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- ٤٦٧  -  

دور مشاھدة القنوات الفضائیة الریاضیة في نشر الثقافة 
  الریاضیة بین طلبة جامعة دیالى

  
  جامعة دیالى / كلیة التربیة األساسیة                                      نبیل محمود شاكر          . د.أ
  جامعة دیالى / لتربیة الریاضیة كلیة ا                                         اذةحعثمان محمود ش. م.م
  
  
  :التعریف بالبحث -١
  :مقدمة البحث وأھمیتھ ١-١

أن العصĩĩر الĩĩذي نعĩĩیش فیĩĩھ ھĩĩو عصĩĩر تغییĩĩر التقنĩĩي السĩĩریع الĩĩذي تĩĩؤثر مبتكراتĩĩھ فĩĩي      
أسالیب حیاتنا نفسĩھا، وقĩد أحĩدث ھĩذا التطĩور طلبĩات جدیĩدة مĩن الجمھĩور الریاضĩي الĩذي 

  .لبرامج الریاضیةیرغب في توفیر المزید من ا
وتعĩĩد الفضĩĩائیات مĩĩن وسĩĩائل ا梆تصĩĩال الجمĩĩاھیري الفعالĩĩة التĩĩي أصĩĩبح لھĩĩا دور واضĩĩح     

التأثیر في حیاة الناس ، إذ اكتسبǐ بعض القنوات الفضĩائیة الریاضĩیة سĩمعة منفĩردة لنفسĩھا 
白في مجال التغطیة لألحداث الریاضیة في العال.  

ات الریاضĩĩیة یĩĩؤثر تĩĩأثیرا كبیĩĩرا علĩĩى ثقافĩĩة ومعرفĩĩة ویمكĩĩن القĩĩول إنَّ مشĩĩاھدة الفضĩĩائی    
الجماھیر الریاضیة ، فال تخلو أسرة في المجتمع العراقي من فرد أو أكثر یتĩابع الفضĩائیات 
الریاضĩĩĩیة ویتفاعĩĩĩل معھĩĩĩا ، إذ إنَّ الكثیĩĩĩر منھĩĩĩا تعتمĩĩĩد فĩĩĩي أسĩĩĩالیبھا المختلفĩĩĩة علĩĩĩى جĩĩĩذب 

فĩĩي عĩĩرض األخبĩĩار والتقĩĩاریر إلĩĩى المشĩĩاھدین فĩĩي  أنحĩĩاء العĩĩال白 كافĩĩة وبطریقĩĩة مشĩĩوقة 
مشĩĩاھدیھا وبشĩĩكل جمیĩĩل ومĩĩؤثر وتسĩĩتعین باللقĩĩاءات التĩĩي تجریھĩĩا مĩĩع ابĩĩرز الشخصĩĩیات 

  . الریاضیة المتخصصة
ویعد ما یبث عن الریاضة من العناصر الرئیسة في نشر الوعي الریاضي بین الجمĩاھیر     

ث التغییĩĩر الثقĩĩافي وتكĩĩوین بمختلĩĩف مسĩĩتویاتھا وثقافتھĩĩا وتسĩĩاعد ھĩĩذه الفضĩĩائیات فĩĩي إحĩĩدا
المعرفة الریاضیة ، إذ تحلل وترشح وتفسĩر وتعلĩق علĩى األفكĩار واآلراء خĩالل نقĩل وقĩائع 

  .)١(المنافسات واأللعاب الریاضیة المختلفة لمختلف البطو梆ت المحلیة والدولیة والعالمیة
ن الرسĩائل وتعبĩر وتعد الریاضة وسیلة معاصرة ألداء الكثیر من المھام وإرسال العدید م   

عن مستوى تطور وتقĩدم األم白ĩ ومجتمعاتھĩا ، لĩذلك فĩإن مĩن الصĩعب التمییĩز بĩین الریاضĩة 
ووسائل األعالم وخاصة الفضائیات التي تنقل األحداث الریاضیة ، إذ إنَّ مشĩاھدة الریاضĩة  

وقĩد تكونǐĩ نظĩرة جدیĩدة فĩي عصĩرنا الĩراھن نحĩو . واإلحساس بھĩا موجĩود فĩي كĩل مكĩان
الریاضĩĩیة ووضĩĩع الریاضĩĩي ومفھĩĩوم الریاضĩĩة كفعالیĩĩة أو كمؤسسĩĩة تجاریĩĩة غایتھĩĩا  الثقافĩĩة

الربح تماماً كباقي الفعالیات والمؤسسات األخرى ، إذ استغلǐ بعض الفضĩائیات مĩن خĩالل 
احتكارھا لبث األحداث الریاضیة والترویج للریاضة أو بطĩل مĩا وسĩیلة لتحقیĩق الĩربح، فĩي 

من ھذه الفضائیات الریاضیة لتحقیق التنمیĩة والبنĩاء ا梆جتمĩاعي الوقǐ الذي یمكن ا梆ستفادة 
والثقافي وا梆قتصادي، أو كجزءاً من الثقافة العامة والبنĩاء الĩوطني والقĩومي، ووسĩیلة لبنĩاء 

                                                 
القĩاھرة ، سلسĩلة الفكĩر العربĩي، ( ،  أمĩین أنĩور الخĩولي ترجمĩة ،اللعĩب النظیĩف للجمیĩعروبرت میلر وآخĩرون ؛ – )١(

 .٤٥٢ص) ١٩٩٤
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اإلنسĩĩان الكĩĩفء المتĩĩوازن نفسĩĩیا وجسĩĩدیا ، وھنĩĩاك أنظمĩĩة تسĩĩتخدم الفضĩĩائیات الریاضĩĩیة 
المختلفĩة وبĩین الطĩابع الثقĩافي والتربĩوي وطابعھĩا لتحقیق نوع من التوازن بĩین الریاضĩات 

  .ا梆قتصادي والتجاري
وتكمن أھمیة البحث مĩن خĩالل معرفĩة دور الفضĩائیات الریاضĩیة فĩي تثقیĩف الجمھĩور      

وزیادة معرفتھ白 بالثقافة الریاضیة والتي من خاللھا یت白 غرس أفكار وقی白 وأنماط معینĩة مĩن 
بĩة وإبĩراز أھمیĩة الریاضĩة فĩي الفضĩائیات علĩى الجانĩب السلوك الریاضي السوي لĩدى الطل

الصحي والبدني وا梆جتماعي والتربĩوي والثقĩافي لإلنسĩان وكĩذلك توجیĩھ وتوحیĩد عواطĩف 
白خالل المحافل الدولیة والعالمیة وزرع محبة الوطن في نفوسھ 白المواطنین ومشاعرھ.  

  :مشكلة البحث ٢-١
ائیة یرى دورھا الكبیر والفعال فĩي متابعĩة األحĩداث أن المتابع للقنوات الریاضیة الفض      

الریاضĩĩیة المحلیĩĩة واإلقلیمیĩĩة والدولیĩĩة وتغطیتھĩĩا المباشĩĩرة لھĩĩا، والتĩĩي تĩĩوفر خدمĩĩة جلیلĩĩة 
للمشĩĩاھدین علĩĩى امتĩĩداد قĩĩارات العĩĩال白، ونظĩĩرا لمĩĩا تقدمĩĩھ ھĩĩذه الفضĩĩائیات مĩĩن نشĩĩر الĩĩوعي 

بشكل خاص، ونظرا لكون الطلبة فĩي والثقافة بین عموم المشاھدین بشكل عام والریاضیین 
المرحلĩĩة الجامعیĩĩة مĩĩن الشĩĩرائح المھمĩĩة التĩĩي یعĩĩول علیھĩĩا فĩĩي عملیĩĩة النھĩĩوض بالبلĩĩد فĩĩي 
مجا梆ت الحیاة المختلفة ومنھا مستقبل البلĩد الریاضĩي لĩذا أراد الباحĩث الوقĩوف علĩى حقیقĩة 

مĩن خĩالل اطالعĩھ مستوى الثقافة الریاضیة لدیھ白 طالبا وطالبات ، وعلى حد عل白 الباحث و
على البحĩوث والدراسĩات تبĩین لĩھ انĩھ 梆 یوجĩد مقیĩاس لقیĩاس الثقافĩة الریاضĩیة ، لĩذا تكمĩن 
مشكلة البحث في بناء مقیاس للثقافة الریاضیة وتطبیقھ على شریحة الطالب والطالبĩات فĩي 

  . الجامعة للوقوف على حقیقة مستوى ثقافتھ白 الریاضیة وتقدی白 الحلول المناسبة لھا
  :أھداف البحث ٣-١

 .بناء مقیاس الثقافة الریاضیة لمشاھدي القنوات الریاضیة الفضائیة .١
تّعĩĩرف دور مشĩĩاھدة القنĩĩوات الفضĩĩائیة الریاضĩĩیة فĩĩي نشĩĩر الثقافĩĩة الریاضĩĩیة بĩĩین  .٢

 .طلبة جامعة دیالى
معرفة الفرق بین الذكور واإلناث المشاھدین للقنوات الریاضیة في مستوى الثقافĩة  .٣

  .الریاضیة
  :فرضا البحث ٤-١

ھناك تأثیر معنوي لمشاھدة القنوات الفضائیة الریاضیة فĩي نشĩر الثقافĩة الریاضĩیة  .١
 .بین طلبة جامعة دیالى

ھنĩĩاك فĩĩروق ذات د梆لĩĩة إحصĩĩائیة بĩĩین طĩĩالب وطالبĩĩات كلیĩĩات جامعĩĩة دیĩĩالى فĩĩي  .٢
 .مستوى الثقافة الریاضیة

  
  
  
  :مجا梆ت البحث ٥-١

طالبĩاً ) ٦┟١٠(معĩة دیĩالى والبĩالغ عĩددھ白 عینة مĩن طلبĩة جا:المجال البشري  ١-٥-١
 .وطالبھ

 .┟٢٠٠/ ٩/ ٢١ ولغایة  ┟٢٣/٢/٢٠٠المدة من  :المجال ألزماني ٢-٥-١
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  .كلیات جامعة دیالى: المجال المكاني  ٣-٥-١
  :تحدید المصطلحات ٦-١

ھي الدرجĩة التĩي یحصĩل علیھĩا الطالĩب ویقیسĩھا مقیĩاس الثقافĩة الریاضĩیة :الثقافة الریاضیة
ي تنصب علĩى خلĩق األفضĩل واألحسĩن مĩن السĩلوك واألفكĩار واألعĩراف الثقافیĩة التĩي والت

