذ تػـ اختيػار ( )٥١العبػا مػف عينػة البنػاء إلجػراء التجػارب االسػتطالعية لممقيػاس  ،وتػػـ
اس ػػتبعادىـ م ػػف عين ػػة البح ػػث  ،و( )٧١١العب ػػا إلجػ ػراء ص ػػدؽ البن ػػاء (التحمي ػػؿ أإلحص ػػائي لمفقػ ػرات) (عين ػػة التميي ػػز) ،
و( )٢١العبػا السػتخراج معامػػؿ الثبػات  ،واسػتبعدوا كػػذلؾ مػف عينػة البحػػث  ،وتػـ اسػتبعاد ( )٧٣العبػػا لعػدـ الحصػػوؿ
عمى استماراتيـ  ،و( )٠٢العبا لعدـ اإلجابة عف جميع فقرات المقياس .
٢ـ٣ـ٣ـ ٣عينة التطبيق
اشتممت عينة التطبيؽ عمى ( )٠٢٦العبا متقدما في أندية مدينة الموصػؿ المعتمػدة  ،ويمثمػوف نسػبة ()٪٣٥
مػػف عينػػة البحػػث ،بوصػػؼ أف تمػػؾ النسػػبة ممثمػػة لمجتمػػع البحػػث  ،لغػػرض تطبيػػؽ مقيػػاس سػػمة الشخصػػية الرياضػػية
االضطيادية .
00
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٢ـ ٢أداة البحث
نظ ار لعدـ وجود مقياس لالضطياد النفسي لالعبيف المتقدميف في أندية مركػز مدينػة الموصػؿ  ،قػاـ الباحثػاف ببنػاء ىػذا
المقياس  ،إذ يتـ بناء االختبارات والمقاييس عندما تكوف االختبارات والمقاييس المنشورة فػي الم ارجػع والػدوريات العمميػة
المتخصصة غير مناسبة لمبيئة المحمية  ،اوعندما تكػوف ىنػاؾ حاجػة الػى تطػوير وسػائؿ القيػاس المتاحػة  ،والعمػؿ عمػى
ابتكػار وسػائؿ وادوات جديػدة لالسػتفادة منيػا فػي البيئػة المحميػة (رضػواف  ، )٢٢٠ ،٧١١٢ ،إذ يشػير ( Allen and
 )yenإلى أف عممية بناء أ مقياس تمر بأربع مراحؿ رئيسة ىي :
 التخطيط لممقياس وذلؾ بتحديد األبعاد التي تغطي فقراتو . صياغة فقرات كؿ بعد . تطبيؽ الفقرات عمى عينة ممثمة لمجتمع البحث . إجراء تحميؿ لفقرات المقياس (. ) Allen and yen , 1979 , 118-119 ٢ـ٢ـ ٨تحديد أبعاد المقياس
مف خالؿ مراجعة أدبيات البحوث واألطر النظرية والدراسات السابقة الخاصة بالموضوع قيد البحث،منيا (
دراسة سعيد ( ، )٠٩٩٩ودراسة صال ( ، ))٧١١١فضال عمى أالطالع عمى المصادر العممية ،وبعد تحميؿ محتوا
تمؾ البحوث والدراسات والمصادر ،أف مراجعة البحوث والدراسات في موضوع السمة ربما يساعد في تكويف فيـ
أوسع لمكونات السمة وعالقتيا بسمات أخرا فضال عف المساعدة في تعريؼ شامؿ مفصؿ ليا (النبياف ،٧١١٢ ،
 ، )٢٢ولذلؾ تـ تحديد ( )٥أبعاد رئيسو تعبر عف أبعاد البحث األساسية ىي :
* االضطياد الذاتي ( الشخصي ) .
* اضطياد الزمالء .
* اضطياد عادات وتقاليد المجتمع .
* االضطياد العائمي ( األسري ) .
* اضطياد الكادر اإلداري والتدريبي .
ثـ عرضت األبعاد أعاله عمى شكؿ استبياف مغمؽ ومفتػوح وجػو إلػى عػدد مػف السػادة ذو الخبػرة و االختصػاص
( )فػػي مجػػاؿ العمػػوـ التربويػػة و النفسػػية واإلداريػػة  ،والعمػػوـ الرياضػػية ومجػػاؿ القيػػاس والتقػػويـ  ،أشػػار فيػػو إلػػى ىػػدؼ
الدراسة  ،وطمب أبػداء الػ أر حػوؿ مػدا صػالحية األبعػاد أعػاله ومػدا مالءمتيػا لعنػواف البحػث  ،مػف خػالؿ (حػذؼ أو
تعديؿ أو إضافة) أ بعد آخر يرونو مناسبا لمموضوع قيػد البحػث  ،والممحػؽ ( )٧يبػيف ذلػؾ  ،إذ يشػير ( الغريػب) إلػى
انػػو يػػتـ تحميػػؿ الكتػػب و المنػػاىا  ،وذلػػؾ حتػػى يتفػػؽ أالختبػػار و مفرداتػػو مػػع المػػادة العمميػػة  ،مػػع استشػػارة الخبػ ارء فػػي
المادة العممية التي يغطييا أالختبار  ،إلبداء ال أر فيما وضع مف موضوعات والحكـ عمى مدا صالحيتيا

( )أسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص
االسم
أ .د ناظم شاكر الوتار
أ .د أسامة حامد محمد
أ.م.د زىير يحيى محمد
أ.م.د سعد فاضل عبد القادر
أ.م.د معيوف حنتوش
أ.م.د سبيان محمود الزىيري
أ.م.د كامل عبد الحميد
أ.م.د نبراس يونس أل مراد
م.د رافع إدريس عبد الغفور

االختصاص
عمم النفس الرياضي
القياس والتقويم
عمم النفس الرياضي
القياس والتقويم
عمم النفس الرياضي
القياس والتقويم
عمم النفس التربوي
عمم النفس الرياضي
عمم النفس الرياضي

الكمية
التربية الرياضية
التربية
التربية الرياضية
التربية األساسية
التربية األساسية
التربية الرياضية
التربية
التربية لمبنات
التربية الرياضية
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( الغريػػب  ، )٢١٠ ،٠٩٦٥ ،و بعػػد تحميػػؿ أراء السػػادة الخب ػراء تبػػيف أنػػو قػػد حصػػؿ اتفػػاؽ بنسػػبة ( )٪٠١١ ٪٦١عمػػى
صالحية األبعاد ومالءمتيا وطبيعة مجتمع البحث .
٢ـ٢ـ ٣تحديد أسموب صياغة فقرات المقياس
أعتمػػد الباحث ػاف فػػي إعػػداد الفق ػرات و صػػياغتيا عمػػى أسػػموب (ليكػػرت) المطػػور  ،إذ تعػػد طريقػػة ( ليكػػرت) مػػف أكثػػر
الطرئػؽ اسػػتخداما  ،وتتميػػز بأنيػػا تحتػػو عمػػى وسػػائؿ تمكػػف مػػف قيػػاس درجػػة الموافقػػة بالنسػػبة لكػػؿ وحػػدة مػػف الوحػػدات
ا
التػي يتضػمنيا المقيػاس (موسػى )٧٠ ،٠٩٦٠،وىػي شػبيية بأسػموب أالختيػار مػف متعػدد ( ، ) Multiple Choiceإذ
يقدـ لممستجيب فقرات ويطمب منو تحديد أجابتو باختيار بديؿ واحد مف بيف بدائؿ عدة ليا أوزاف مختمفة .
٢ـ٢ـ٣ـ ٨صياغة فقرات كل بعد
بعػد تحديػد األبعػػاد لممقيػاس تطمػب إعػػداد الصػيغة األوليػػة لممقيػاس،إذ تمػت صػػياغة عػدد مػف الفقػرات عمػى وفػػؽ
أبعاد المقياس و بما يتالءـ و طبيعػة مجتمػع البحػث ،مػف خػالؿ أالعتمػاد عمػى أألسػس الػواردة فػي البحػوث و الد ارسػات
العممي ػػة ح ػػوؿ أس ػػاليب بن ػػاء المق ػػاييس  ،و االط ػػالع عم ػػى المص ػػادر العممي ػػة  ،وأدبي ػػات البح ػػوث ،والد ارس ػػات وبع ػػض
المقػػاييس السػػابقة ذات العالقػػة بمجػػاؿ البحػػث  ،ومػػف خػػالؿ توجيػػو اسػػتبياف مفتػػوح إلػػى ( )٥١العبػػا مػػف عينػػة البحػػث
مػوزعيف بطريقػة عشػوائية  ،وتػـ اسػتبعادىـ مػف عينػة البحػػث ،والممحػؽ ( )٣يبػيف ذلػؾ  ،يمكػف لمطػور أداة قيػاس سػػمة
معينة أف يبدأ عممػو بطػرح أسػئمة مفتوحػة عمػى الفئػة المسػتيدفة،ثـ يقػوـ بتصػنيؼ االسػتجابات وتحميميػا  ،ومػف ثػـ يشػتؽ
األبعاد الرئيسة المكونة لمسمة المنو قياسيا (النبياف  ، )٢٢ ،٧١١٢،ينص بطرح الفقرة أوال عمى أنيػا سػؤاؿ (مفتػوح)
عمػػى مجموعػػة مػػف الممتحنػػيف ،ثػػـ يصػػار إلػػى اشػػتقاؽ المموىػػات وتطويرىػػا مػػف خػػالؿ حصػػر وتحميػػؿ أخطػػاء ى ػؤالء
الممتحنيف( النبياف  ، )٦٢ ،٧١١٢،وبيػذا تػـ التوصػؿ إلػى إعػداد وصػياغة فقػرات المقيػاس بصػيغتيا األوليػة مػف ()٥١
فقػرة  ،جميعيػا فقػػرات سػمبية تشػػكؿ نسػبة (، )٪٠١١الف موضػػوع البحػث ال يتحمػؿ الفقػرات االيجابيػة موزعػػة عمػى أبعػػاد
المقياس الخمسة السابؽ تحديدىا  ،وقد روعي في إعداد وصياغة فقرات المقياس ما يأتي :
 أف ال تكوف الفقرة طويمة تؤد إلى الممؿ . أف تكوف الفقرة قابمة لتفسير واحد ( أبو عالـ وشريؼ)٠٣٢ ،٠٩٦٩ ، أف تقيس الفقرة أحد أبعاد المقياس ومرتبطة معو . أف تكوف الفقرة بصيغة المتكمـ ( كاظـ . )٩٢ ، ٠٩٩١ ،٢ـ٢ـ٣ـ ٣التجربة االستطالعية األولى
لمحصوؿ عمى فقرات المقياس تـ توزيع استبياف مفتوح فيو خمسة أسئمة ( الممحؽ  ، ) ٣موجػو إلػى ( )٥١العبػا مػف
(ضػمف عينػة البنػاء) مػػوزعيف عمػى النػواد المعتمػدة لالعبػػيف المتقػدميف فػي مركػز مدينػػة الموصػؿ وبطريقػة عشػوائية ،
يمثموف مجتمع البحث وتـ استبعادىـ مف عينة البحث .
٢ـ٢ـ ٢صدق المقياس
إف الصدؽ ىو أحد الخصائص ( السايكومترية) في بناء المقاييس  ،والمقيػاس الػذ يتصػؼ بالصػدؽ ىو المقيػاس
الذ يحقؽ الوظيفة التي وضع مف أجميا ( رضواف  ، ) ٣٥١ ، ٧١١٢ ،وقػد تحقػؽ الباحثػاف مػف صػدؽ المقيػاس عبػر
صدؽ المحتوا والصدؽ الظاىر .
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٢ـ٢ـ٢ـ ٨ألصدق ألظاىري
بعد إعداد فقرات المقياس ألبالغة ( )٥١فقرة و صياغتيا و إعػدادىا بصػورتيا أألوليػة  ،تػـ عرضػيا عمػى عػدد مػف
الس ػػادة ذو الخبػ ػرة و االختص ػػاص ( )ف ػػي مج ػػاؿ العم ػػوـ ألتربوي ػػة والنفس ػػية  ،و العم ػػوـ الرياض ػػية  ،ومج ػػاؿ ألقي ػػاس
والتق ػػويـ  ،لغ ػػرض تقويمي ػػا والحك ػػـ عم ػػى م ػػدا ص ػػالحيتيا و مالءمتي ػػا لمبع ػػد ال ػػذ خصص ػػت ل ػػو  ،واجػ ػراء ألتع ػػديالت
المناسبة مف خالؿ (حذؼ أو أعػادة صػياغة أو إضػافة عػدد مػف الفقػرات)  ،وبمػا يػتالءـ و مجتمػع البحػث  ،فضػال عػف
ذكر صالحية بدائؿ أإلجابة المقترحة  ،أو إضافة وتحديد السمـ البديؿ لإلجابػة الػذ يرونػو مناسػبا لممقيػاس ،إذ يعػد ىػذا
أإلج ػراء وسػػيمة مناسػػبة لمتأكػػد مػػف صػػدؽ المقيػػاس ،و الممحػػؽ( )٢يبػػيف ذلػػؾ ،إذ يشػػير(عويس) إلػػى أنػػو يمكػػف أف نعػػد
أالختبار صادقا بعد عرضو عمى عدد مف المختصػيف و الخبػراء فػي المجػاؿ الػذ يقيسػو أالختبػار ،فػإذا أقػر الخبػراء أف
ىذا أالختبار يقيس السػموؾ الػذ و ضػع لقياسػو  ،يمكػف لمباحػث أالعتمػاد عمػى حكػـ الخبػراء (عػويس )٥٥ ،٠٩٩٩،
ويمكػػف اعتمػػاد صػػدؽ المحكمػػيف نوعػػا مػػف الصػػدؽ الظػػاىر ( ، )Ferguson,1981,104وىػػذا اإلج ػراء يمثػػؿ وسػػيمة
مػػف وسػػائؿ إيجػػاد الصػػدؽ فػػي بنػػاء المقػػاييس النفسػػية ويسػػمى بالصػػدؽ الظػػاىر (عيسػػو  ، )٥٢ ،٠٩٦٥،وبعػػد تحميػػؿ
اس ػػتجابات و مالحظ ػػات الس ػػادة الخبػ ػراء ت ػػـ اس ػػتخراج ص ػػدؽ الخبػ ػراء م ػػف خ ػػالؿ النس ػػبة المئوي ػػة التف ػػاؽ الخبػ ػراء ح ػػوؿ
صالحية فقرات المقياس ،إذ تـ قبػوؿ الفقػرات التػي أتفػؽ عمييػا( )٪٢٥فػأكثر مػف أراء الخبػراء  ،و قػد تػـ حػذؼ و تعػديؿ
بعػػض الفق ػرات  ،إذ يشػػير (بمػػوـ و آخػػروف) إلػػى أنػػو عمى الباحػػث أف يحصػػؿ عمػػى نسػػبة أتفػػاؽ لمخب ػراء فػػي صػػالحية
الفقػرات وامكانيػػة إجػراء التعػػديالت بنسػػبة ال تقػػؿ عػػف ( )٪٢٥فػػأكثر مػػف تقػػديرات الخبػراء فػػي ىػػذا النػػوع مػػف الصػػدؽ (
بموـ و آخروف  ، )٠٧٢ ،٠٩٦٣ ،والجدوؿ رقـ ( )٠يبيف ذلؾ .

( )أسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص
االسم

أ .د ناظم شاكر الوتار

أ .د أسامة حامد محمد
أ.م.د زىير يحيى محمد

أ.م.د سعد فاضل عبد القادر
أ.م.د معيوف حنتوش

االختصاص

عمم النفس الرياضي

التربية الرياضية

الموصل

عمم النفس الرياضي
القياس والتقويم

التربية الرياضية
التربية األساسية

الموصل
الموصل

عمم النفس الرياضي

التربية األساسية

الموصل

عمم النفس التربوي

التربية

المستنصرية

القياس والتقويم

أ.م.د سبيان محمود الزىيري

القياس والتقويم

أ.م.د نبراس يونس أل مراد

عمم النفس الرياضي

أ.م.د كامل عبد الحميد

م.د رافع إدريس عبد الغفور
م .وليد ذوون يووس
م .محمود مطر
م .علي حسيه طبيل
م .فراس محمود علي

الكمية

الجامعة

التربية

التربية الرياضية
التربية لمبنات

التربية الرياضية

عمم النفس الرياضي

التربية
التربية
التربية
التربية

عمم النفس الرياضي
عمم النفس الرياضي
القياس والتقويم
القياس والتقويم
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الرياضية
الرياضية
الرياضية
الرياضية

الموصل

الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
الموصل
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الجدول رقم(())٨
يبين نسبة أتفاق الخبراء عمى فقرات مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية المقترحة