  .*یستند إلیھا نشاط الفرد في المجا梆ت المختلفة
 

  الباب الثاني
  :الدراسات النظریة والمشابھة ٢
  :الدراسات النظریة ١-٢
  : اإلعالم الریاضي ١-١-٢

لمجتمĩع الواحĩد والمجتمعĩات المتعĩددة یعد اإلعالم مĩن أھ白ĩ وسĩائل ا梆تصĩال بĩین أفĩراد ا    
و梆سیما بعد التطور الواسع الذي حصل في وسائل األعالم المقĩروءة والمسĩموعة والمرئیĩة 
في جمیع أنحĩاء العĩال白 ، واإلعĩالم یقĩوم بĩدور المربĩي والموجĩھ فĩي أسĩلوب تكĩوین وتطĩور 

الریاضĩي فیمĩĩا  الثقافĩة فĩي مختلĩĩف أوجĩھ أنشĩĩطة المجتمĩع، وان اتسĩĩاع دور وسĩائل اإلعĩĩالم
یتعلق بنقل المسابقات الریاضĩیة إلĩى الجمھĩور أدى إلĩى ظھĩور تخصĩص فĩي مجĩال العلĩوم 
اإلعالمیة وھو اإلعالم الریاضي ، والذي لھ ادوار متمیزة وكبیرة ومن ضĩمنھا نشĩر وقĩائع 
الریاضĩĩة بأسĩĩرع وقǐĩĩ ممكĩĩن ونشĩĩر الثقافĩĩة الریاضĩĩیة فضĩĩال عĩĩن دوره فĩĩي الحیلولĩĩة دون 

  .)١(والشغب في أثناء ممارسة المسابقات الریاضیةأعمال العنف 
أن اإلعĩĩالم الریاضĩĩي ھĩĩو جĩĩزء مھ白ĩĩ مĩĩن )" ٩┟١٩(وفĩĩي الریاضĩĩة یĩĩذكر جĩĩالل العبĩĩادي   

عملیة خلق الوعي ورفع مستوى الثقافة الریاضیة بین الجمĩاھیر مĩن خĩالل إیجĩاد العالقĩات 
ظĩاھرة اجتماعیĩة وحضĩاریة  ا梆یجابیة بین األفراد والمجتمع مĩع التربیĩة الریاضĩیة بصĩفتھا

  .)٢("مرتبطة بالمجتمع
عملیĩĩة نشĩĩر األخبĩĩار والمعلومĩĩات " ویعĩĩرف خیĩĩر الĩĩدین وعطĩĩا اإلعĩĩالم الریاضĩĩي بأنĩĩھ    

والحقĩĩĩائق الریاضĩĩĩیة وشĩĩĩرǘ قواعĩĩĩد والقĩĩĩوانین الخاصĩĩĩة باأللعĩĩĩاب واألنشĩĩĩطة الریاضĩĩĩیة 
  .)٣("ھ الریاضيللجمھور بقصد نشر الثقافة الریاضیة بین أفراد المجتمع وتنمیة وعی

ولما للریاضة من خصوصĩیة فĩي المجتمĩع فقĩد تكونǐĩ لھĩا منظومĩة إعالمیĩة خاصĩة بھĩا    
تظ白 جمیع وسائل اإلعالم من صحف ومجالت ومحطات إذاعیĩة وقنĩوات فضĩائیة ریاضĩیة 
التي تتفرد باختصاصھا بالمجال الریاضي ویتوقف تطور ھذه المنظومة فĩي أي بلĩد بحسĩب 

اضĩة وإیمانĩھ بأھمیتھĩا كمĩا یعتمĩد أیضĩا علĩى إمكاناتĩھ المادیĩة والبشĩریة نظرة المجتمع للری
، وتعĩد القنĩوات الفضĩائیة الریاضĩیة موجھĩا كبیĩرا ألنھĩا )١(وفرص ا梆سĩتثمار بھĩذا المجĩال 

                                                 
  .تعریف إجرائي للباحث - *
)١( -ĩیةعادل عصام الدین ؛ دور وسائل اإلعالم في امن المالعĩب الریاض ) : نĩة امĩدوة العلمیĩاث النĩمن أبحĩث ضĩبح-

 .٤٥ص) ٢٠٠٠المالعب الریاضیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 
 .١┟، صمصدر سابقجالل ألعبادي وآخرون؛  – )٢(
) ┟١٩٩القĩĩاھرة ، دار الكتĩĩاب للنشĩĩر، : (  ١ط ١، جاإلعĩĩالم الریاضĩĩيخیĩĩر الĩĩدین علĩĩي عĩĩویس وعطĩĩا حسĩĩن؛  - )٣(

 .٢٢ص
:      خالد حسن القضاة؛ دور الصحافة في تعمیق القی白 التربویة والثقافیة وا梆جتماعیة الریاضیة فĩي المجتمĩع األردنĩي - )١(

 .٢٤-٢٣ص)١٩٩٧رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد، كلیة التربیة الریاضیة ، ( 
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تزید من وضĩوǘ المعرفĩة وجĩذب ا梆نتبĩاه كمĩا أن لإلخĩراج دورا بĩارزا فĩي وصĩول الثقافĩة 
  . )٢(ات كافة الریاضیة بصورة جیدة وعلى المستوی

  :أھمیة اإلعالم الریاضي ١-١-١-٢
یعĩĩĩد اإلعĩĩĩالم الریاضĩĩĩي قĩĩĩدیما وحĩĩĩدیثا بمثابĩĩĩة المدرسĩĩĩة التĩĩĩي تĩĩĩؤدي عمĩĩĩل المؤسسĩĩĩات     

الریاضĩĩیة المختلفĩĩة كاألندیĩĩة الریاضĩĩیة ومراكĩĩز الشĩĩباب بĩĩل والتعلیمیĩĩة منھĩĩا وبمراحلھĩĩا 
ĩĩر بجĩĩع ویظھĩĩي المجتمĩĩعب فĩĩي دور متشĩĩالم الریاضĩĩة ، ولإلعĩĩع المختلفĩĩث رفĩĩن حیĩĩالء م

مسĩĩتوى الثقافĩĩة الریاضĩĩیة للجمھĩĩور وزیĩĩادة الĩĩوعي الریاضĩĩي ولĩĩھ وتعریفĩĩھ بأھمیĩĩة دور 
  .الریاضة في حیاتھ العامة والخاصة

    白الĩف العĩث تعریĩن حیĩارجي مĩتوى الخĩى المسĩي علĩالم الریاضĩر دور اإلعĩذلك یظھĩوك
ا فĩي شĩتى المجĩا梆ت بحضارة شعوبھ الریاضیة والذي یعكس بدوره رقي ھذه الدول وتقدمھ

، وفي ظل التقĩدم العلمĩي والتكنولĩوجي الكبیĩر والسĩریع فĩي المجĩال الریاضĩي تبĩرز أھمیĩة 
اإلعالم الریاضي في ضرورة إحاطĩة األفĩراد فĩي المجتمĩع علمĩا بكĩل مĩا یĩدور مĩن أحĩداث 
وتطĩĩورات فĩĩي ھĩĩذا المجĩĩال ، ھĩĩذا فضĩĩال عĩĩن زیĩĩادة تĩĩدفق المعلومĩĩات الریاضĩĩیة وزیĩĩادة 

شابك المجال الریاضي بالمجا梆ت األخرى سواء ا梆قتصادیة أو ا梆جتماعیĩة أو مصادرھا وت
السیاسیة وعدم قدرة الفرد على متابعة ومالحقة ھذا التدفق من المعلومĩات والĩذي یعĩد أمĩرا 

نتیجĩĩة التقĩĩدم الĩĩذي لحĩĩق ) عصĩĩر المعلومĩĩات(صĩĩعبا فأقĩĩل مĩĩا یوصĩĩف بĩĩھ ھĩĩذا العصĩĩر ھĩĩو 
ومĩن ھنĩا تبĩرز أھمیĩة ) ا梆نترنǐĩ(انتشار شبكة المعلوماتبالكومبیوتر واألقمار الصناعیة و

الدور الذي یقوم بھ اإلعالم الریاضي فĩي التغلĩب علĩى ھĩذه الصĩعوبات بمĩا یسĩاعد جمھĩور 
  .)٣(الریاضة على استیعاب كل ما ھو جدید في المجال الریاضي والتجاوب معھ

  
  
   :أھداف اإلعالم الریاضي ٢-١-١-٢
ف التĩي یسĩعى اإلعĩالم الریاضĩي إلĩى تحقیقھĩا ومĩن ھĩذه األھĩداف ھناك العدید من األھدا   

  )١( :نذكر
نشĩĩĩر الثقافĩĩĩة الریاضĩĩĩیة مĩĩĩن خĩĩĩالل تعریĩĩĩف الجمھĩĩĩور بالقواعĩĩĩد والقĩĩĩوانین  .١

الخاصĩة باأللعĩĩاب واألنشĩĩطة الریاضĩیة المختلفĩĩة والتعĩĩدیالت التĩي قĩĩد تطĩĩرأ 
 .علیھا

ھĩĩا، إذ أن لكĩĩل تثبیǐĩĩ القĩĩی白 والمبĩĩادئ وا梆تجاھĩĩات الریاضĩĩیة والمحافظĩĩة علی .٢
 白یĩك القĩع تلĩة مĩي متفقĩلوك الریاضĩمجتمع نسقاً قیمیاً یشكل ویحدد أنماط الس

 .والمبادئ وكأن التوافق سمة من سمات المجتمع
نشر األخبار والمعلومات والحقائق المتعلقة بالقضĩایا والمشĩكالت الریاضĩیة  .٣

لعĩام فĩي المعاصرة ومحاولة تفسیرھا والتعلیق علیھا كي تكون أمĩام الĩرأي ا

                                                 
 .١٠، صمصدر سابق غسان محمد صادق؛ – )٢(
لریاضĩي وعالقتĩھ بĩالقرارات الصĩادرة عĩن ا梆تحĩاد المصĩري لكĩرة القĩدم والخاصĩة احمد فاروق احمد؛ اإلعĩالم ا - )٣(

رسĩالة ماجسĩتیر، جامعĩة حلĩوان، كلیĩة التربیĩة : ( م ) ٢٠٠٠-١٩٩٥(بإقالة الجھاز الفني للمنتخĩب الĩوطني للفتĩرة مĩن 
  .٢٥-٢٤ص) ٢٠٠٢الریاضي للبنین، 

 
 .٢٤، صمصدر سابق: خیر الدین علي عویس وعطا حسن – )١(
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المجال الریاضي وإعطاء الفرصة 梆تخاذ ما یراه مناسبا من القĩرارات تجĩاه 
ھذه القضایا أو تلك المشكالت ، وھذه ھي أوضح أھĩداف اإلعĩالم الریاضĩي 
 白دادھĩĩĩالل إمĩĩĩن خĩĩĩیا مĩĩĩریاض 白یفھĩĩĩور وتثقĩĩĩة الجمھĩĩĩى توعیĩĩĩي إلĩĩĩي ترمĩĩĩالت

المحلĩĩĩي بالمعلومĩĩات الریاضĩĩیة التĩĩĩي تسĩĩتجد فĩĩĩي حیĩĩاتھ白 علĩĩĩى المسĩĩتویین 
 .والعالمي

٤.  白نھĩĩĩف عĩĩĩي تخفĩĩĩرق التĩĩĩكال والطĩĩĩباألش 白لیتھĩĩĩور وتسĩĩĩن الجمھĩĩĩرویح عĩĩĩالت
  .صعوبات الحیاة الیومیة

   :أنواع اإلعالم الریاضي ٣-١-١-٢
لقĩĩد تعĩĩددت أنĩĩواع اإلعĩĩالم الریاضĩĩي وتنوعǐĩĩ أشĩĩكالھ ویمكĩĩن تصĩĩنیف ھĩĩذه األنĩĩواع       

   )٢( :كاآلتي
تمĩد علĩى الكلمĩة المكتوبĩة مثĩل الصĩحف وھĩو الĩذي یع: اإلعالم الریاضي المقروء .١

 .والمجالت والكتب والنشرات والملصقات وغیرھا
 .وھو الذي یعتمد على سمع اإلنسان مثل الرادیو: اإلعالم الریاضي المسموع .٢
وھĩĩو الĩĩذي یعتمĩĩد علĩĩى بصĩĩر اإلنسĩĩان مثĩĩل التلفĩĩاز : اإلعĩĩالم الریاضĩĩي المرئĩĩي .٣

ĩق علیھĩویطل ǐنترن梆موع والسینما والفیدیو وشبكة اĩي المسĩالم المرئĩا اإلعĩا أحیان
 .ألنھا تعتمد على حاستي البصر والسمع في آن واحد

وھذا البحث یتناول بدراستھ وسیلة مĩن وسĩائل اإلعĩالم الریاضĩي والتĩي تĩؤثر تĩأثیرا كبیĩرا 
  ).القنوات الفضائیة الریاضیة( في الرأي العام وتعتبر أكثرھا أھمیة وھي 

  
  
  
  
  :الم الریاضينظریات تأثیر اإلع ٢-١-٢

梆نظریة التأثیر المباشر أو قصیر األمد: أو:  
تĩĩرى ھĩĩذه النظریĩĩة أن عالقĩĩة الفĩĩرد بمضĩĩمون المĩĩواد اإلعالمیĩĩة لإلعĩĩالم الریاضĩĩي ھĩĩي     

عالقة تأثیر مباشر وتلقائي، فاإلنسان الذي یتعرف ألي مادة إعالمیة في اإلعĩالم الریاضĩي 
  .)١(یتأثر بمضمونھا مباشرة وخالل فترة قصیرة سواء أكانǐ صحفیة أم تلفزیونیة أم إذاعیة

ومعنى ذلك ھو أن مشاھدة الفرد لبعض مظĩاھر العنĩف فĩي إحĩدى المباریĩات مĩن خĩالل     
التلفĩĩاز أو عنĩĩد قراءتĩĩھ عنھĩĩا فĩĩي إحĩĩدى الصĩĩحف الریاضĩĩیة فانĩĩھ سĩĩوف یحاكیھĩĩا ویحĩĩاول 

إلعĩالم الریاضĩي تطبیقھا في واقع حیاتھ ویسĩمى ھĩذا المنحنĩى فĩي دراسĩة تĩأثیر مضĩمون ا
بنظریĩĩة الحقنĩĩة أو نظریĩĩة الرصاصĩĩة، وملخĩĩص ھĩĩذه النظریĩĩة أن الرسĩĩائل اإلعالمیĩĩة مھمĩĩا 
كان نوعھا والتي تبثھا وسائل اإلعالم تؤثر في اإلنسان المتلقي ولھا تأثیٌر مباشٌر كما لو انھ 

  .)٢(حقن بإبرة مخدرة أو أطلقǐ علیھ رصاصة
                                                 

 .٢٥، صمصدر سابقاحمد فاروق احمد؛  – )٢(
القĩاھرة، دار آرام للنشĩر والدراسĩات والتوزیĩع، : ( ١، طمدخل إلĩى ا梆تصĩال الجمĩاھیريصالح خلیل أبĩو أصĩبع؛ – )١(

 .٣┟١-٢┟١ص)┟١٩٩
الریĩĩاض، مكتبĩĩĩة : ( دراسĩĩĩة فĩĩي النظریĩĩات واألسĩĩĩالیب –تĩĩأثیر وسĩĩĩائل اإلعĩĩالم محمĩĩد عبĩĩد الĩĩĩرحمن الحفیĩĩف؛  – )٢(
 .١٦ص)١٩٩٤عبیكان،ال
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  ):التراكمي(یل نظریة التأثیر على المدى الطو: ثانیا
یرى ھذا ا梆تجاه أن تأثیر ما تعرضھ وسائل اإلعالم في المجال الریاضي على الجمھور     

یحتاج إلى خبرة طویلة حتى تظھر آثاره مĩن خĩالل عملیĩة تراكمیĩة ممتĩدة زمنیĩا تقĩوم علĩى 
 تغییر المواقف والمعتقدات والقناعات الریاضĩیة ولĩیس علĩى التغییĩر المباشĩر اآلنĩي لسĩلوك

  .األفراد 
إن اإلنسان یحتاج إلى زمن طویل حتى یغیر نمط تفكیره وأسĩلوب حیاتĩھ وطریقĩة تعاملĩھ    

مĩĩع األشĩĩیاء الموجĩĩودة فĩĩي البیئĩĩة المحیطĩĩة بĩĩھ واسĩĩتمرار تعرضĩĩھ خĩĩالل وسĩĩائل اإلعĩĩالم 
الریاضیة إلى أفكĩار وقĩی白 ریاضĩیة ویغیĩر أسĩلوب حیاتĩھ متĩأثرا بمĩا یعĩرض علیĩھ وبدرجĩة 

ألخر بحسب تركیبة شخصیتھ وحالتھ النفسیة والبیئة ا梆جتماعیة التي یعĩیش تختلف من فرد 
فیھا وكذلك نوع الوسیلة اإلعالمیة التي یتعرض لھا ومضمون وأھداف وسیاسĩة كĩل منھĩا، 

) مĩثال(ووفقا لھذه النظریة فان استمرار تعرض الفرد إلى المادة اإلعالمیĩة التĩي تنبĩذ العنĩف
اضیة بكل صوره وأشكالھ سواء مĩن الالعبĩین أو الجمھĩور أو الذي یحدث في المالعب الری

المدربین وإظھاره بصورة منافیة للروǘ الریاضیة السلیمة من اإلعالم الریاضي یؤدي إلĩى 
  .)١(قلة ظھور حوادث العنف ومن ث白َّ یمكن القضاء علیھا وعلى المدى الطویل

  :نظریة التطعی白 أو التلقیح: ثالثا
لنظریة وفكرتھا من الفكرة نفسĩھا التĩي یقĩوم علĩى أساسĩھا التطعĩی白 ضĩد اشتق اس白 ھذه ا     

األمراض ،فالجرعات المتتالیة والمفاھی白 والقی白 الریاضیة التي نتلقاھا من اإلعالم الریاضĩي 
  .تشبھ األمصال التي نحقن بھا كي تقل أو تنعدم قدرة الجراثی白 على التأثیر في أجسامنا 

    ĩĩرض الجمھĩĩتمرار تعĩĩب إن اسĩĩي المالعĩĩدث فĩĩي تحĩĩة التĩĩف أو الجریمĩĩاھد العنĩĩور لمش
الریاضیة مثال یخلق لدیھ白 حالة من الالمبا梆ة تجاھھا وعدم النفور منھĩا، فحالĩة السĩلبیة ھĩذه 
تجاه األشیاء السلبیة في اإلعالم الریاضي جĩاء نتیجĩة الحقĩن المنĩتظ白 لعقĩول الجمĩاھیر بھĩذه 

الدة تجاھھĩا أشĩبھ بالحصĩانة التĩي یصĩنعھا المصĩل األمصال اإلعالمیة مما ولد حالة من الĩب
  . )٢(حین نلقح بھ ضد األمراض

  : نظریة التأثیر على مرحلتین: رابعا
ویقصĩĩد بĩĩذلك انتقĩĩال المعلومĩĩات علĩĩى مĩĩرحلتین ، إذ تĩĩرى ھĩĩذه النظریĩĩة أن تĩĩأثیر وسĩĩائل    

  )٣( :اإلعالم في المجال الریاضي على الجمھور یت白 بشكل غیر مباشر ویمر بمرحلتین
ھĩĩي مĩĩا تبثĩĩھ أو تنشĩĩره وسĩĩائل اإلعĩĩالم فĩĩي المجĩĩال الریاضĩĩي للجمھĩĩور ،  :المرحلĩĩة األولĩĩى

فالذي نتلقفھ مباشرة من وسائل اإلعĩالم قĩد 梆 یĩؤثر فینĩا كثیĩرا بĩل قĩد 梆 نعیĩره أدنĩى اھتمĩام 
  .تنتھي المرحلة األولى) المعلومات(عند بث وسائل اإلعالم لرسائلھا وبتلقینا لتلك الرسائل 

یبĩĩدxھا مĩĩن یسĩĩمیھ白 علمĩĩاء ا梆تصĩĩال بقĩĩادة الĩĩرأي فĩĩي المجتمĩĩع وھ白ĩĩ كĩĩل :المرحلĩĩة الثانیĩĩة
األشخاص البارزین داخل التجمعات الصغیرة كجماعات األصدقاء والزمالء فĩي النĩادي أو 
الفریق أو األقارب، وقادة الرأي ھؤ梆ء ھ白 بعض أصدقائنا أو أصحابنا ،أو ذوي الĩرأي فینĩا 