رقم
الفقرة

االضطياد الذاتي

اضطياد الزمالء

اضطياد عادات
وتقاليد المجتمع

االضطياد العائمي

اضطياد الكادر
التدريبي

عدد
الخبراء

النسبة
المئوية

عدد الخبراء

النسبة
المئوية

عدد
الخبراء

النسبة
المئوية

عدد
الخبراء

النسبة
المئوية

عدد
الخبراء
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المئوية
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يتبػيف مػف الجػدوؿ رقػػـ ( : )٨أنػو لػـ يػػتـ حػذؼ أ فقػرة ألنيػا جميعػػا حصػمت عمػى نسػػبة أالتفػاؽ المقبولػة و المقػػررة ،
وبيذا أإلجراء يكوف عػدد فقػرات مقيػاس الشخصػية الرياضػية االضػطيادية ( )٥١فقػرة  ،كمػا مبػيف فػي الممحػؽ ( ، )٥تػـ
االعتماد عمييا في عممية إجراء التجربة االستطالعية لممقياس  ،والتحميؿ أإلحصائي لمفقرات .
٢ـ٢ـ٢ـ ٣صدق المحتوى
ويطمػؽ عميػو الصػدؽ بحكػـ التعريػؼ ،فاالىتمػػاـ األساسػي فيػو ينصػب عمػى كػػؿ بعػد مػف أبعػاد المقيػاس ومػػدا
( فػػرج ،٠٩٦١ ،
احتوائػػو عمػػى فق ػرات مناسػػبة وكػػذلؾ التصػػميـ المنطقػػي لفق ػرات كػػؿ بعػػد ومػػدا تغطيتػػو لػػو
 ، )٣١٢وقد تحقؽ ىذا الصدؽ في أداة البحث مػف خػالؿ توضػي مفيػوـ كػؿ بعػد مػف أبعػاد المقيػاس  ،وكػذلؾ تصػنيؼ
فقػرات كػػؿ بعػد  ،إذ يشػػير( الحكػيـ) إلػػى أف صػدؽ المحتػػوا لالختبػػار يعتمػد بصػػورة أساسػية عمػػى مػدا أمكانيػػة تمثيػػؿ
أالختبػػار لمحتويػػات عناص ػره  ،و كػػذلؾ المواقػػؼ و الجوانػػب التػػي يقيسػػيا تمثػػيال صػػادقا ومتجانسػػا و ذا معنويػػة عاليػػة
( الحكػيـ )٧٣ ،٧١١٢،ويعتقػد الباحثػاف أنػو قػد توصػموا إلػى
لتحقيؽ اليدؼ الذ وضع مف أجمو أالختبػار
صػػدؽ المحتػػوا عبػػر إطالعػػو و تحديػػده و تعريفػػو أبعػػاد المقيػػاس و صػػياغة فق ارتػػو بع ػد أف أعتمػػد عمػػى التحميػػؿ وىػػو
أساس عممية منطقية تعتمد عمى االجتياد الشخصي ( ثورندايؾ و ىيجف . )٥٢ ،٠٩٦٩ ،
٢ـ٢ـ ٤التجربة أالستطالعية (الثانية) لممقياس
بعد توزيع فقرات المقياس توزيعا عشوائيا لتجنػب تػأثر المجيػب بػنمط كػؿ بعػد مػف األبعػاد  ،و بعػد إعػداد التعميمػات
الخاصة بو بصورتيا األولية  ،تـ تطبيؽ المقياس عمػى عينػة قواميػا ( )٥١العبػا إذ تعػد التجربػة أالسػتطالعية تػدريب
عمميا لمباحث لموقوؼ عمى السمبيات وااليجابيات التي تقابمو في أثناء إجراء أالختبػارات لتفادييػا (المنػدالو ،٠٩٩١ ،
 ، )٠١٢وكاف الغرض مف إجراء التجربة االستطالعية ما يأتي:
 مدا وضوح الفقرات و درجة استجابتيـ ليا .77
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 التأكد مف مدا وضوح تعميمات المقياس . أإلجابة عف التساؤالت و االستفسارات . إعداد الصورة النيائية لمفقرات . تشخيص المعوقات و السمبيات التي قد تصادؼ الباحثاف . مدا مالئمة بدائؿ أإلجابة لممقياس . احتساب زمف أإلجابة و الوقت الذ يستغرقو المختبر في أإلجابة عمى المقياس .وقػد أظيػرت نتيجػة التجربػػة أالسػتطالعية عػدـ وجػود أ غمػػوض حػوؿ فقػرات المقيػاس  ،وقػػد بمػغ معػدؿ الوقػت لإلجابػػة
عف فقرات المقياس بيف ( ) ٧١ – ٠١دقيقة و بمعدؿ(  )٠٥دقيقة
٢ـ٢ـ ٥صدق البناء ( التحميل اإلحصائي لمفقرات )
ويسػػمى أيضػػا بصػػدؽ المفيػػوـ أو الصػػدؽ التكػػويني  ،ويقصػػد بػػو مػػدا قيػػاس أالختبػػار لتكػػويف فرضػػي أو سػػمة
معينة  ،و تتمخص طريقة إيجاده في تحديد األبعاد التي يتكوف منيػا المفيػوـ طبقػا لنظريػة معينػة  ( .الظػاىر وآخػروف ،
 ، )٠٣٢ – ٠٣٥ ،٧١١٧ويمثػؿ البنػاء سػمة سػيكولوجية أو صػفة أو خاصػػية ال يمكػف مالحظتيػا  ،وانمػا يسػتدؿ عمييػػا
مف السموكيات المرتبطة بيا (ممحـ  ، )٣٠٩ ،٧١٠١ ،إذ تـ الكشؼ عف صدؽ البناء بأسموبيف :
 أيجــاد صــدق المفــردة عــن طريــق حســاب قــوة التمييــز لمفقــرات ( )Discrimination Powerمػػف مواصػػفاتالمقياس الجيد إجراء التحميؿ أإلحصائي لفق ارتػو لمعرفػة قػدرة أالختبػار المقتػرح عمػى التفريػؽ بػيف األفػراد الػذيف يتمتعػوف
بدرجة مرتفعة مف السمة أو القدرة مف ناحية و بيف األفراد الذيف يتمتعوف بدرجة منخفضػة مػف نفػس السػمة أو القػدرة مػف
ناحي ػػة أخػ ػػرا ( رض ػ ػواف  ، )٧٢٢ ،٧١١٢،إذ تػ ػػـ إيجػ ػػاد خاصػ ػػية التميي ػػز لكػ ػػؿ فق ػ ػرة باسػ ػػتخداـ أسػػػموب المجمػػػوعتيف
المتضػ ػػادتيف  ،وأف قػ ػػدرة الفق ػ ػرة عمػ ػػى التمييػ ػػز بػ ػػيف األف ػ ػراد ذو االضػ ػػطياد العػ ػػالي ،و ذو االضػ ػػطياد الػ ػواط  ،مػ ػػف
المؤشرات الدالة عمى صدؽ المقياس .
 أيجــــاد قــــوة أالرتبــــاط بــــين الفقــــرات و الدرجــــة الكميــــة لممقيــــاس  ،االتســــاق الــــداخمي لممقيــــاس ( Internal ) Consistencyأو يسػػمى بصػػدؽ الفق ػرات  ،إذ تعػػد ىػػذه الط ارئػػؽ مؤش ػرات إحصػػائية لصػػدؽ البنػػاء ( عػػودة ،
 ، )٣٦٢ ،٠٩٩٩وتـ تأكد الباحثاف مف صدؽ االختبار الداخمي والخارجي  ،وتعني طريقة االتساؽ الداخمي باآلتي:
 مدا ارتباط الفقرات مع بعضيا البعض داخؿ االختبار أو المقياس. مدا ارتباط كؿ فقرة مع المقياس ككؿ . التحقؽ مف مدا االتسػاؽ فيمػا بػيف الفقػرات لكػوف االتسػاؽ يتػأثر بخطػأ محتػوا الفقػرات وخطػأ عػدـ تجػانس الفقػرات (رضواف. )٠٣٠ ، ٧١١٢ ،
إذ ي ػػؤد فح ػػص االتس ػػاؽ ال ػػداخمي لممقي ػػاس ،أو معام ػػؿ تجانس ػػو إل ػػى الحص ػػوؿ عم ػػى تق ػػدير لص ػػدقو التك ػػويني (
بػػاىي ، )٣٥ ،٠٩٩٩،وتػػـ اسػػتخراج معامػػؿ االتسػػاؽ  ،إذ إف ىػػذا األسػػموب يقػػدـ لنػػا مقياسػػا متجانسػػا فػػي فق ارتػػو بحيػػث
تقيس كؿ فقرة البعد السموكي نفسو الذ يقيسو المقياس ككؿ  ،فضػال عػف قدرتػو عمػى إبػراز التػرابط بػيف فقػرات المقيػاس
(ك ػػاظـ ، )٠١٠ ،٠٩٩١،وفيم ػػا ي ػػأتي وص ػػؼ ألس ػػاليب التحمي ػػؿ اإلحص ػػائي المس ػػتخدمة ف ػػي التحق ػػؽ م ػػف صػػدؽ بن ػػاء
المقياس .
٢ـ٢ـ٥ـ ٨أسموب المجموعتين المتضادتين أو المتطرفتين
تـ استخداـ أسموب المجموعتيف المتضادتيف لمكشؼ عف الفقرات المميزة فػي بنػاء مقيػاس سػمة الشخصػية الرياضػية
االضػطيادية  ،ولتحديػد حجػـ العينػة المناسػبة لتحميػؿ الفقػرات  ،قػاـ الباحثػاف بمراجعػة أدبيػات البحػوث وبعػض الد ارسػػات
السػػابقة الخاصػػة ببنػػاء المقػػاييس  ،منيػػا د ارسػػة ( طبيػػؿ  (، )٥٣ ، ٧١١٥،الطػػائي  ، ) ٢٠ ، ٧١١٢ ،لػػوحظ أف عػػدد
أفراد عينة التمييز تباينت فكانت (  ) ٣١فردا فأكثر  ،إذ انو ال يوجد قانوف مطمؽ أو قاعدة عامة تضػبط الحػد األدنػى
ػر نسػبيا
لعدد الممتحنيف مف اجؿ إجراء د ارسػة تحميػؿ الفقػرات بػؿ ىنػاؾ اتفػاؽ عمػى أف تحميػؿ الفقػرات يتطمػب عػددا كبي ا
مػػف المفحوصػػيف ( النبيػػاف  ، )٧٠١ ، ٧١١٢ ،وبشػػكؿ عػػاـ يوصػػي ننػػالي ( )Nunnally,1978أف يت ػراوح عػػدد
الممتحنػيف بػػيف خمسػة إلػػى عشػرة أمثػػاؿ عػػدد الفقػرات كحػػد أدنػى ( النبيػػاف  ، )٧٠١ ، ٧١١٢ ،إذ تػـ تطبيػػؽ المقيػػاس
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بصػػورتو األوليػػة كمػػا فػػي الممحػػؽ ( ، )٢عمػػى عينػػة التمييػػز البػػالغ قواميػػا ( ) ٧١١العبػػا  ،تػػـ تقسػػيـ أفػراد العينػػة إلػػى
مجمػػوعتيف متسػػاويتيف  ،واخػػذ مجمػػوعتيف متطػػرفتيف منيػػا  ،ولتحقيػػؽ ذلػػؾ نرتػػب درجػػات الممتحنػػيف ترتيبػػا تنازليػػا ( مػػف
األعمى إلى األدنى ) ثـ نقسميا إلى مجموعتيف متساويتيف ( ممحـ  ، )٣٢٢ ،٧١٠١ ،عمػى اعتبػار أف معامػؿ تمييػز
الفق ػرة يكػػوف حساسػػا وأكثػػر اسػػتق ار ار فػػي حالػػة اسػػتخداـ ىػػذه النسػػبة (النبيػػاف  ، )٠٩٢ ، ٧١١٢ ،إذ اختيػػرت نسػػبة (
 )٪٧٢م ػػف ال ػػدرجات العمي ػػا ونس ػػبة (  )٪٧٢م ػػف ال ػػدرجات ال ػػدنيا لتم ػػثال المجم ػػوعتيف المتط ػػرفتيف  ،وق ػػد تض ػػمنت ك ػػؿ
مجموعػػة (  )٥٢العبػػا بعػػد أف رتبػػت درجػػاتيـ ترتيبػػا تنازليػػا فػػي ضػػوء إجابػػاتيـ عػػف فق ػرات المقيػػاس  ،واعتمػػدت قيمػػة
اختبػػار( ت ) المحتسػػبة الختبػػار داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات إجابػػات المجمػػوعتيف العميػػا والػػدنيا لكػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات
المقياس  ،والجدوؿ رقـ ( )٣يبيف ذلؾ .
الجدول رقم ()٣
يبين نتائج أالختبار التائي لحساب التمييز
رقم معامل
الفقرة التمييز

رقم معامل
داللة
الفروق الفقرة التمييز

داللة
الفروق

رقم
الفقرة

معامل
التمييز

٨

٣2٩٣٥

٣

٨2٨٦

٢
٤

٨2٦٥٩
٢2٨٥

٥

٨2٨٦

٦

٢2٦٣٤

رقم معامل
داللة
الفروق الفقرة التمييز

داللة
الفروق

معنوي
غير
معنوي
معنوي
معنوي
غير
معنوي
معنوي

٣2٤٧٧ ٨٤

معنوي

٣٧

٢2٨٩

معنوي

٤٨

٢2٢

معنوي

٨2٨٧٤ ٨٥

معنوي

٣٨

٣2٣٧

معنوي

٤٨

٣2٤٤

معنوي

٨2٩٤٥ ٨٦
٣2٤٢٥ ٨٧

معنوي
معنوي

٣۹
٢٨

٣2٢٢٨
٨2٦٧٥

معنوي
معنوي

٨2٨٨٩ ٤٣
٤2٨٨٣ ٤٢

معنوي
معنوي

٨٨

٢2٨٨

معنوي

٢٨

٣2٨٥

معنوي

٤٤

٢2٤٦

معنوي

٨۹

٣2٥٥

٧

٣2٣٣

معنوي

٣٨

٨2٦

معنوي
غير
معنوي

٢٣

٣2٤٨

معنوي

٣2٤٣٢ ٤٥

معنوي

٢٢

٢2٦٤

معنوي

 ٨2٨٨٨ ٤٦غير معنوي

٨

٨2٨٩

معنوي

٩

٨2٣٨٧

٨2٨٢٦ ٨٨
٨٨

٨2٨٨

٢2٤٧٨ ٨٣
٢2٧٩٨ ٨٢

غير
معنوي
غير
معنوي
غير
معنوي
معنوي
معنوي

٣٨

٤2٣٢

معنوي

٢٤

٨2٤

غير
معنوي

٤٧

٣2٢٤

معنوي

٣٣

٣2٩٥

معنوي

٢٥

٤2٨

معنوي

٤٨

٣2٨٨

معنوي

٤2٢٧٥ ٣٢

معنوي

٢٦

٨2٨٦٦

غير
معنوي

٨2٩٨٨ ٤۹

معنوي

٢٧

٨2٦٦

معنوي

٢٨
٢۹

٤2٢٧
٤2٨٨

معنوي
معنوي

٣٤

٨2٦٢

٣2٩ ٣٥
٣2٨٤٤ ٣٦

غير
معنوي
معنوي
معنوي

٥٨

 ٨2٦٣غير معنوي

معنوي عند مستوى معنوية ≤ ( )٨،٨٥وأمام درجة ( ،)٨٨٦قيمت (ت) الجدولية تساوي( ( )٨،٦٥٨الراوي،
) ٤٥٦، ٨٩٨٤
يبػػيف الجػػدوؿ رقػػـ ( : )٧أف القػػيـ التائيػػة لفق ػرات المقيػػاس تقػػرب بػػيف (  ) ٤2٢٧٥ - ٨2٨٢٦وعنػػد الرجػػوع إلػػى قيمػػة
(ت) الجػػد وليػػة أمػػاـ درجػػة حريػػة ( ، )٠١٢وأمػػاـ مسػػتوا معنويػػة ≤ ( )١ ،١٥نجػػد أنيػػا تسػػاو ( ، )٠ ،٢٥٦و فػػي
ضػػوء ذلػػؾ يتض ػ أف( )٣۹فق ػرة أثبتػػت قػػدرة تمييزيػػة  ،تػػـ االسػػتدالؿ عمييػػا مػػف خػػالؿ مقارنػػة قيمػػة (ت) المحتسػػبة مػػع
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رقم
الفقرة
٨