ه المرحلة ھو أن قادة الرأي  ھؤ梆ء قد شĩاھدوا نفĩس الĩذي شĩاھدناه أو ، فالذي یحدث في ھذ
قرxوا نفس ما قرأنا فبدxوا بالحدیث عنھ بطریقة تنبھنا على أشیاء ل白ĩ نفطĩن إلیھĩا وبأسĩلوب 

                                                 
 .١٧، صالمصدر نفسھمحمد عبد الرحمن الحفیف؛  - )١(
 .٣٢-٣١، صمصدر سابقخیر الدین علي عویس وعطا حسین؛  – )٢(
 .٣٣-٣٢، صالمصدر نفسھخیر الدین على عویس وعطا حسن؛  – )٣(
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أكثر إقناعا من الطریقة التي عرضتھا الوسیلة اإلعالمیة وقائĩد الĩرأي ھĩذا قĩد یكĩون لĩھ مĩن 
كلیھما ما یجعلنا نقبل تفسĩیره ورxیتĩھ الخاصĩة للرسĩالة اإلعالمیĩة النفوذ المادي واألدبي أو 

  .مما قد یؤدي إلى تأثرنا بكل جزء من مضمون تلك الرسالة
  :نظریة تحدید األولویات: خامسا 

اسĩĩĩتعیر اس白ĩĩĩ ھĩĩĩذه النظریĩĩĩة مĩĩĩن فكĩĩĩرة جĩĩĩدول األعمĩĩĩال الĩĩĩذي یبحĩĩĩث فĩĩĩي اللقĩĩĩاءات       
ĩĩھ مثلمĩĩى انĩĩة علĩĩرة النظریĩĩات، وفكĩĩجتماع梆ب واĩĩاء ترتĩĩي أي لقĩĩال فĩĩدول أعمĩĩدد جĩĩا یح
  .الموضوعات التي سوف تناقش بناء على أھمیتھا

كذلك یقوم اإلعالم الریاضي بالوظیفة نفسھا أي لھ جدول أعمĩال خĩاص، وعلĩى أساسĩھ      
ترتب الموضوعات وفقا لدرجة أھمیتھا من األھ白 إلى األقل أھمیة، وجĩدول أعمĩال اإلعĩالم 

ن برامج ریاضیة ومĩا یعرضĩھ مĩن موضĩوعات ریاضĩیة حتĩى یبĩدو الریاضي ھو ما یبثھ م
لجمھور القĩراء والمشĩاھدین أو المسĩتمعین أن ھĩذه البĩرامج والموضĩوعات أولĩى واھ白ĩ مĩن 
غیرھا با梆ھتمام ، فحینما ینشر اإلعالم الریاضي رسائل إعالمیة معینة فإنھ یوحي للمشĩاھد 

ا العصر أكثر مما یشĩاھد أو یقĩرأ أو یسĩمع أو للقارئ انھ 梆شيء یستحق من ا梆ھتمام في ھذ
كما أن الحیز الذي یوفره اإلعالم الریاضي في جدول أعمالھ لموضوع ریاضي معĩین دلیĩل 
على أھمیة ھذا الموضوع فمĩثال تركیĩز اإلعĩالم الریاضĩي علĩى ریاضĩة بعینھĩا ككĩرة القĩدم 

سĩوى مباریĩات كĩرة  مثال یجعل أفراد المجتمع یشعرون بأنھ 梆 یحدث في المجال الریاضĩي
  . )١(القدم وانھ شيء یستحق ا梆ھتمام بھا

  :نظریة حارس البوابة: سادسا
أتǐ فكرة ھذه النظریة مĩن عمĩل الحĩارس كوسĩیلة فیĩدخل مĩن یشĩاء ویمنĩع مĩن یشĩاء،       

وغالبĩĩا مĩĩا تĩĩتحك白 ا梆عتبĩĩارات الشخصĩĩیة فĩĩي قĩĩرار ھĩĩذا الحĩĩارس ، والنظریĩĩة مĩĩن حیĩĩث 
ĩĩن تĩĩدیث عĩĩي الحĩĩتخدامھا فĩĩي اسĩĩاملین فĩĩخاص العĩĩن األشĩĩق مĩĩي تنطلĩĩالم الریاضĩĩأثیر اإلع

اإلعالم الریاضي یتحكمون فیما یصل إلĩى النĩاس مĩن مĩواد إعالمیĩة ، وان ھĩذا الĩتحك白 فĩي 
تĩĩدفق المĩĩواد اإلعالمیĩĩة للجمھĩĩور یقĩĩوم بĩĩھ رجĩĩل اإلعĩĩالم حارسĩĩاً یقĩĩف علĩĩى بوابĩĩة الوسĩĩیلة 

白اإلعالمیة ویسمح بتمریر مواد إعالمیة محددة لھ.  
أنَّ رجل اإلعالم أو حارس البوابة من خالل ھذا الدور یحدد للجمھĩور مĩا یجĩب أن یقĩرأه    

  :أو یشاھده أو یسمعھ لذلك یكون مؤثرا من ناحیتین
مĩĩن خĩĩالل مĩĩا یعرضĩĩھ علĩĩیھ白 بنĩĩاءاً علĩĩى اعتبĩĩارات شخصĩĩیة بحتĩĩة قĩĩد تكĩĩون تلĩĩك : األولĩĩى

اللھĩا أحĩداث تغییĩر ثقĩافي أو ا梆عتبارات الشخصیة سیاسیة أو إعالمیة مقصودة یĩراد مĩن خ
اجتمĩاعي  بĩالجمھور المسĩĩتھدف وقĩد تكĩĩون تلĩك ا梆عتبĩارات وجھĩĩة نظĩر أملتھĩĩا تنشĩئة ھĩĩذا 

  .)١(الحارس ا梆جتماعیة والثقافیة
  . یكون تأثیر حارس البوابة اإلعالمي في الجمھور من خالل ما یحجبھ عنھ白: الثانیة 
  :نظریة ا梆ستخدامات واإلشاعات: سابعا

ه النظریة تنظر للعالقة بین اإلعالم الریاضي وجمھوره بشكل مختلف عن النظریĩات ھذ    
السĩĩابقة، ففĩĩĩي ھĩĩĩذه النظریĩĩة اإلعĩĩĩالم الریاضĩĩĩي ھĩĩو الĩĩĩذي یحĩĩĩدد للجمھĩĩور نĩĩĩوع الوسĩĩĩائل 

                                                 
لĩĩدار المصĩĩریة اللبنانیĩĩة، القĩĩاھرة، ا: ( ا梆تصĩĩال ونظریاتĩĩھ المعاصĩĩرة حسĩĩین كمĩĩال مكĩĩاوي و لیلĩĩى حسĩĩین السĩĩید؛ – )١(

 .١٧٤-١٧٣ص) ٢٠٠٣
 .١٩١-┟┟١، صمصدر سابقحسین عماد مكاوي ولیلى حسین السید؛  )١(
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 白تحكĩĩھ یĩĩباع رغباتĩĩائل إلشĩĩك الوسĩĩور لتلĩĩذا الجمھĩĩتخدام ھĩĩل أن اسĩĩا بĩĩي یتلقاھĩĩة التĩĩاإلعالمی
  .ئل اإلعالمیة التي یعرضھا اإلعالم الریاضيبدرجة كبیرة في مضمون الرسا

فنظریة ا梆ستخدام واإلشباع تنطلق من مفھوم شائع في عل白 ا梆تصال وھĩو مبĩدأ المشĩاھدة    
اإلعĩĩĩالم (ا梆ختیاریĩĩĩة وتفسĩĩĩیره أن اإلنسĩĩĩان یعĩĩĩرض نفسĩĩĩھ اختیاریĩĩĩا لمصĩĩĩدر المعلومĩĩĩات 

  . )٢(الذي یلبي رغباتھ ویتفق وطریقة تفكیره) الریاضي
  : نظریة الغرس الثقافي: ثامنا
امتĩدادا لĩدور وسĩائل اإلعĩالم الریاضĩي فĩي عملیĩة التنشĩئة  *تعد نظریĩة الغĩرس الثقĩافي     

ا梆جتماعیة وان كلتیھما عملیة تعل白 وتعلی白 وتربیة تقĩوم علĩى التفاعĩل ا梆جتمĩاعي بĩین الفĩرد 
ت وسĩلوكیات مناسĩبة والوسائل التعلیمیة والتثقیفیة المختلفة وتھدف إلى إكساب الفرد اتجاھا

لدوره ا梆جتمĩاعي ومĩن ث白ĩَّ تمكنĩھ مĩن مسĩایرة جماعتĩھ والتوافĩق ا梆جتمĩاعي معھĩا وتكسĩبھ 
  . )١(الطابع ا梆جتماعي وتیسر لھ ا梆ندماج في الحیاة ا梆جتماعیة

  :الدراسات السابقة ٢
  )٢( :١٩٩٣دراسة جالل عبد العبادي ١-٢-٢

  : عنوان الدراسة
  ))نشر الثقافة الریاضیة بین أوساط الشباب وسائل األعالم في أھمیة((

أجرى الباحث دراسة ھدفǐ إلى معرفة أھمیة وسائل األعالم في نشر الثقافĩة بĩین أوسĩاط    
الشĩĩباب فĩĩي العĩĩراق ، إذ ت白ĩĩ اختیĩĩار عینĩĩة البحĩĩث مĩĩن طلبĩĩة كلیĩĩات جامعĩĩة بغĩĩداد وبعĩĩض 

ǐ٠┟١٣(المدارس اإلعدادیة وبلغ (ĩبالطریق 白اختیارھ 白ل شابا وشابة تĩوائیة ، وتوصĩة العش
الباحث إلى ان للتلفاز تأثیراً كبیراً في إشباع حاجات الشĩباب الریاضĩیة والثقافیĩة لمĩا یمتلكĩھ 
من مقومات تجعلھ وسĩیلة مھمĩة فĩي ھĩذا المجĩال وجĩاءت الصĩحافة فĩي المركĩز الثĩاني فĩي 

اس حین احتلǐ اإلذاعة المركز الثالĩث لضĩعف األسĩالیب المسĩتخدمة فĩي الوصĩول إلĩى حĩو
وعقول المستمعین الذین تھمھ白 األخبار والنشاطات الریاضĩیة، كمĩا توصĩل الباحĩث إلĩى إن 
لوسĩائل األعĩالم أثĩĩراً كبیĩراً فĩي توجیĩĩھ اتجاھĩات المĩواطنین ، وان ھĩĩذه الوسĩائل انحصĩĩرت 
مھامھا بالناحیة اإلخباریة في تغطیĩة األحĩداث الریاضĩیة التĩي تلقǐĩ اھتمامĩا متصĩاعدا بĩین 

  .الفئات العمریة في المجتمعأوساط مختلف 
  

  الباب الثالث
  :منھاج البحث وإجراءاتھ المیدانیة -٣
  :منھج البحث ١-٣

                                                 
بیĩĩĩروت، مكتبĩĩĩة فĩĩĩالǘ، : ( ١، طمقدمĩĩĩة فĩĩĩي ا梆تصĩĩĩال الجمĩĩĩاھیري المĩĩĩداخل والوسĩĩĩائل حسĩĩĩنین محمĩĩĩد نصĩĩĩر ؛ – )٢(

 .٢٢٩ص)٢٠٠١
ألمیركیة في ستینیات القرن المنصĩرم باس白ĩ نظریĩة األعĩراف عرفǐ ھذه النظریة عند نشأتھا في الو梆یات المتحدة ا - *

  .أو القی白 الثقافیة وھي نموذج لتأثیرات وسائل اإلعالم
:(  ١عثمĩĩان العربĩĩي، ط) ترجمĩĩة(،  دراسĩĩات فĩĩي بنĩĩاء النظریĩĩة اإلعالمیĩĩة–األعĩĩالم وتأثیراتĩĩھ دنĩĩیس ماكویĩĩل ؛  – )١(

 .┟١٩-١٩٦ص) ١٩٩٢القاھرة ، دار الفكر العربي، 
مجلĩĩة التربیĩĩة : (جĩĩالل عبĩĩد ألعبĩĩادي؛ أھمیĩĩة وسĩĩائل ا梆عĩĩالم فĩĩي نشĩĩر الثقافĩĩة الریاضĩĩیة بĩĩین أوسĩĩاط الشĩĩباب  – )٢(

 ) . ١٩٩٦كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، ) ١٢(الریاضیة، العدد
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اسĩĩتخدم الباحĩĩث المĩĩنھج الوصĩĩفي باألسĩĩلوب المسĩĩحي والمقارنĩĩة لكونĩĩھ أكثĩĩر المنĩĩاھج      
  .مالءمة لطبیعة مشكلة البحث 

  :عینة البحث ٢-٣ 
    ĩĩة دیĩĩة جامعĩĩث بطلبĩĩع البحĩĩل مجتمĩĩد تمثĩĩي ولقĩĩام الدراسĩĩالغ ) ┟٢٠٠٧/٢٠٠(الى للعĩĩوالب

 白اختیار المجتمع بالطریقة العمدیة ) ٩١١٦(عددھ 白طالباً وطالبة ، وقد ت.  
طالبĩاً وطالبĩة ت白ĩ اختیĩارھ白 بالطریقĩة العشĩوائیة مĩن جمیĩع ) ٦┟١٠(وبلغǐ عینĩة البحĩث    

إذ یمثĩل ھĩذا  كلیات جامعة دیالى ماعدا كلیة التربیة الریاضیة وحسب عدد طالب كĩل كلیĩة،
  .ع الكليتقریبا من نسبة المجتم%) ١٢(العدد نسبة

  
  
  :أجھزة وأدوات البحث ٣-٣

  :استعان الباحث باألجھزة واألدوات اآلتیة
 .المصادر العربیة واألجنبیة §
 .المقابالت الشخصیة §
 .مقیاس البحث §
 .استمارة لتفریغ البیانات §
 ).4بنتیوم (جھاز حاسوب  §
§ ǐنترن梆شبكة ا. 
 .إلحصائیةالوسائل ا §

  :المقیاس ٤-٣
  :إجراءات بناء المقیاس ١-٤-٣

تتضĩĩĩمن إجĩĩĩراءات بنĩĩĩاء المقیĩĩĩاس، بغیĩĩĩة الحصĩĩĩول علĩĩĩى مقیĩĩĩاس تتĩĩĩوفر فیĩĩĩھ شĩĩĩروط     
الخصائص السیكومتریة كالصدق والثبات والقدرة علĩى التمییĩز، واتبĩع الباحĩث ا梆جĩراءات 

  :اآلتیة في إتمام بناء المقیاس
  : ستحدید مجا梆ت المقیا ١-١-٤-٣

لغرض تحدید مجا梆ت المقیاس قام الباحث بĩا梆طالع علĩى األدبیĩات والدراسĩات السĩابقة     
ذات الصĩĩلة بموضĩĩوع الثقافĩĩة الریاضĩĩیة ووسĩĩائل ا梆عĩĩالم الریاضĩĩي مثĩĩل دراسĩĩة مدیحĩĩة 

 )٥()١٩٩٧(ودراسĩĩĩة خالĩĩĩد القضĩĩĩاة )٤()١٩٩٣(ودراسĩĩĩة جĩĩĩالل العبĩĩĩادي)٣()١٩٧٩(اإلمĩĩĩام
وقد وجد الباحث أن ھذه الدراسات تؤكĩد علĩى أن مفھĩوم  ،)١()١٩٩٩(ودراسة حسین یونس

الثقافĩĩة الریاضĩĩیة متعĩĩدد المجĩĩا梆ت وان اغلĩĩب ھĩĩذه الدراسĩĩات تركĩĩز علĩĩى المجĩĩا梆ت اآلتیĩĩة 
) المجĩĩال المعرفĩĩي، والتربĩĩوي، وا梆جتمĩĩاعي، والضĩĩبط وا梆جتمĩĩاعي، والصĩĩحي، والĩĩدیني(

مجĩا梆ت ) ٦(قة فقĩد ت白ĩ اقتĩراǘ وبناء على ماسبق ذكره من نتائج الدراسĩات والبحĩوث السĩاب

                                                 
 .مصدر سابقمدیحھ اإلمام ؛  – )٣(
 مصدر سابق،جالل ألعبادي؛ – )٤(
 ، مصدر سابقخالد القضاة؛  -٥(
 ،مصدر سابق حسین یونس؛ – )١(
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المجĩĩĩال المعرفĩĩĩي، والمجĩĩĩال ا梆جتمĩĩĩاعي، والمجĩĩĩال ( المقیĩĩĩاس بصĩĩĩورتھا األولیĩĩĩة وھĩĩĩي 
  ) التربوي، والمجال الصحي، والمجال الدیني

وبناءا على آراء السادة الخبĩراء والمختصĩین فقĩد ت白ĩ اإلبقĩاء علĩى أربعĩة مجĩا梆ت والتĩي     
مجĩĩال الضĩĩبط ا梆جتمĩĩĩاعي ( اسĩĩتبعاد المجĩĩالینوت白ĩĩĩ %) ١٠٠(حصĩĩلǐ علĩĩى نسĩĩبة اتفĩĩاق 

والمجĩĩال %) ٦٥(إذ حظĩĩي مجĩĩال الضĩĩبط ا梆جتمĩĩاعي علĩĩى نسĩĩبة اتفĩĩاق) والمجĩĩال الĩĩدیني
، والمجĩĩا梆ت األربعĩĩة التĩĩي حصĩĩلǐ علĩĩى اتفĩĩاق السĩĩادة %) ٤٥(الĩĩدیني علĩĩى نسĩĩبة اتفĩĩاق

  ).الصحيالمجال المعرفي، والمجال ا梆جتماعي، والمجال التربوي، والمجال (الخبراء ھي
  
  
  :إعداد الصیغة األولیة للمقیاس ٢-٤-٣

من اجĩل إعĩداد الصĩیغة األولیĩة للمقیĩاس الثقافĩة الریاضĩیة لمشĩاھدي القنĩوات الفضĩائیة      
  :الریاضیة قام الباحث باإلجراءات اآلتیة

 :إعداد فقرات المقیاس ١-٢-٤-٣
قنĩĩوات الریاضĩĩیة لغĩĩرض الحصĩĩول علĩĩى فقĩĩرات مقیĩĩاس الثقافĩĩة الریاضĩĩیة لمشĩĩاھدي ال    

الفضĩĩائیة ، اعتمĩĩد الباحĩĩث فĩĩي صĩĩیاغة فقĩĩرات المقیĩĩاس علĩĩى المجĩĩا梆ت األساسĩĩیة للثقافĩĩة 
الریاضیة لكي تكون كل فقرة من فقرات المقیاس لھا د梆لĩة سĩیكولوجیة تمثĩل فعĩال مجĩا梆ت 

  : المقیاس ، أما المصادر التي استند إلیھا في الحصول على الفقرات الخاصة بالمقیاس فھي
 .ألبحاث واألدبیات ذات العالقة بالموضوعا §
 .التجربة ا梆ستطالعیة األولیة §

 ǐتوزیع استمارة أستبانة استطالعیة مفتوحة على عینة بلغ 白ة ) ٣١(تĩطالباً وطالبة من طلب
وقĩام  *، وطلĩب مĩن الطلبĩة اإلجابĩة علĩى ا梆سĩتبانة ┟٢/٤/٢٠٠كلیات جامعة دیالى بتĩاریخ 

ل احدھما سلبیة واألخرى ایجابیة مع تعریف كĩل مجĩال مĩن الباحث بوضع فقرتین لكل مجا
اجل صیاغة فقرات مالئمة لكل مجال، وقد طلب من الطلبة ذكĩر أربĩع عبĩارات لكĩل مجĩال 
على أن تكون اثنتان منھĩا ایجابیĩة واألخĩرى سĩلبیة لكĩل مجĩال مĩن المجĩا梆ت األربعĩة التĩي 

  . تحتوي على ا梆ستبانة ا梆ستطالعیة
  : سلوب وأسس صیاغة فقرات المقیاستحدید أ ٢-٢-٤-٣

أي وضĩĩع فقĩĩرات ایجابیĩĩة وأخĩĩرى سĩĩلبیة فĩĩي ) Likert( اعتمĩد الباحĩĩث طریقĩĩة لیكĩĩرت
بناء المقیاس الثقافة الریاضĩیة لمشĩاھدي القنĩوات الفضĩائیة كإحĩدى الطĩرق المسĩتخدمة 

  :في بناء المقاییس وذلك لألسباب التالیة
 .توفر مقیاسا أكثر تجانسا §
 .این بین األفرادتسمح بأكبر تب §
 .)١(تمتعھا بصدق وثبات عالیین §
 .)٢(مرنة وتمكن الباحث من بناء مقیاسھ بسرعة §