قيمتيا الجد ولية  ،وبما أف قيمة (ت) المحتسبة أقؿ مػف قيمػة (ت) الجػد وليػة  ،فقػد تػـ حػذؼ ( )٠٠فقػرة ألنيػا ضػعيفة
التميي ػػز .وى ػػي الفقػ ػرات ( )٣،٦،٠١م ػػف البع ػػد األوؿ ،والفقػ ػرة ( )٠م ػػف البع ػػد الث ػػاني ،والفقػ ػرات ( )٧،٥،٢،٠٠م ػػف البع ػػد
الرابع ،والفقرات ( )٠،٧،٢مف البعد الخامس .
٢ـ٢ـ ٣.٥أسموب معامل أال تساق الداخمي
تػػـ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط درجػػة كػػؿ فقػرة بالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس لعينػػة التمييػػز نفسػػيا البالغػػة ( )٧١١العبػػا  ،ويسػػمى
بصدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس  ،إذ يتـ قياسو مف خالؿ حسػاب معامػؿ أالرتبػاط بػيف المفػردة والمجمػوع الكمػي لألبعػاد
 ،الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس (فرحػػات  ، )٢٦ ،٧١١٠،وقػػد تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ أالرتبػػاط البسػػيط (بيرسػػوف) لتحقيػػؽ ذلػػؾ .
والجدوؿ رقـ ( )٣يبيف ذلؾ .
الجدول رقم()٢
يبين معامل أالرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية باستخدام أسموب االتساق الداخمي
معامل
االرتباط

داللة
الفروق

رقم
الفقرة

معامل
اال رتباط

٨٥

٨،٤۹

معنوي

٣٨

٨،٤٨۹

٨2٤٧٦

معنوي

٢

٨2٥٥

معنوي

٨٦

٤

٨،٢٧

معنوي

٨٧

٨،٨٣۹

٨٨

٨،٣٣۹

معنوي

٦

٨،٨٩۹

معنوي

٨٩

٨،٣۹٤

معنوي

٢٣

٨

٨،٨٥

معنوي

٣٨

٨،٥۹

معنوي

٢٤

٨،٣٨۹

معنوي

٢٦

٨2٦٧٨

معنوي

٣

٥
٧
٩

٨،٨٨۹

معنوي

٨٨
٨٨
٨٣
٨٢

٨٤

داللة
الفروق

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

٣٨
٣٣
٣٢

٨2٣٣٧
٨2٤٧٥

معنوي
معنوي

٣٤
٣٥

٣٦

معنوي

٤٨

٨،٢٦٦

٨،٢٧٤

معنوي

٨2٦٧٣

معنوي

٣٩

غير
معنوي

٢٨

٨،٤٨٢

٢٨

٨2٨٣٥
٨،٦٤٢

غير
معنوي

٨،٢٨٨

معنوي

٨،٤٣

٨،٣٨۹

٣٧

داللة
الفروق

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

٢٢
٢٥

معنوي

٢٧
٢٨
٢٩

معنوي

٨2٢٩٨

معنوي

٨2٤٦٣

معنوي

٤٣

معنوي

٤٢

٨2٤٢

٤٤

٨2٢٨٣

معنوي

٤٥

٨،٣۹

معنوي

٤٧

٨،٥٣٨

معنوي

٨،٣۹٦

معنوي

معنوي

٤٨

داللة
الفروق

٤٦

٨،٥٨٢

معنوي

٤٨

٨،٥۹٧

معنوي

٥٨

٨2٤٤٨

معنوي

٨،٢٣٥

معنوي

٤٩

٨2٥٩٨

معنوي

٨2٨٦٨

غير
معنوي
معنوي

٨2٨٨٥

معنوي

معنوي

معنوي عند مستوى معنوية ≤ ( )٨ ،٨٥وأمام درجة حرية(،)٨٩٨قيمة(ر) الجدولية تساوي(( )٨ ،٨٦٥الراوي،
)٤٦٢ ،٨٩٨٤
في ضػوء ذلػؾ تبػيف أف قػيـ معامػؿ االرتبػاط بػيف فقػرات المقيػاس والدرجػة الكميػة لممقيػاس تقتػرب بػيف ( –١2١٧٥
 ، )١،٦٦٥وعنػػد الرجػػوع إلػػى جػػداوؿ داللػػة معامػػؿ االرتبػػاط عنػػد درجػػة حريػػة ( ، )٠٩٦وأمػػاـ مسػػتوا معنويػػة ≤ (،١٥
 )١نجػػد أف قيمػػة (ر) الجدولي ػػة تسػػاو (،)١ ،٠٢٥وأف ( )٣٢فق ػرة أثبت ػػت تجانسػػيا مػػع الدرج ػػة الكميػػة ،تػػـ االسػػتدالؿ
عمييػػا م ػػف خ ػػالؿ مقارن ػػة قيم ػػة (ر) المحتسػػبة م ػػع قيمتي ػػا الجدولي ػػة  ،وبم ػػا أف قيمػػة (ر) المحتس ػػبة أقػػؿ مػػف قيمػػة (ر)
الجدوليػػة  ،ت ػـ حػػذؼ ( )٣فقػػرات ألنيػػا فقػػرات لػػـ تثبػػت تجانسػػيا مػػع الدرجػػة الكميػػة ،وىػػي الفق ػرة ( )٢مػػف البعػػد األوؿ ،
الفقرتػػاف ( )٢،٩مػػف البعػػد الثػػاني .وبيػػذا يصػػب المقيػػاس بصػػورتو النيائيػػة بعػػد عمميػػة التحميػػؿ اإلحصػػائي لفق ارتػػو مؤلػػؼ
مف ( )٣٢فقرة  ،كما مبيف في الممحؽ ()٢
٢ـ ٦٢ثبات المقياس
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أف الثبات يشير إلى مدا الدقة واإلتقاف أو االتساؽ الذ يقػيس بػو االختبػار الظػاىرة التػي وضػع مػف اجميػا ،
االنسجاـ أو االتساؽ في النتائا  ،الدقة في تقػدير العالمػة الحقيقيػة لمفػرد عمػى السػمة التػي يقيسػيا االختبػار (عػودة
وممكاو  ، )٠٩٢ ،٠٩٩٧،ولغرض الحصوؿ عمى ثبات المقياس أستخدـ الباحثاف  ( :طريقة أعادة االختبار )
تسػتخدـ ىػػذه الطريقػػة لتقػػويـ الخطػػأ المػرتبط بتطبيػػؽ االختبػػار مػرتيف مختمفتػػيف بالنسػػبة لوقػػت التطبيػػؽ  ،بمعنػػى أف الثبػػات
في ىذه الطريقة يستخدـ المعاينة الزمنية لتسجيؿ درجات االختبار في المقياس في فترتيف زمنيتيف  .قػاـ الباحثػاف بحسػاب
درجة الثبات لممقياس بطريقػة تطبيػؽ االختبػار واعػادة تطبيقػو  ،إذ تػـ تطبيػؽ المقيػاس عمػى عينػة مؤلفػة مػف ( )٢١العبػا
متقدما في أندية مدينة الموصؿ المعتمدة  ،كتطبيؽ أولي مف عينة البناء وتـ استبعادىـ مف عينػة البحػث  ،وأعيػد تطبيػؽ
المقيػاس مػرة ثانيػة بعػد مػػرور أسػبوعيف مػف موعػد التطبيػػؽ األولػي عمػى العينػة نفسػيا تتػراوح المػدة عػادة بػيف االختبػػاريف
(٠١ػ ػ )٧١يومػػا (الظػػاىر وآخػػروف  ، )٠٢٠ ، ٧١١٧ ،وبعػػد جمػػع االسػػتمارات تػػـ معالجتيػػا إحصػػائيا باسػػتخداـ معامػػؿ
االرتباط البسيط (بيرسوف) ،فظيرت قيمة (ر) المحتسبة تساو ( )١،٦٠وىو داؿ إحصائيا مما يدؿ عمى ثبات المقياس.
٢ـ٢ـ ٧وصف المقياس وتصحيحو
مقيػػاس سػػمة الشخصػػية الرياضػػية االضػػطيادية لالعب ػيف المتقػػدميف فػػي أنديػػة مركػػز مدينػػة الموصػػؿ  ،ييػػدؼ إلػػى
ت ػػوفير أداة قي ػػاس ص ػػادقة وثابت ػػة لقي ػػاس مس ػػتوا ودرج ػػة الشخص ػػية الرياض ػػية االض ػػطيادية  ،ت ػػألؼ المقي ػػاس بص ػػورتو
النيائية مػف ( )٣٢فقػرة  ،موزعػة عمى(خمسػة) أبعػاد  ،وتػتـ اإلجابػة عمػى فقػرات المقيػاس مػف خػالؿ خمسػة بػدائؿ مرتبػة
تنازليػػا عمػػى مقيػػاس ليكػػرت الخماسػػي ( دائمػػا  ،غالبػػا  ،أحيانػػا  ،نػػاد ار  ،أبػػدا)  ،وتكػػوف األوزاف ثابتػػة الف جميػػع الفق ػرات
سمبية وتعطى ( )٠،٧،٣،٢،٥درجة  ،وتكوف الدرجػة الكميػة العميػا لممقيػاس ىػي ( )٠٦١درجػة  ،أمػا الدرجػة الكميػة الػدنيا
لممقياس فيي ( )٣٢درجة والممحؽ ( )٢يبيف ذلؾ
 ٤-٢التطبيق النيائي لمقياس الشخصية الرياضية االضطيادية
تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة التطبيػػؽ البالغػػة ( )٠٢٦العبػػا  ،ودوف تحديػػد وقػػت ثابػػت لإلجابػػة عػػف المقيػػاس ،
وتـ شرح طريقة اإلجابة عف المقيػاس  ،وذلػؾ بوضػع عالمػة ( √ ) أمػاـ كػؿ فقػرة وتحػت البػديؿ الػذ تػراه مناسػبا  ،وتػـ
التأكيد عمييـ لإلجابة عمى جميع فقػرات المقيػاس بكػؿ دقػة وأمانػة  ،عممػا أف اإلجابػة تكػوف عمػى المقيػاس نفسػو  ،ثػـ تػـ
جمػػع المقيػػاس مػػف المختب ػريف  ،إذ تػػـ الحصػػوؿ عمػػى ( )٠٢٣اسػػتمارة  ،واسػػتبعدت ( )٧٢اسػػتمارات لعػػدـ تصػػحيحيا ،
و( )٦استمارة لـ يتـ الحصوؿ عمييا .
٢ـ ٥الوسائل اإلحصائية
 المتوسط الحسابي  - ،المنواؿ  - ،االنحراؼ المعيار معادلة معامؿ االلتواء لػ(كارؿ بيرسوف )  - ،معامؿ االرتباط البسيط لػ(بيرسوف) اختبار(ت) (التكريتي والعبيد . )٧٢٧ - ٠١٠ ، ٠٩٩٩ ، المتوسط الفرضي (عالو . )٠٢٢ ،٠٩٩٦ ، -النسبة المئوية (عمر وآخراف . )٩١-٦٦ ، ٧١١٠ ،
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٤ـ عرض النتائج ومناقشتيا
قاـ الباحثاف مف خػالؿ ىػذه الد ارسػة ببنػاء مقيػاس سػمة الشخصػية الرياضػية االضػطيادية لالعبػيف المتقػدميف فػي
أندية مركز مدينػة الموصػؿ  ،وقػد تػـ ذلػؾ مػف خػالؿ إجػراءات خاصػة ببنػاء المقيػاس  ،وبػذلؾ تحقػؽ اليػدؼ األوؿ مػف
البحث.
٤ـ ٨عرض نتائج عينة البحث لمقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية
بعد أف تأكد الباحثاف مف صالحية مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية  ،والذ تػـ تطبيقػو عمػى عينػة
التطبيؽ  ،تـ التأكد مف مالئمة المقياس لعينة البحػث واف التوزيػع طبيعػي ( معتػدؿ ) عػف طريػؽ معادلػة معامػؿ االلتػواء
( كارؿ بيرسوف ) ،ومنحنى التوزيع الطبيعي ( أالعتدالي )  ،والجدوؿ رقـ (  )٢يبيف ذلؾ .
الجدول رقم ()٤
يبين المتوسط الفرضي و المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمنوال ومعامل االلتواء إلجابات عينة البحث