                                                 
 ).٤(ملحق  - *
  .٢٣٥)٥┟١٩القاھرة ،دار الفكر العربي،: (  )ا梆ختبارات والمقاییس(القیاس النفسي سعد جالل ؛  – )١(

2- Stanly. Julian .Kineth .d.Hopkins ; Education and Psychological Measuring and 
Evaluations ; 5th nd ,new Jersey ;Prentice 1992,P289. 
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  :على القواعد اآلتیة في صیاغة فقرات المقیاس الباحثانواعتمد 
 .)٣(أن تكون الفقرة معبرة عن فكرة واحدة وقابلة للتفسیر .١
٢. ĩبب ھĩلبیة ، وسĩرى سĩة وأخĩرات ایجابیĩن فقĩاس مĩذا أن یتكون المقی

 .)٤(التنویع للتخفیف من نزعة المستجیب لإلجابة األولى
 .)٥(خلو الفقرة من أي تلمیح غیر مقصود لإلجابة الصحیحة .٣
عدم استخدام الباحث الفقرات التي یحتمل أن یجیب علیھا الجمیĩع أو  .٤

 .)٦(الباحثان 梆 یجیب لكي 梆 تنعدم فرصة المقارنة أمام 
 

  :صیاغة فقرات المقیاس٣-٢-٤-٣
بعĩĩد تحلیĩĩل محتĩĩوى اسĩĩتجابات الطلبĩĩة علĩĩى ا梆سĩĩتبانة ا梆سĩĩتطالعیة األولĩĩى أمكĩĩن     

) موضĩوع البحĩث(فقرة وقد روعي فĩي صĩیاغتھا أن تĩتالءم مĩع البیئĩة )١٠١(صیاغة 
  .)٧(وان تكون قصیرة وذات لغة مفھومة وھي شروط أساسیة متفق علیھا

  ).٣(مبین في الجدول ولقد وزعǐ الفقرات على كل مجال من مجا梆ت المقیاس وكما 
  )٣(الجدول

  الفقرات ا梆یجابیة والسلبیة لكل مجال في شكلھا األول
  المجموع م  الفقرات السلبیة م  الفقرات ا梆یجابیة  المجال  ت
  ١٣- ١٢-١٠- ٩-٤- ٣- ٢- ١  المعرفي  ١

 -٢٥-٢٣- ٢٠- ١٦- ١٤  
١٣ 

 
١٥- ١١-┟- ٧- ٦- ٥ -

١٧-  
٢٤- ٢٢- ٢١- ١٩-┟١  

١٢ 
 

٢٥  

  - ١٦- ١٤- ١٢- ١٠-٩- ┟- ٤- ٢  ا梆جتماعي  ٢
٢٥- ٢٤- ٢٢- ٢١- ١٩-┟١-

٢٧  

١٣-١١- ٧-٦- ٥- ٣- ١  ١٥ -
١٥  

 -٢٦- ٢٣- ٢٠- ١٧  

١٢ 
  

٢٧  

- ١٣-١١- ٩—┟-٦- ٤- ٣- ١  التربوي  ٣
٢٥- ٢٢- ٢٠- ┟١- ١٧-١٥-

٢٩  

١٦  
  

١٤- ١٢- ١٠- ٧- ٥- ٢ -
١٦-  

٢٧- ٢٦- ٢٤- ٢٣-٢١ -
١┟  

١٣  
  

٢٩  

- ١٧- ١٣- ١٢- ١١-٦- ٤- ٣- ١  الصحي  ٤
٢٠-┟١  

١٤-١٠- ٩-┟- ٧- ٥- ٢  ١٠ -  
١٩- ١٦-١٥  

١٠  
  

٢٠  

  ١٠١  ٤٧  ٥٤  المجموع

  
 ):التحلیل المنطقي(صالحیة الفقرات ٢-٤-٣

                                                 
) ٢٠٠٠دمشĩق، دار الفكĩر، : ( ١، ط البحث العلمي أساسیاتھ النظریĩة وممارسĩاتھ العلمیĩةرجاء وحید رویدري؛  – )٣(

 .٣٣٥ص
رسĩĩالة ماجسĩĩتیر، كلیĩĩة التربیĩĩة الریاضĩĩیة، : ( سĩĩھى محمĩĩد علĩĩى؛ بنĩĩاء مقیĩĩاس للقیĩĩادة التربویĩĩة بجامعĩĩات العĩĩراق – )٤(

 .٦٩ص) ٢٠٠٤جامعة بغداد، 
أطروحĩة دكتĩوراه، كلیĩة التربیĩة : ( زم علوان منصور؛ بناء مقیاس لمفھوم الذات وتقنینھ لدى 梆عبĩي كĩرة الیĩدحا – )٥(

 .٥٠ص) ٢٠٠١الریاضیة، جامعة بغداد، 
كامل عبود حسین؛ بناء مقیاس لقوة التحمل النفسي لدى 梆عبي أندیĩة الدرجĩة األولĩى لĩبعض األلعĩاب الفردیĩة فĩي  – )٦(

 ٥١ص) ٢٠٠٤اجستیر، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، رسالة م: ( العراق
ثامر محمود ذنون الحمداني؛ بعض النمĩاذج المعرفیĩة وا梆جتماعیĩة لدافعیĩة ا梆نجĩاز الریاضĩي وعالقتھĩا بمسĩتوى  - )٧(

 .٥٧ص) ٢٠٠٦أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، : ( ا梆نجاز لدى 梆عبي كرة القدم
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یĩĩذكر أیبĩĩل أن أفضĩĩل وسĩĩیلة للتأكĩĩد مĩĩن صĩĩالحیة الفقĩĩرات ھĩĩي قیĩĩام عĩĩدد مĩĩن الخبĩĩراء      
  .)١(والمختصین بتقدیر صالحیتھا لقیاس الصفة التي وضعǐ من اجلھا

 فقĩĩرة موزعĩĩة علĩĩى) ١٠١(واسĩĩتنادا إلĩĩى ذلĩĩك وبعĩĩد أن ت白ĩĩ إعĩĩداد فقĩĩرات المقیĩĩاس البالغĩĩة   
، عرضǐĩĩ فقĩĩرات المقیĩĩاس بصĩĩیغتھا األولیĩĩة علĩĩى  *مجا梆تھĩĩا األربعĩĩة وكمĩĩا ذكĩĩر سĩĩابقا 

مجموعĩĩة مĩĩن الخبĩĩراء فĩĩي مجĩĩال عل白ĩĩ الĩĩنفس العĩĩام وعل白ĩĩ الĩĩنفس الریاضĩĩي وعل白ĩĩ الĩĩنفس 
بمختلĩĩف ا梆ختصاصĩĩات واإلعĩĩالم الریاضĩĩي وطرائĩĩق التĩĩدریس  األعĩĩالما梆جتمĩĩاعي وفĩĩي 
白 مĩن حیĩĩث صĩĩیاغة الفقĩĩرات أو صĩĩالحیتھا فĩĩي ، لغĩĩرض تقویمھĩĩا والحكĩĩ**والĩتعل白 الحركĩĩي

قیاس الثقافة الریاضیة لمشاھدي القنوات الفضائیة الریاضĩیة ، ومĩن خĩالل التعریفĩات التĩي 
عرضǐĩĩ علĩĩى الخبĩĩراء لكĩĩل مĩĩن مفھĩĩوم الثقافĩĩة الریاضĩĩیة والمجĩĩا梆ت األربعĩĩة فضĩĩال عĩĩن 

موافĩق، موافĩق أحیانĩا، (التحقق من مقیاس التقدیر الثالثي والذي أعطیǐ بدائل اإلجابة علیھ
  .للعبارات السلبیة) ١، ٢، ٣(للعبارات ا梆یجابیة و) ٣، ٢، ١(وبدرجات) غیر موافق

وتركǐ لكل منھ白 حریة إجراء أي تعدیل على فقرات المقیاس والتقĩدیر ، وأبĩدى الخبĩراء    
مالحظĩĩاتھ白 وآرائھ白ĩĩ، واقترحĩĩوا حĩĩذف بعĩĩض الفقĩĩرات وذلĩĩك إمĩĩا لتكرارھĩĩا بĩĩالمعنى مĩĩع 

اآلخĩĩر أو ألنھĩĩا 梆 عالقĩĩة لھĩĩا بمفھĩĩوم الثقافĩĩة الریاضĩĩیة ، وقĩĩد حĩĩذفǐ ھĩĩذه الفقĩĩرات  الĩĩبعض
كذلك صححǐ بعض الفقرات لتفاق مجموعة من الخبراء على عدم صدقھا وارتأوا تعĩدیلھا 

ǐتبقیĩفقد اس 白وتعدیالتھ 白ن ) ٥٢(،وفي ضوء آراء الخبراء والمختصین ومالحظاتھĩرة مĩفق
فĩأكثر 梆ن ھĩذه النسĩبة تكĩون معیĩارا % ٧٥لى نسĩبة اتفĩاق فقرات المقیاس والتي حصلǐ ع

مقبو梆 عند الكثیرین من الباحثین یت白 في ضĩوئھ قبĩول الفقĩرة دلĩیالً علĩى أغلبیĩة اآلراء تجĩاه 
الحق في اختیار النسبة التي یراھĩا مناسĩبة عنĩد اختیĩاره "موضوع معین ، كذلك إن للباحث 

  )٥(، وكما موضح في الجدول)١("الفقرات
  )٥(جدول ال

  یبین عدد الفقرات الصالحة لكل مجال ونسبتھا المئویة
  النسبة المئویة  عدد الفقرات  المجا梆ت  ت
  %٢٣  ١٢  المعرفي  ١
  %٢٩  ١٥  ا梆جتماعي  ٢
  %٢٩  ١٥  التربوي  ٣
  %١٩  ١٠  الصحي  ٤

  %١٠٠  ٥٢  المجموع
  

                                                 
1-Eble, R-L; Essential of Education Measurement . 2nd Edition, New York ,Prentice- 
Hill,1972.P555.   

 ).٤(ملحق  *
  ).١(ملحق  - **
  
 ١، طالقیĩاس والتقĩوی白 فĩي التربیĩة الریاضĩیة وعل白ĩ الĩنفس الریاضĩيمحمد حسن عĩالوي ونصĩر الĩدین رضĩوان؛  – )١(
 .٣٦٦ص) ١٩٧٩القاھرة، دار الفكر العربي، (
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قیĩĩاس، ت白ĩĩ ألجĩĩل التأكĩĩد مĩĩن صĩĩالحیة التعĩĩدیالت التĩĩي أجراھĩĩا الباحĩĩث علĩĩى فقĩĩرات الم    
، إلقĩرار صĩالحیة ·عرض المقیاس بعد إجĩراء التعĩدیالت علĩى السĩادة الخبĩراء مĩرة أخĩرى

  .على صالحیة التعدیالت%) ١٠٠(التعدیالت واتفق الخبراء بنسبة 
  :إعداد تعلیمات المقیاس٣-٤-٣

تعĩĩد تعلیمĩĩات المقیĩĩاس بمثابĩĩة الĩĩدلیل الĩĩذي یسترشĩĩد بĩĩھ المسĩĩتجیب لفقĩĩرات المقیĩĩاس لĩĩذا     
أي " ي أن تكون التعلیمات سھلة ومفھومة وكذلك أخفاء الغرض الحقیقي مĩن المقیĩاس روع

، كذلك ت白 تأكید ضرورة عدم ذكر ا梆س白 ألن الھدف من المقیĩاس )١("عدم كتابة اس白 المقیاس
  .ھو إلغراض البحث العلمي فقط

بیĩĩة المرغو(أن التغلĩĩب علĩĩى عامĩĩل ا梆ستحسĩĩان" إذ أكĩĩد صĩĩالǘ الĩĩدین محمĩĩود عĩĩالم      
، وأكĩĩدت التعلیمĩĩات )٢(" یĩĩت白 مĩĩن خĩĩالل طمأنĩĩة المسĩĩتجیب بسĩĩریة اسĩĩتجاباتھ白) ا梆جتماعیĩĩة

یبĩین تعلیمĩات ) ٥(فضال عĩن اإلجابĩة بصĩراحة وعĩدم تĩرك أي فقĩرة بĩدون اجابĩة والملحĩق
فقرة والتي كتبǐ بشĩكل مجتمĩع بĩدون ذكĩر ) ٥٢(المقیاس إضافة إلى فقرات المقیاس البالغة

  .المجا梆ت
  :یح المقیاستصح ٥-٤-٣

ت白 اعتماد المقیاس الثالثي في ضوء آراء الخبراء كون ھذه الطریقة تعطي درجة ثبĩات       
  .)٣(عالیة وتبین بدقة درجة اتجاه األفراد نحو الموضوع المراد قیاسھ

وعلیھ سوف یت白 تصĩحیح ) موافق، موافق أحیانا، غیر موافق( وبذلك ت白 وضع بدائل ھي    
ودرجĩĩة ) موافĩĩق أحیانĩĩا( ودرجتĩĩین للبĩĩدیل) موافĩĩق(ث درجĩĩات للبĩĩدیل المقیĩĩاس بإعطĩĩاء ثĩĩال

للفقĩĩرات ا梆یجابیĩĩة ، أمĩĩا بالنسĩĩبة للفقĩĩرات التĩĩي كانǐĩĩ صĩĩیاغتھا سĩĩلبیة ) غیĩĩر موافĩĩق(للبĩĩدیل
فیكون إعطاء الĩدرجات مĩن درجĩة واحĩدة إلĩى ثĩالث درجĩات وبحسĩب الترتیĩب و ا梆تجĩاه، 

  ).٧(وكما مبین في الجدول
  )٧(الجدول 

  التقدیر مع درجات الفقرات ا梆یجابیة والسلبیة مقیاس
  الفقرات السلبیة  الفقرات ا梆یجابیة  البدائل
  ١  ٣  موافق

  ٢  ٢  موافق أحیانا

  ٣  ١  غیر موافق
وألجل استخراج الدرجات الكلیة للمقیاس ، تجمع الدرجات التي یحصĩل علیھĩا المسĩتجیب   

علĩĩى درجĩĩة یمكĩĩن الحصĩĩول علیھĩĩا ھĩĩي لĩĩذا فĩان أ) ٥٢(فĩي إجابتĩĩھ علĩĩى فقĩĩرات المقیĩĩاس الĩĩـ
والتĩي یمكĩن الحصĩول ) ١٠٤(أمĩا درجĩة الحیĩاد فھĩي) ٥٢(درجة وأدنى درجة ھي) ١٥٦(

، ث白ĩĩ نقĩĩوم ) ٣(ث白ĩĩ تقسĩĩیمھا علĩĩى ) ١، ٢، ٣(علیھĩĩا مĩĩن خĩĩالل جمĩĩع درجĩĩات بĩĩدائل اإلجابĩĩة 

                                                 
  ).١(ملحق  - ·
 .٦٥ص) ٩┟١٩اإلسكندریة، دار المعرفة ا梆جتماعیة، :( ٢، طاستخبارات الشخصیة احمد محمد عبد الخالق؛ – )١(
) ٦┟١٩الكویǐ، جامعĩة الكویǐĩ، : ( تطورات معاصرة في القیاس النفسي والتربويصالǘ الدین محمود عالم؛  – )٢(

 .٤٤ص
 .٣٢٥ص) ١٩٩٠بغداد دار الحكمة للطباعة والنشر، : ( قوی白 والقیاسالتمصطفى اإلمام وآخرون؛ – )٣(
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فقĩرة وبĩĩذلك نحصĩĩل علĩى درجĩĩة الحیĩĩاد ) ٥٢(بتقسĩیمھا علĩĩى عĩĩدد فقĩرات المقیĩĩاس والبالغĩĩة
  :ذلك من خالل القانون التاليو
  

  مجموع درجات بدائل اإلجابة                             
  )١(عدد فقرات المقیاس  X-----------------------=درجة الحیاد         

  عدد البدائل                                    
والدرجĩĩة الĩĩدنیا ) ١٠٤(ودرجĩĩة المقیĩĩاس الوسĩĩطى ) ١٥٦(إذ بلغǐĩĩ درجĩĩة المقیĩĩاس العلیĩĩا

  )٥٢(للمقیاس
  :التجربة ا梆ستطالعیة ٥-٣

علĩى عینĩة  ┟٤/٥/٢٠٠قام الباحث بإجراء التجربة ا梆ستطالعیة یĩوم األحĩد الموافĩق         
ǐیة ) ٣١(بلغĩة الریاضĩة التربیĩة كلیĩن طلبĩة مĩث /طالباً وطالبĩرص الباحĩالى وحĩة دیĩجامع

  :لرئیسة للمقیاس وكان الھدف من إجراءھا ھوعلى أن یت白 استبعادھ白 عند تطبیق التجربة ا
 .التأكد من وضوǘ تعلیمات المقیاس .١
 .مدى وضوǘ فقرات المقیاس لطلبة ودرجة استجابتھ白 لھا .٢
 .تجنب الفقرات غیر الواضحة وإبدالھا بفقرات مالئمة .٣
 .تشخیص المعوقات والسلبیات التي قد تحصل للعمل على تالفیھا .٤
 .عدتعرف كفایة فریق العمل المسا .٥
  .اإلجابة عن التسا梆xت وا梆ستفسارات .٦

وقد طلب الباحث من الطلبة أن یĩدونوا مالحظĩاتھ白 تحریریĩا علĩى الفقĩرات ، وكĩان مقیĩاس  
جĩĩاھزا ) ٥٢(التقĩĩدیر مناسĩĩبا لمسĩĩتوى الطلبĩĩة وبĩĩذلك أصĩĩبح المقیĩĩاس بتعلیماتĩĩھ وفقراتĩĩھ الĩĩـ

  .للتطبیق من اجل التحلیل اإلحصائي للفقرات
  :سیة للمقیاس على العینة الممثلة للمجتمعالتجربة األسا ٦-٣

لغĩĩرض التحقĩĩق مĩĩن أھĩĩداف البحĩĩث وفروضĩĩھ ت白ĩĩ إجĩĩراء التجربĩĩة األساسĩĩیة علĩĩى عینĩĩة     
طالĩĩب وطالبĩĩة فĩĩي تمĩĩام السĩĩاعة التاسĩĩعة مĩĩن یĩĩوم األحĩĩد الموافĩĩق ) ١١٥٠(البحĩĩث والبالغĩĩة

مĩن التطبیĩق  ، وبعĩد ا梆نتھĩاء ┟١٧/٥/٢٠٠وانتھǐ في یوم الثالثاء الموافĩق  ┟١١/٥/٢٠٠
اسĩتمارة ل白ĩ تتĩوفر فیھĩا الشĩروط الالزمĩة وبĩذلك ت白ĩ ) ٦٤(فحصǐ ا梆ستمارات وت白 استبعاد 

استمارة مستوفیة للشروط ومتكاملة اإلجابة ت白 إجراء العملیات اإلحصĩائیة ) ٦┟١٠(اعتماد 
  .علیھا
خطĩة  إذ قام الباحث بتوزیع المقیĩاس علĩى أفĩراد عینĩة البحĩث لإلجابĩة عĩن فقراتĩھ وفĩق     

  .، واإلجابة على فقراتھ من قبلھ白*عمل وضعھا الباحث مع أفراد فریق العمل المساعد
  :  التحلیل اإلحصائي لفقرات المقیاس ١-٦-٣ 

یعĩĩد التحلیĩĩل اإلحصĩĩائي للفقĩĩرات أكثĩĩر أھمیĩĩة مĩĩن التحلیĩĩل المنطقĩĩي، ألنĩĩھ یتحقĩĩق مĩĩن       
من بعض المؤشرات القیاسĩیة مضمون الفقرات في قیاس ما أعدت لقیاسھ من خالل التحقق 

  .)١(للفقرة وقدرتھا على التمییز بین المجیبین

                                                 
زینب خلف مزھر؛ السلوك القیادي لدى مدرسي التربیة الریاضیة في المدارس الثانویة وعالقتĩھ بدافعیĩة ا梆نجĩاز  – )١(

 .١٠٢ص) ٢٠٠٧رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة دیالى، : ( الریاضي
 ).٦(ملحق  - *
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إذ إن مواصفات المقیاس الجید ھو إجراء عملیة التحلیĩل اإلحصĩائي لفقراتĩھ للتمییĩز بĩین     
األفراد الذین حصلوا على درجات عالیة والذین حصلوا على درجات منخفضة في المقیĩاس 

  .)٢(ییزیة للفقراتنفسھ أي استخراج القوة التم
لĩĩذا كĩĩان 梆بĩĩد مĩĩن تحلیĩĩل الفقĩĩرات إحصĩĩائیا مĩĩن اجĩĩل الكشĩĩف عĩĩن كفایĩĩة وقĩĩدرة ھĩĩذا        