المقيـاس

المعالم
اإلحصائية العينة

سمة الشخصية الرياضية
االضطيادية

٨٧٨

وحدة
القياس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المنوال

درجة

٨٣٢2٦

٨٣2٤

٨٣٧

معامل
االلتواء

 ٨2٣٧ -طبيعي*

النتيجة

* يعد اال لتواء طبيعيا  ،واالختبارات مالئمة لمعينة إذا وقع معامل االلتواء بين ( ( )٨ ±االطرقجي ٣٨٤ ، ٨٩٨٨،
– . ) ٣٨٦
وألجؿ تقويـ مستوا الفروؽ في سمة الشخصية الرياضػية االضػطيادية لػدا عينػة البحػث  ،قػاـ الباحثػاف بإيجػاد
المتوسػػط الفرضػػي لممقيػػاس  ،ومقارنتػػو بالمتوسػػط الحسػػابي لػػدييـ  ،وسػػوؼ يصػػنؼ االضػػطياد إلػػى اضػػطياد عػػالي ،
واضػػطياد واطػ  ،عمػػى أسػػاس أف متوسػػط العينػػة الػػذ يفػػوؽ المتوسػػط الفرضػػي لممقيػػاس بصػػورة معنويػػة ىػػو اضػػطياد
عػػالي  ،فيم ػػا تمث ػػؿ القيم ػػة غي ػػر المعنوي ػػة اض ػػطياد ض ػػمف حػػدود المتوس ػػط الفرض ػػي  ،أم ػػا الق ػػيـ األدنػػى م ػػف المتوس ػػط
الفرضي فتمثؿ اضطياد واط  ،والجدوؿ رقـ( )٥يبيف ذلؾ .
الجدول رقم ()٥
يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي لعينة البحث في
مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية
المقياس

المعالم اإلحصائية

سمة الشخصية الرياضية
االضطيادية

العينة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الفرضي

قيمة (ت)
المحتسبة

٨٧٨

٨٣٢2٦

٨٣2٤

٨٨٨

*٨٦2٧٨

* معنوي عند مستوى معنوية ≤ ( ، )٨ ،٨٥وأمام درجة حرية ( ، )٨٧٧قيمة (ت) الجد ولية (( )٨ ،٦٤٥
الراوي)٤٥٦ ،٨٩٨٤،

في ضوء ذلؾ يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( : )٥أف قيمة المتوسط الحسابي إلجابات عينة البحث عمى فقرات مقياس سمة

الشخصية الرياضية االضطيادية قد بمغ ( ، )٠٧٣2٢وبانحراؼ معيار قدره ( ، )٠٧2٢وعند اختبار معنوية الفروؽ

79

بناء مقياس مسة الشخصية الرياضية االضطهادية لالعبني ..................

بيف متوسط درجات العينة  ،والمتوسط الفرضي لممقياس (*) البالغ ( ، )٠١٦وباستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة
بمغت قيمة (ت) المحتسبة ( ، )٠٢2٢٦عند مستوا معنوية≤ ( ، )١2١٥وىي اكبر مف قيمة (ت) الجد ولية البالغة
( ، )٠2٢٢٥مما يدؿ عمى أف الفرؽ معنو لصال عينة البحث .
٤ـ ٣عرض المستويات المعيارية لنتائج عينة البحث في مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية

استكماال ألىػداؼ البحػث  ،ونتيجػة لعػدـ وضػوح الرؤيػا مػف خػالؿ الػدرجات الخػاـ قػاـ الباحثػاف بوضػع مسػتويات

معياريػػة لعينػػة البحػػث  ،لغػػرض تقويميػػا  ،أف تسػػاعد ىػػذه المسػػتويات فػػي تفسػػير الػػدرجات الخػػاـ وتعطييػػا معنػػى لػػو
داللة مما يجعميا أكثر موضوعية في أثناء استخداميا في عممية التقويـ ( الجواد  ، )٠١٧ ،٠٩٩٢ ،وكما يأتي :
الجدول رقم ()٦
يبين المستويات المعيارية وعدد الالعبين المتقدمين في أندية مركز مدينة الموصل والنسبة المئوية لعينة البحث
في مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية
الدرجة الخام

المستوى المعياري

عدد الالعبين

 ٩٧فاقل
٨٨٨ -٩٨
٨٣٢ -٨٨٨
٨٨٣ - ٨٣٤
٨٣٥ -٨٢٧
 ٨٢٨فأكثر

جيد جدا
جيد
متوسط
مقبول
ضعيف
ضعيف جدا

٨٦
٣٩
٥٣
٤٨
٣٨
٨٣

 ±ع = ٨٣2٤

٨٧٨

النسبة المئوية
٪ ٨2٩٩
٪ ٨٦2٣٩
٪ ٣٩2٣٨
٪ ٣٦2٩٦
٪ ٨٨2٨٨
٪ ٦2٧٥
٪ ٨٨٨

س = ٨٣٢2٦
ّ
ومف الجدوؿ رقـ ( )٦يتبيف ما يأتي:
حصؿ المستوا (جيد جدا)عمى ( )٨٦تكرار ،وبنسبة مئوية ( )٪٨2٩٩أمػا المسػتوا (جيػد) فقػد حصػؿ عمػى()٣٩
تكرار،وبنسبة مئوية ( ، )٪٨٦2٣٩وحصؿ المستوا (متوسط) عمى ( )٥٣تكػ ارر ،وبنسػبة مئويػة ( ، )٪٣٩2٣٨وحصػؿ
المستوا مقبوؿ عمى ( )٤٨تكػرار وبنسػبة مئويػة ( ، )٪٣٦2٩٦وحصػؿ المسػتوا (ضػعيؼ) عمػى ( )٣٨تكػرار ،وبنسػبة
مئويػة ( ، )٪٨٨2٨٨وحصػؿ المسػػتوا (ضػعيؼ جػػدا) عمػى( )٨٣تكػرار ،وبنسػػبة مئويػة ( ، )٪٦2٧٥وذلػػؾ مػف مجمػػوع
العينة المتكونة مف( )٨٧٨العبا متقدـ في أندية مركز مدينة الموصؿ  ،ويمثموف النسبة المئوية ( . )٪٨٨٨
٥ـ االستنتاجات و التوصيات
٥ـ ٨االستنتاجات
 تـ التوصؿ لبناء مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية لالعبيف المتقدميف في أندية مركز مدينة الموصؿ . تـ التوصؿ إلى مستويات معيارية لعينة البحث بمقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية .٥ـ ٣التوصيات
 -وضع البراما المناسبة لمنواد لتدريب الالعبيف عمى مقاومة الضغط ومنع االضطياد الرياضي .

(*) المتوسـط الفرضــي لممقيــاس  :المقيػاس يتكػػوف مػف ( )٣٢فقػرة  ،وتكػوف اإلجابػػة عميػو عمػػى وفػؽ مقيػػاس خماسػي التػػدرج ،
وبمػػا أف المتوسػػط الفرضػػي ع مجمػػوع أوزاف الب ػػدائؿ × ع ػػدد الفقػػرات ÷ ع ػػدد البػػدائؿ (ع ػػالو  )779 ،7667 ،إذف :
المتوسط الفرضي ع 7 ÷ ٣٢ ×7+7+7+7+7ع  777درجة .
إذ إف ىناؾ العديد مف الدراسات والبحوث في مجاالت متعددة اعتمػدت عمػى المتوسػط الفرضػي لمتقػويـ منيػا (عػودة ،
( ، )776-777 ،7676الشيخو . )77 ،7660 ،
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 العمؿ عمى تنشيط عممية البحث العممي في أبعاد مقياس سػمة الشخصػية الرياضػية االضػطيادية  ،وانعكاسػاتو عمػىمجمػػؿ العمػػؿ الرياضػػي ودرجػػة االضػػطياد فيػػو  .واليػػدؼ مػػف ذلػػؾ خمػػؽ الرياضػػي العممػػي النػػاج  ،والمحافظػػة عميػػو ،
وتحسيف أدائو الفني وتطوير وايجاد السبؿ العالجية لالضطياد .
 اسػػتخداـ المقيػػاس المعػػد فػػي قيػػاس درجػػة االضػػطياد لالعبػػي الفئػػات األخػػرا فػػي مدينػػة الموصػػؿ وتقنينػػو عمػػى أنديػػةالمحافظات العراقية األخرا .
المصـادر
 .٠أبػػو زي ػػد  ،خض ػػر مخيم ػػر (  . ) ٧١١٧االحتػ ػراؽ النفس ػػي ل ػػدا عينػػة م ػػف معمم ػػي التعم ػػيـ الث ػػانو وعالقتػػو بػػبعض
المتغيرات  ،مجمة كمية التربية  ،المجمد (  ، ) ٠٧العدد (  ، ) ٧جامعة دمشؽ  ،سوريا .
 .٧االطرقج ػػي  ،محم ػػد عم ػػي (  . )٠٩٦١الوس ػػائؿ التطبيقيػ ػػة ف ػػي الط ػػرؽ اإلحص ػػائية  ،ط  ،٠دار الطميع ػػة لمطباعػ ػػة
والنشر  ،بيروت .
 .٣أبػػو عػػالـ ،رجػػاء محمػػد و ش ػريؼ  ،ناديػػة محمػػود( .)٠٩٦٩الفػػروؽ الفرديػػة وتطبيقاتيػػا التربويػػة  ،ط  ،٧دار العمػػـ
لمطباعة والنشر  ،الكويت .
 .٢باىي  ،مصطفى حسيف ( . )٠٩٩٩المعامالت العممية بيف النظرية والتطبيؽ  ،مركز الكتاب لمنشر  ،القاىرة .
 .٥بموـ  ،بنياميف وآخروف (  . )٠٩٦٣تقييـ تعميـ الطالب التجميعػي والتكػويني  ،ترجمػة محمػد أمػيف المفتػي وآخػروف ،
دار ماكروىيؿ  ،القاىرة .
٢ػ التكريتي  ،وديع ياسيف والعبيػد  ،حسػف محمػد عبػد (  . )٠٩٩٩التطبيقػات اإلحصػائية فػي بحػوث التربيػة الرياضػية
 ،دار الكتب لمطباعة والنشر  ،جامعة الموصؿ .
٢ػ ػ ثورنػػدايؾ  ،روبػػرت وىػػيجف  ،إليزابيػػث (  . )٠٩٦٩القيػػاس والتقػػويـ فػػي عمػػـ الػػنفس والتربيػػة  ،ترجمػػة عبػػد اه زيػػد
الكيالني وعبد الرحمف عدس  ،مركز الكتاب األردني  ،عماف.
٦ػ الجواد ،عبد الكريـ قاسـ(  . )٠٩٩٢بناء بطارية اختبار الميػارات اليجوميػة بكػرة اليػد لطػالب كميػة التربيػة الرياضػية
جامعة الموصؿ ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة الموصؿ
 .٩الحكػػيـ  ،عمػػي سػػموـ ج ػواد (  . )٧١١٢االختبػػارات والقيػػاس واإلحصػػاء فػػي المجػػاؿ الرياض ػي  ،و ازرة التعمػػيـ العػػالي
والبحث العممي  ،جامعة القادسية  ،دار الطيؼ لمطباعة  ،القادسية .
 .٠١الراو ،خاشع محمود ( .)٠٩٦٢المدخؿ إلى اإلحصاء  ،مديرية مطبعة الجامعة  ،جامعة الموصؿ
 .٠٠رضواف  ،محمد نصر الديف (  . )٧١١٢المدخؿ إلى القيػاس فػي التربيػة البدنيػة والرياضػية  ،ط  ،٠مركػز الكتػاب
لمنشر  ،مصر  ،القاىرة .
 .٠٧سعيد  ،ياسر مجيد ( . )٠٩٩٩بناء مقياس الشخصية االضطيادية لطمبة جامعة بغداد  ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة بغداد .
 .٠٣الشيخو،خالد فيصؿ حامد( . )٠٩٩٢السمات الشخصية لمدربي المنتخبػات الوطنيػة العراقيػة وعالقتيػا بػنمط القيػادة
في اتخاذ القرار  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة الموصؿ .
 .٠٢صال  ،قاسـ حسيف ( . )٧١١١التفكير االضطيػ ػػاد وعالقتو بأنماط الشخصية ،أطروحة دكتوراه غيػر منشػوره
 ،كمية اآلداب  ،جامعة بغداد .
 .٠٥الطػػائي  ،بثينػػة حسػػيف عمػػي أوحيػػد (  . )٧١١٢تقػػويـ الميػػارات القياديػػة فػػي ضػػوء الرضػػا الػػوظيفي لػػدا أعضػػاء
الييئات اإلدارية والمدربيف في أندية المنطقة الشػمالية  ،أطروحػة دكتػوراه غيػر منشػورة  ،كميػة التربيػة الرياضػية  ،جامعػة
الموصؿ .
 .٠٢طبيؿ  ،عمػي حسػيف محمػد احمػد (  . )٧١١٥بنػاء اختبػار التفكيػر الخططػي فػي الثمػث اليجػومي وعالقتػو بالػذكاء
لالعبي الدرجة الممتاز بكرة القدـ  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية الرياضية  ،جامعة الموصؿ .
 .٠٢الطحاف  ،محمد خالد ( . )٠٩٦٩د ارسػػة العالقػػة بيػػف القػ ػػمؽ عند األبناء وكػؿ مػف االتجاىػات الػو الديػة بالتنشػئة
والمستوا االجتماعي واالقتصاد لألسرة  ،مجمة التربية ،العدد السادس :السنة السادسة ،جامعة األمارات العربية .
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 .٠٦طشطوش  ،سميماف محمد (  . )٧١١٠أساسيات المعاينة اإلحصائية  ،دار الشروؽ لمنشر  ،عماف
 .٠٩الظػػاىر  ،زكريػػا محمػػد ،وآخػػروف (  . )٧١١٧مبػػادئ القيػػاس والتقػػويـ فػػي التربيػػة  ،ط ، ٠الػػدار العمميػػة والدوليػػة
لمنشر والتوزيع ودار الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عماف .
 .٧١عبػػد اه  ،فيصػػؿ ن ػواؼ (  . )٠٩٢٦بنػػاء مقيػػاس لمتكيػػؼ االجتمػػاعي لطمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػة  ،رسػػالة ماجسػػتير
غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة بغداد .
 .٧٠العظماو  ،إبراىيـ كاظػػـ ( . )٠٩٦٢الطب النفسػي  ،دار الحػرية  ،بغداد .
 .٧٧عالو  ،محمد حسف (  . )٠٩٩٦مدخؿ عمـ النفس الرياضي  ،ط ، ٣دار المعارؼ لمطباعة والنشر  ،القاىرة .
ػرف (  . )٧١١٠اإلحصػاء التعميمػي فػي التربيػة البدنيػة والرياضػية  ،ط ، ٧دار الفكػر العربػي  ،القػاىرة
 .٧٣عمر  ،وآخ ا
.
 .٧٢العنػػز  ،عبػػد الحميػػد ( . )٠٩٩٩نظريػػات الشخصػػية ،الطبعػػة األولػػى  -دار األمػػؿ لمنشػػر والتوزيػػع  ،اربػػد ،
الكػ ػ ػػويت .
٧٥ػ ػ عػػودة  ،احمػػد سػػميماف (  .)٠٩٦٩اتجاىػػات المعممػػيف نحػػو االمتحانػػات المدرسػػية والعوامػػؿ المػػؤثرة فييػػا  ،بحػػث
منشػػور فػػي مجمػػة أبحػػاث اليرمػػوؾ  ،سمسػػمة العمػػوـ اإلنسػػانية واالجتماعيػػة  ،عمػػادة البحػػث العممػػي والد ارسػػات العميػػا ،
المجمد (  ، )٥العدد (  ، )٢جامعة اليرموؾ  ،اربد  ،األردف .
٧٢ػ عودة  ،احمد سػميماف وممكػاو  ،فتحػي حسػيف (  . )٠٩٩٧أساسػيات البحػث العممػي فػي التربيػة والعمػوـ اإلنسػانية
 ،ط ، ٠مكتبة الكتاني لمتوزيع  ،األردف .
٧٢ػ عودة  ،احمد سميماف (  . )٠٩٩٩القياس والتقويـ في العممية التدريسية  ،جامعة اليرموؾ  ،عماف .
٧٦ػ عويس  ،خير الديف عمي احمد (  . )٠٩٩٩دليؿ البحث العممي  ،دار الفكر العربي لمطباعة والنشر  ،القاىرة .
٧٩ػ ػ عيسػػو  ،عبػػد الػػرحمف محمػػد (  . )٠٩٦٥القيػػاس والتجريػػب فػػي عمػػـ الػػنفس والتربيػػة  ،دار المعرفػػة الجامعيػػة ،
القاىرة .
٣١ػ الغريب  ،رمزية (  . )٠٩٦٥التقويـ والقياس النفسي والتربو  ،مكتبة االنجمو المصرية  ،القاىرة .
٣٠ػ فرج  ،صفوت (  . )٠٩٦١القياس النفسي  ،دار الفكر العربي لمنشر  ،القاىرة .
٣٧ػ فرحات  ،ليمى السيد (  . )٧١١٠القياس المعرفي الرياضي  ،ط ، ٠مركز الكتاب لمنشر  ،القاىرة .
 .٣٣فرويد ،سجمويد (:)٠٩٢٧سيكولوجية الشذوذ النفسي عند الجنسيف  ،ترجمة فؤاد ناصر ،ط ،٢بيروت.
٣٢ػ كػاظـ  ،عمػي ميػد (  .)٠٩٩١بنػاء مقيػاس مقػنف لمفيػوـ الػذات لػدا طمبػة المرحمػة اإلعداديػة  ،رسػالة ماجسػتير
غير منشورة  ،كمية التربية األولى  ،جامعة بغداد .
 .٣٥كمػػاؿ  ،عػمي ( . )٠٩٦٢فصػػاـ العقػؿ  ،الطبعػة األولى – لػندف .
 -٣٢الكناني ،حيدر الزـ (  . )٧١١٢التفكير االضطياد عند المراىقيف و عالقتو بأساليب المعاممة الو الدية ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  /ابف رشد  ،جامعة بغداد .
٣٢ػ ػ ممحػػـ  ،سػػامي محمػػد (  . )٧١٠١منػػاىا البحػػث فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس  ،ط ، ٢دار المسػػيرة لمنشػػر والتوزيػػع
والطباعة  ،عماف  ،األردف .
 .٣٦المنجد في المغة األعالـ . )٠٩٦٢(.دار المشرؽ  ،المكتبة الػػشرقية  ،بػػيروت.
٣٩ػ ػ المنػػدالو  ،قاسػػـ حسػػف وآخػػروف (  . )٠٩٩١األسػػس التدريبيػػة لفعاليػػة العػػاب القػػوا  ،مطػػابع التعمػػيـ العػػالي ،
بغداد .
 .٢١موسى  ،عبد اه عبد الحي (  . )٠٩٦٠بحوث في عمـ النفس التربو  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة
 .٢٠النبياف  ،موسى (  . )٧١١٢أساسيات القياس والتقويـ في العموـ السػموكية  ،دار الشػروؽ لمنشػر والتوزيػع  ،عمػاف
.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الممحق ()٣

جامعة الموصل
كمية التربية الرياضية
يبين استبيان أراء السادة الخبراء حول صالحية أبعاد مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية
حضرة الدكتور ……….......……..المحترم
بعد التحية :
في النية إجراء البحث الموسػوـ " بناء مقياس سمة الشخصـية الرياضـية االضـطيادية لالعبـين المتقـدمين فـي
أندية مركز مدينة الموصل " .
ويقصد بالشخصية الرياضية االضطيادية  :بأنيا الشخصية التي تتميز بالحساسية المفرطة تجاه أ فشؿ أو
إحباط في الحياة  ،وفي العالقات العامة بحيث تتجو أفكار الرياضي نحو تغيرات مبالغ فييا تعتمد صيغة االضطياد
واالىانة والظمـ لكؿ ما يحدث لو مف وقائع اعتياديػة فيبدو األصدقاء واألىؿ والناس العاديوف مناؤيف أو كائديف أو
متآمريف وربما أعداء ظالميف معتديف عمى حياتو وشؤونو أو ناكريف حقوقو  ،ومفسػديف سعادتو وراحتو  ،وىذه الشكوؾ
التي تسيطر عمى تفكير ومواقؼ سموؾ الرياضي غالبا ما تكوف أوىاما ( .العظماو ) ٦٢ - ٦٩ ، ٠٩٦٢ ،
وبصفتكـ مف ذو الخبرة واالختصاص في مجػاؿ العمػوـ التربويػة والنفسػية  ،والعمػوـ الرياضػية  ،والقيػاس والتقػويـ
 ،يرجػػى تفضػػمكـ بقػراءة األبعػػاد المرفقػػة طيػػا  ،والتػػي تػػـ اختيارىػػا وتحديػػدىا مػػف خػػالؿ اإلطػػالع عمػػى أدبيػػات البحػػوث ،
والدراسات السابقة المتعمقة بالبحث  ،والمصادر العممية  ،وبعض التعريفات المتعػددة لمشخصػية الرياضػية االضػطيادية،
واج ػ ػ ػراء عمميػ ػ ػػة مس ػ ػ ػ ليػ ػ ػػا  ،فضػ ػ ػػال عػ ػ ػػف أبػ ػ ػػداء ال ػ ػ ػ أر حػ ػ ػػوؿ مػ ػ ػػدا صػ ػ ػػالحيتيا  ،ومالءمتيػ ػ ػػا لعن ػ ػ ػواف البحػ ػ ػػث .
مـع الشكـر والتقديـر
التوقيع :
الباحـثان
المقب العممي :
الكمية :
التاريخ :
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ت
.٨

يصمح

األبعاد

ال يصمح

يصمح بعد التعديل

بعد  :االضطياد الذاتي ( الشخصي ) .

شػػعور الرياضػػي بالعظمػػة والحساسػػية لتقويمػػات ونقػػد اآلخ ػريف ونقػػص التعػػاطؼ معيػػـ  ،ويتميػػز ىػؤالء المضػػطربوف بتضػػخيـ ذواتيػػـ وانجػػازاتيـ
وذكائيـ  ،ويتوقعوف مف اآلخريف أف يمحظوىـ باىتماـ خاص حتى دوف انجاز مناسب .

البديل المقترح :

.٣

بعد :

اضطياد الزمالء .

عدـ استعداد الرياضي الخروج مف التقوقع الذاتي إلى التفاعؿ مع اآلخريف  ،أ صعوبة تحقيؽ التوافؽ والتوازف مع النفس واآلخريف  .لكي يػراه
ى ػوالء بصػػورة طيبػػة تتفػػؽ وتوقعػػاتيـ منػػو  .مػػف خػػالؿ اإلس ػراؼ فػػي المجاممػػة التػػي تصػػؿ إلػػى حػػد النفػػاؽ أو اسػػتجداء رضػػا اآلخ ػريف وطمػػب
االستحساف االجتماعي .

البديل المقترح :

.٢

بعد  :اضطياد عادات وتقاليد المجتمع .

تعامؿ الرياضي مع الواقع كما ىو يواجيو عمى حقيقتو مدرؾ حدود إمكانياتو  ،فعند تجاوز ىذه الحدود يػؤد إلػى الوقػوع تحػت ظػؿ األوىػاـ أو
المثػػؿ الػػذ ال حقيقػػة لػػو  ،واذا عػػرض عػػف الواقػػع الػػذ يعػػيش فيػػو انغمػػؽ عػػف ذاتػػو وعطػػؿ طاقتػػو  .وظيػػور بمظيػػر ال يتفػػؽ مػػع التقاليػػد والقػػيـ
واالنحراؼ االجتماعية ( بمعنى عدـ مجاراتو أفراد المجتمع ).

البديل المقترح :

.٤

بعد  :االضطياد العائمي ( األسري ) .

إحساس الرياضي بالتشاؤـ وضعؼ الثقة في المستقبؿ مػع عائمتػو  ،والشػؾ فػي إف عائمتػو سػوؼ تسػتغمو وتغػرر بػو  ،واف فكػرة االسػتقامة التػي
تبػػدييا عائمتػػو ىػػي مجػػرد واجيػػة زائفػػة  ،عمػػى أثرىػػا ينتاب ػو الشػػعور بالشػػكوا والتػػذمر واالمتعػػاض واالسػػتياء  ،والشػػعور بالتصػػمب والجمػػود فػػي
التفكير .
البديل المقترح :

.٥

بعد  :اضطياد الكادر اإلداري والتدريبي .

صعوبة حسف التعامؿ مع زمالء العمؿ بسبب وجود المنافسة والتعامؿ معيا بطرؽ ممتوية مػف اجػؿ تحقيػؽ األىػداؼ الذاتيػة  ،مػف خػالؿ تغميػب
المصمحة الذاتية عمى المصمحة العامة  ،ىذا باإلضافة إلى وجود الصراعات مع الػزمالء وعػدـ تقبػؿ زمػالء العمػؿ  .لعػدـ شػعوره بوجػود عدالػة
متوازنة ومتساوية بيف الجميع .
البديل المقترح :

مالحظة  :يرجى بياف رأيكـ حوؿ :
) امػاـ كػؿ بعػد  ،وتحػت البػديؿ الػذ تػراه مناسػبا
 مدا صالحية االبعػاد اعػاله  ،وذلػؾ بوضػع عالمػة (لمبعد ( يصم  ،ال يصم  ،يصم بعد التعديؿ )  ،مف خالؿ حذؼ او تعديؿ البعد  ،او إضافة البديؿ المقترح .
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جامعة الموصل
كمية التربية الرياضية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الممحق ( ) ٢

استبيان مفتوح لمعينة لغرض الحصول عمى فقرات المقياس

عزيزي الالعب
تحية طيبة :
يروـ الباحثاف إجراء البحث الموسوـ " بناء مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية لالعبين
المتقدمين في أندية مركز مدينة الموصل " .
ومف اجؿ التعرؼ مػف وجيػة نظػركـ عمػى الظػواىر السػموكية الدالػة عمػى ذلػؾ  ،باعتبػارؾ احػد العبػي األنديػة فػي مدينػة
الموصؿ .أرجو التفضؿ باإلجابة عمى األسئمة التالية مع التقدير.
 .٠في تصورؾ كيؼ يتـ اضطياد الزميؿ ( اآلخريف ) ؟
*
 .٧ما ىي األمور مف وجية نظرؾ التي تجعؿ الالعب يشعر باالضطياد الذاتي ( الشخصي )؟
*
 .٣ما أىـ الضغوط التي تقع عميؾ وتؤثر عمى عممية التدريب والمعب مف قبؿ ( المدرب  ،إدارة الناد  ،الزمالء ؟
*
 .٢كيؼ يؤثر عممؾ الرياضي عمى عالقتؾ مع نفسؾ واآلخريف ؟
*
 .٥ما ىي الظواىر السموكية الدالة عمى االضطياد العائمي ؟
*
شاكرين تعاونكم معنا

الباحثان
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الممحق ( ) ٤

جامعة الموصل
كمية التربية الرياضية
استبيان آراء السادة الخبراء حول صالحية فقرات مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية
حضرة الدكتور  ........................المحترم
تحية طيبة :
يروـ الباحثاف إجراء البحث الموسوـ " بناء مقياس سمة الشخصية الرياضية االضطيادية لالعبين المتقدمين
في أندية مركز مدينة الموصل " .
ويقصد بالشخصية الرياضية االضطيادية  :بأنيا الشخصية التي تتميز بالحساسية المفرطة تجاه أ فشؿ
أو إحباط في الحيا ة  ،وفي العالقات العامة بحيث تتجو أفكار الرياضي نحو تغيرات مبالغ فييا تعتمد صيغة
االضطياد واالىانة والظمـ لكؿ ما يحدث لو مف وقائع
اعتياديػة فيبدو األصدقاء واألىؿ والناس العاديوف مناؤيف أو كائديف أو متآمريف وربما أعداء ظالميف معتديف عمى
حياتو وشؤونو أو نا كريف حقوقو  ،ومفسػديف سعادتو وراحتو  ،وىذه الشكوؾ التي تسيطر عمى تفكير ومواقؼ سموؾ
الرياضي غالبا ما تكوف أوىاما ( .العظماو ) ٦٢ - ٦٩ ، ٠٩٦٢ ،
ونظػ ابر لمػػا تتمتعػػوف بػػو مػػف خبػرة ود اريػػة عمميػػة فػػي بنػػاء المقػػاييس  ،وفػػي مجػػاؿ العمػػوـ التربويػػة والنفسػػية والعمػػوـ
الرياضية ومجاؿ القياس والتقويـ  ،فقد تـ اختياركـ كأحد الخبراء لمحكـ عمى مدا صالحية الفقػرات المرفقػة طيػا  ،والتػي
تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ توجيو استبياف مفتوح لعينة عشوائية مختارة مف مجتمع البحث  ،فضػال عػف االطػالع عمػى
المصػػادر العمميػػة  ،واألطػػر النظريػػة  ،والد ارس ػات والمقػػاييس السػػابقة الخاصػػة بالموضػػوع قيػػد البحػػث  ،ارجػػيف تفضػػمكـ
بقراءة االستبياف واإلجابة عمى ما يأتي
) أم ػػاـ ك ػػؿ فقػ ػرة  ،وتح ػػت الب ػػديؿ ال ػػذ تػ ػراه مناس ػػباب لمفقػ ػرة ( تص ػػم  ،ال تص ػػم  ،تص ػػم بع ػػد
 وض ػػع عالم ػػة (التعديؿ مف خالؿ (حذؼ أو أعادة صياغة أو إضافة عدد مف الفقرات) .
 مدا مالئمة الفقرة لمبعد الذ وضعت ألجمو . م ػػدا ص ػػالحية ب ػػدائؿ اإلجاب ػػة لفقػ ػرات المقي ػػاس  ،عم ػػى وف ػػؽ ( )٥ب ػػدائؿ (دائم ػػا ،غالب ػػا  ،أحيانػ ػاب  ،ن ػػاد ابر  ،اب ػػدآ ) ،وتعطى ليا األوزاف (  ) ٠ ،٧ ، ٣ ، ٢ ، ٥عمى التوالي لمفقرات .
واذا لـ تحصؿ الموافقة فما ىو السمـ البديؿ برأيكـ ؟
تصلح
ال تصلح
التوقيع:
المقب العممي:
البـاحـثان
االختصاص:
الجامعة والكمية :
شاكرين تعاونكم العممي المبارك
التاريخ :
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أوال  :بعد االضطياد الذاتي ( الشخصي ) .
ت
٨
٣
٢
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٨٨

تصمح

الفقـرات

ال تصمح

تصمح بعد التعديل

أساعد اآلخرين بحذر .
ينتابني الشك في قدرتي عمى مواصمة النجاح في حياتي الرياضية
أتفاخر بنفسي واالنجازات التي حققتيا أمام اآلخرين دوما .
أحس بالحزن دائما حتى عندما أفوز .
أحب أن اعمل منفردا ( في التدريب ) وبدون مراقبة من احد .
أحس أن الحياة تعرضني لمخيبات أكثر مما تعطيني من السعادة .
أفكر كثي ار في ماضيي الرياضي ميما كان .
الشك يالزمني في حياتي الرياضية من أي شئ .
انتقد نفسي دائما واقمل من قدرىا .
ناد ار ما يوافق فعمي قولي .

ثانيا  :بعد اضطياد الزمالء .
ت
٨
٣
٢
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٨٨

تصمح

الفقـرات

ال تصمح

تصمح بعد التعديل

لدي الرغبة بالشجار دائما مع زمالئي .
يصاحبني الفشل عندما يشجعني زمالئي .
ال أتوقع أن ىناك حسن نية في التعامل مع اآلخرين في الممعب .
أنا فاشل في عالقاتي الرياضية باآلخرين .
ال يوجد زميل في الفريق أميل إليو فعال .
أتخيل مناظر مرعبة عند تعرضي لموقف ضاغط في الفريق .
أجد صعوبة في مصاحبة زمالئي الرياضيين .
اشعر بالتعاسة ألني شخص منعزل عن رفاقي .
اشعر أني عمى غير وفاق مع من حولي ( المدرب – الزمالء ) .
ال أحب االختالط باآلخرين حتى في المعب .

ثالثا  :بعد اضطياد عادات وتقاليد المجتمع .
ت
٨
٣
٢
٤
٥

٦
٧
٨
٩
٨٨

تصمح

الفقرات
عادات المجتمع وتقاليده تقيدني في المعب .
ال التزم بالعادات الحميدة والنظافة داخل الساحة .
النزاىة معدومة لدى زمالئي في التعامل معي .
عندما أرى صديقي يخالف العادات والتقاليد ال أبالي .
تشجيع الجميور يؤثر عمى تركيزي .

اتيم زميمي بالسرقة وىو برئ منيا .
عالقاتي االجتماعية باآلخرين ومنيا الرياضية عالقات سطحية .
اشعر بالضجر عند تكمم اآلخرين بصوت خافت (منخفض ) .
اعتقد أن الدولة تمتمك ممف فيو معمومات عني .
انقض العيد مع زمالئي .
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رابعا  :بعد اضطياد الكادر اإلداري والتدريبي .
ت
٨
٣
٢
٤
٥
٦
٧
٨
٩
٨٨
٨٨

تصمح

الفقرات

ال تصمح

تصمح بعد التعديل

قدرة المدرب الضيقة تؤثر عمى انجازاتي .
أدعو لمتمرد ضد قواعد وأنظمة المعبة .
المدرب ال يمنح فرص متكافئة لجميع الالعبين .
يصيبني الممل عندما أرى نفس الوجوه في التدريب يوميا .
المدرب يفكر بالنتيجة وال ييمو األضرار .
اشك في أي أمر أو تصرف من قبل المدرب والزمالء حتى وان كان بسيط
اشك في مساعدة زمالئي لي في التدريب .
معمومات المدرب تحتاج إلى تطوير وتدريب دائما .
اقمق عند حصول أخطاء في تدريبي .
يدفعني الشك إلى التوقف عن المعب .
ال يحق لممدرب توجيو النصيحة لي .

خامسا  :بعد االضطياد العائمي ( األسري ) .
ت
٨
٣
٢
٤
٥
٦
٧
٨
٩

تصمح

الفقرات
انزعج عندما يختمف أفراد عائمتي عني في القيم واآلراء .
أؤمن بان رضا عائمتي غاية ال تدرك .
عندما يمدحني أفراد أسرتي في المعب فأنني اشك في صدق نواياىم .
كل ما أصابني من فشل في مسيرتي الرياضية سببو عائمتي .
ال اممك غرفة خاصة بي في المنزل .
ارتاح من وجودي مع نفسي فقط واعد أسرتي من الغرباء .
ألوم نفسي عمى أمور اقترفتيا سابقا مع عائمتي .
أتسبب في خالف في عائمتي .
اكبت مشاعري في المنزل بدل من إظيارىا .
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جامعة الموصل
كمية التربية الرياضية

ت

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الممحق ()٥

يبين مقياس (سمة الشخصية الرياضية االضطيادية) بصورتو األولية

عزيزي الالعب
تحية طيبة:
نضع بيف يديؾ مقياس(سمة الشخصية الرياضية االضطيادية)،والذ أعده الباحثاف ،يرجى تفضمؾ باإلجابة
عمى فقراتو  ،وذلؾ بوضع عالمة( √ )أماـ كؿ فقرة  ،وتحت البديؿ الذ تراه مناسبا  ،يرجى اإلجابة عمى جميع فقرات
المقياس بكؿ دقة وأمانة خدمة لمبحث العممي  ،عمما أف اإلجابة تكوف عمى كراسة المقياس نفسو.
شاكرين تعاونكم معنا
النادي :
المعبة التي تمارسيا :
الباحثان
العمر :
التاريخ :

٨
٣
٢
٤
٥
٦
٧

ت

٨
٩
٨٨
٨٨
٨٣
٨٢
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٣٨

أساعد اآلخرين بحذر .

دائما

الفقرات

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

لدي الرغبة بالشجار مع زمالئي .
عادات المجتمع وتقاليده تقيدني في المعب .
قدرة المدرب الضيقة تؤثر عمى انجازاتي .

انزعج عندما يتحدث أفراد عائمتي عني في القيم واآلراء .
ينتابني الشك في قدرتي عمى مواصمة النجاح في حياتي الرياضية
يصاحبني الفشل عندما يشجعني زمالئي .
الفقرات

العادات الحميدة والنظافة داخل الساحة تقيدني .
أدعو لمتمرد ضد قواعد وأنظمة المعبة .
أؤمن بان رضا عائمتي غاية ال تدرك .
أتفاخر بنفسي واالنجازات التي حققتيا أمام اآلخرين دوما" .
ال أتوقع أن ىناك حسن نية في التعامل مع اآلخرين في الممعب .
النزاىة معدومة لدى زمالئي في التعامل معي .
المدرب ال يمنح فرص متكافئة لجميع الالعبين .
عندما يمدحني أفراد أسرتي في المعب فأنني اشك في صدق نواياىم
أحس بالحزن دائما حتى عندما أفوز .
أنا فاشل في عالقاتي الرياضية باآلخرين .
عندما أرى صديقي يخالف قواعد وأنظمة المعبة ال أبالي .
يصيبني الممل عندما أرى نفس الوجوه في التدريب يوميا" .
كل ما أصابني من فشل في مسيرتي الرياضية سببو عائمتي .
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٣٨
٣٣
٣٢
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٢٨
٢٨
٢٣
٢٢
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٤٨
٤٨
٤٣
٤٢
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٨

أحب أن اعمل منفردا ( في التدريب ) وبدون مراقبة من احد .
ال يوجد زميل في الفريق أميل إليو فعال .
تشجيع الجميور يؤثر عمى تركيزي .
المدرب يفكر بالنتيجة وال ييمو األض ارر .
ال اممك غرفة في منزلي خاصة بي .
أحس أن الحياة تعرضني لمخيبات أكثر مما تعطيني من السعادة .
أتخيل مناظر مرعبة عند تعرضي لموقف ضاغط في الفريق .
اتيم زميمي بالسرقة وىو برئ منيا .
اشك في أي تصرف من قبل المدرب والزمالء ميما كان بسيطا"
ارتاح من وجودي لوحدي واعد أسرتي من الغرباء .
أفكر كثي ار في ماضيي الرياضي ميما كان .
أجد صعوبة في مصاحبة زمالئي الرياضيين .
عالقاتي االجتماعية باآلخرين ومنيا الرياضية عالقات سطحية .
اشك في مساعدة زمالئي لي في التدريب .
ألوم نفسي عمى أمور اقترفتيا مع عائمتي سابقا " .
الشك يالزمني في حياتي الرياضية من أي شئ .
اشعر بالتعاسة ألني شخص أحب االنعزال عن رفاقي .
اشعر بالضجر عندما يتكمم اآلخرين بصوت منخفض .
معمومات المدرب بحاجة إلى تطوير وتدريب دائما" .
أحب أن أكون سبب في حصول خالف لعائمتي .
انتقد نفسي دائما واقمل من قدرىا .
اشعر أني عمى غير وفاق مع من حولي ( المدرب – الزمالء ) .
اعتقد أن الدولة تمتمك ممف فيو معمومات عني .
اقمق عند حصول أخطاء في تدريبي .
اكبت مشاعري في المنزل بدل من إظيارىا .
ناد ار ما يوافق فعمي قولي .
ال أحب االختالط باآلخرين حتى في المعب .
انقض العيد مع زمالئي .
يدفعني الشك إلى التوقف عن المعب .
ال يحق لممدرب توجيو النصيحة لي .
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جامعة الموصل
كمية التربية الرياضية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الممحق ()٦

يبين مقياس (سمة الشخصية الرياضية االضطيادية ) بصورتو النيائية

عزيزي الالعب
تحية طيبة :
نضع بيف يديؾ مقيػاس (سػمة الشخصػية الرياضػية االضػطيادية )  ،يرجػى تفضػمؾ باإلجابػة عمػى فق ارتػو  ،وذلػؾ
بوضػػع عالمػػة ( √ ) أمػػاـ كػػؿ فقػرة  ،وتحػػت البػػديؿ الػػذ تػراه مناسػػبا  ،يرجػػى اإلجابػػة عمػػى جميػػع فقػرات المقيػػاس
بكؿ دقة وأمانو  ،عمما أف اإلجابة تكوف عمى كراسة المقياس نفسو .
شـاكرين تعـاونكم معنـا
النادي :
البـاحـثان
المعبة التي تمارسيا :
:
العمر
:
التاريخ
ت

الفقرات

٨

أساعد اآلخرين بحذر .

٢

قدرة المدرب الضيقة تؤثر عمى انجازاتي .

٣
٤
٥
٦

دائما

عادات المجتمع وتقاليده تقيدني في المعب .

ينتابني الشك في قدرتي عمى مواصمة النجاح في حياتي الرياضية
يصاحبني الفشل عندما يشجعني زمالئي .
العادات الحميدة والنظافة داخل الساحة تقيدني .

تث

٧

ال أتوقع أن ىناك حسن نية في التعامل مع اآلخرين في الممعب .

٨
٩
٨٨
٨٨
٨٣
٨٢
٨٤
٨٥
٨٦
٨٧
٨٨

النزاىة معدومة لدى زمالئي في التعامل معي .
المدرب ال يمنح فرص متكافئة لجميع الالعبين .
عندما يمدحني أفراد أسرتي في المعب فأنني اشك في صدق نواياىم
أحس بالحزن دائما حتى عندما أفوز .
عندما أرى صديقي يخالف قواعد وأنظمة المعبة ال أبالي .
يصيبني الممل عندما أرى نفس الوجوه في التدريب يوميا" .
أحب أن اعمل منفردا ( في التدريب ) وبدون مراقبة من احد .
ال يوجد زميل في الفريق أميل إليو فعال .
تشجيع الجميور يؤثر عمى تركيزي .
ال اممك غرفة في منزلي خاصة بي .
أحس أن الحياة تعرضني لمخيبات أكثر مما تعطيني من السعادة .
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ناد ار

أبدا
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٨٩
٣٨
٣٨
٣٣
٣٢
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٢٨
٢٨
٢٣
٢٢
٢٤
٢٥
٢٦

أتخيل مناظر مرعبة عند تعرضي لموقف ضاغط في الفريق .
اتيم زميمي بالسرقة وىو برئ منيا .
اشك في أي تصرف من قبل المدرب والزمالء ميما كان بسيطا"
ارتاح من وجودي لوحدي واعد أسرتي من الغرباء .
أجد صعوبة في مصاحبة زمالئي الرياضيين .
عالقاتي االجتماعية باآلخرين ومنيا الرياضية عالقات سطحية .
ألوم نفسي عمى أمور اقترفتيا مع عائمتي سابقا " .
اشعر بالتعاسة ألني شخص أحب االنعزال عن رفاقي .
اشعر بالضجر عندما يتكمم اآلخرين بصوت منخفض .
معمومات المدرب بحاجة إلى تطوير وتدريب دائما" .
أحب أن أكون سبب في حصول خالف لعائمتي .
انتقد نفسي دائما واقمل من قدرىا .
اعتقد أن الدولة تمتمك ممف فيو معمومات عني .
اقمق عند حصول أخطاء في تدريبي .
اكبت مشاعري في المنزل بدل من إظيارىا .
ال أحب االختالط باآلخرين حتى في المعب .
انقض العيد مع زمالئي .
يدفعني الشك إلى التوقف عن المعب .
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