المقیاس، وقد اعتمد الباحث أسلوبین لتحلیĩل الفقĩرات ھمĩا أسĩلوب المجمĩوعتین المتطĩرفتین 
  .ومعامل ا梆تساق الداخلي

  : أسلوب المجموعتین المتطرفتین ١-١-٦-٣
التĩĩي تĩĩدل علĩĩى قĩĩدرة فقĩĩرات ) القیاسĩĩیة(مĩĩن الخصĩĩائص السĩĩیكومتریة  یعĩĩد التمییĩĩز       

المقیĩĩاس علĩĩى التمییĩĩز بĩĩین المفحوصĩĩین كĩĩي یĩĩتمكن المقیĩĩاس مĩĩن الكشĩĩف عĩĩن الفĩĩروق بĩĩین 
، ألنھا تمیز بین األفراد الĩذین یحصĩلون علĩى دراجĩات مرتفعĩة )١(األفراد في السمة المقاسة

  .فراد الذین یحصلون على درجات منخفضةفي السمة التي تقیسھا الفقرات كلھا عن األ
ولتحقیق ذلك اعتمد الباحث أسلوب المجموعتین المتطĩرفتین فĩي حسĩاب القĩوة التمییزیĩة     

للفقĩĩĩĩرات ، ولغĩĩĩĩرض الكشĩĩĩĩف عنھĩĩĩĩا ت白ĩĩĩĩ تفریĩĩĩĩغ إجابĩĩĩĩات جمیĩĩĩĩع أفĩĩĩĩراد العینĩĩĩĩة األساسĩĩĩĩیة 
سĩĩتمارات طالبĩĩاً وطالبĩĩة وت白ĩĩ تحدیĩĩد الدرجĩĩة الكلیĩĩة لكĩĩل اسĩĩتمارة مĩĩن ا) ٦┟١٠(والبالغĩĩة

المختبĩĩرین ورتبǐĩĩ ا梆سĩĩتمارات تنازلیĩĩا مĩĩن أعلĩĩى درجĩĩة إلĩĩى أوطĩĩأ درجĩĩة ث白ĩĩ اختیĩĩرت 
مĩĩن ا梆سĩĩتمارات %) ٢٧(مĩĩن ا梆سĩĩتمارات الحاصĩĩلة علĩĩى الĩĩدرجات العلیĩĩا و%) ٢٧(نسĩĩبة

  .الحاصلة على الدرجات الدنیا 
 إذا كĩĩان عĩĩدد%) ٢٧(علĩĩى اسĩĩتخدام نسĩĩبة) Kelly(إذ أكĩĩد ودیĩĩع یاسĩĩین نقĩĩال عĩĩن كیلĩĩي    

العینĩĩة كبیĩĩرا، وھĩĩذه النسĩĩبة یؤیĩĩدھا معظ白ĩĩ المتخصصĩĩین فĩĩي مجĩĩال ا梆ختبĩĩارات والمقĩĩاییس 
  .)٢(بوصفھا أفضل نسبة تجعل المجموعتین على أفضل صورة من حیث الحج白 والتباین

طالبĩاً وطالبĩة ، تراوحǐĩ ) ٢٩٣(وقد بلغ عدد الطلبĩة فĩي كĩل مجموعĩة مĩن المجمĩوعتین   
فĩĩĩي حĩĩĩین تراوحǐĩĩĩ حĩĩĩدود الĩĩĩدرجات الĩĩĩĩدنیا ) ١٣٤-١٤٩(حĩĩĩدود الĩĩĩدرجات العلیĩĩĩا بĩĩĩین

لغĩرض حسĩاب معامĩل تمییĩز كĩل فقĩرة ) T-TEST(وت白 استخدام اختبار) ٧٩-١١١(مابین
وعĩدت القیمĩة التائیĩة الدالĩة إحصĩائیا مؤشĩرا لتمییĩز الفقĩرات ، ) ٥٢(من فقرات المقیاس الـ

الجدولیة تحT ( ǐĩ(ةوعند مقارنتھا بقیم) ٤.٦٧٥-٤١.٢٩٥(وكانǐ القی白 التائیة تتراوǘ بین
  . لھا ممیزةكانǐ الفقرات ك) ٤┟٥(ودرجة حریة) ٠.٠٥(مستوى

  :معامل ا梆تساق الداخلي ٢-١-٦-٣
معامĩل ا梆رتبĩاط بĩین درجĩات كĩل فقĩرة " استخدم الباحث معامل ا梆تساق الداخلي ، وھĩو    

یĩاس ، فĩي تحلیĩل فقĩرات المقیĩاس أي حسĩاب صĩدق فقĩرات المق)١("والدرجة الكلیة للمقیĩاس
                                                                                                                         

: ( كامĩĩل ثĩĩامر الكبیسĩĩي؛ أثĩĩر اخĩĩتالف حج白ĩĩ العینĩĩة والمجتمĩĩع اإلحصĩĩائي فĩĩي القĩĩدرة التمییزیĩĩة لفقĩĩرات المقیĩĩاس – )١(
 .٥ص) ١٩٩٥أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة ابن رشد، 

األردن، دار وائĩل ، ( ترجمة، محمد سĩعید وآخĩرون: أساسیات القیاس والتقوی白 في تدریس العلومرودني دارون؛  – )٢(
 .٢٧٢ص) ٥┟١٩

1- Anastasia, Susana, Urbana; Psychological Fasting; New Jersey ,Prentice Hall, 
1997,P182.  

: ( التطبیقات اإلحصائیة واسĩتخدام الحاسĩوب فĩي بحĩوث التربیĩة الریاضĩیةودیع یاسین محمد وحسن محمد عبد؛  – )٢(
 . ٤٤٠ص) ١٩٩٩الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 

أطروحĩة دكتĩوراه، : ( علي مھدي كاظ白؛ بناء مقیاس مقنن لسمات شخصیة الطلبة للمرحلة اإلعدادیĩة فĩي العĩراق – )١(
 .١١٣ص) ١٩٩٤ابن رشد، جامعة بغداد، / كلیة التربیة
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عن طریĩق إیجĩاد العالقĩة ا梆رتباطیĩة بĩین ) الدرجة الكلیة للمقیاس(باستخدام المحك الداخلي 
درجĩĩة كĩĩل فقĩĩرة والدرجĩĩة الكلیĩĩة للمقیĩĩاس ، وقĩĩد اسĩĩتخدم قĩĩانون معامĩĩل ا梆رتبĩĩاط لبیرسĩĩون 

طالĩب وطالبĩة علĩى ) ٦┟١٠(梆ستخراج العالقة ا梆رتباطیة بین درجات أفراد العینĩة البالغĩة
بĩĩĩین الدرجĩĩĩة الكلیĩĩĩة للمقیĩĩĩاس وذلĩĩĩك باسĩĩĩتخدام الحقیبĩĩĩة اإلحصĩĩĩائیة للعلĩĩĩوم كĩĩĩل فقĩĩĩرة و

  ).SPSS(.ا梆جتماعیة
  )١٠(جدول

  بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة للمقیاس) بیرسون(یبین قی白 معامل ا梆رتباط 
 白رق
  القفرة

  )ر(قیمة
 白رق
  الفقرة

  )ر(قیمة
 白رق
  الفقرة

  )ر(قیمة
 白رق
  الفقرة

  )ر(قیمة
 白رق
  الفقرة

  )ر(ةقیم

٠.٣٣٢  ٤٥  ٧┟٠.١  ٣٤  ٠.٣٥٦  ٢٣  ٠.٣٠٩  ١٢  ٠.٢٦٥  ١  
٠.٤٢٩  ٤٦  ٠.٣٤٢  ٣٥  ٠.١٥٩  ٢٤  ٠.٣٦١  ١٣  ٠.٢٧١  ٢  
٥┟٠.٤  ٤٧  ٦┟٠.٣  ٣٦  ٠.٤٠٧  ٢٥  ٠.٢٢٩  ١٤  ٠.٣٦٣  ٣  
٠.٢٦٩  ┟٤  ٠.٣٥٧  ٣٧  ٠.٤١٩  ٢٦  ٠.٣٩٣  ١٥  ٠.٢٦٣  ٤  
٠.٤٢٢  ٤٩  ٠.٤٠٦  ┟٣  ٠.١٥٦  ٢٧  ٠.٤٤٢  ١٦  ٠.٣٥٢  ٥  
٠.٤٤٦  ٥٠  ٠.٣٢٩  ٣٩  ٠.٢٧٧  ┟٢  ٠.٤٧٢  ١٧  ٠.٣٩٥  ٦  
٠.٣٩٧  ٥١  ٠.٣٦٣  ٤٠  ٠.٤٥٢  ٢٩  ٠.٤٦٠  ┟١  ٠.٣٧٤  ٧  
┟  ٠.٣٥٩  ٥٢  ٠.١٥٥  ٤١  ٠.٤٣٣  ٣٠  ٠.٤٤٤  ١٩  ٠.٣٧٣  
٠.٠٧٣  ٤٢  ٠.٤١٧  ٣١  ┟٠.٣٠  ٢٠  ┟٠.٤١  ٩      

٠.٤١٧  ٤٣  ٩┟٠.٣  ٣٢  ٠.٣٤٥  ٢١  ٠.٤٢٥  ١٠      
٠.٣٧٣  ٤٤  ٠.٢٠٥  ٣٣  ٠.٢٩٢  ٢٢  ٧┟٠.٣  ١١      

  ).٤┟١٠(ودرجة حریة) ٠.٠٥(مستوى د梆لةعند ) ٠.٠٦٢(الجدولیة ) ر(قیمة 
  

  :الخصائص السیكومتریة للمقیاس ٧-٣
تضمن الخصائص السĩیكومتریة للمقیĩاس قĩدرة المقیĩاس علĩى قیĩاس مĩا أعĩد لقیاسĩھ كمĩا     

  .)١(تضمن بأن ھذا المقیاس یقیس بدرجة مقبولة من الدقة أو بأقل خطأ ممكن
  : صدق المقیاس ١-٧-٣

، وا梆ختبĩار الصĩادق ھĩو )٢("یقیس ا梆ختبار فعال ما یقصد أن یقیسĩھ أن" یقصد بالصدق     
ا梆ختبار الذي یقیس بدقة كافیة الظاھرة التي صم白 لقیاسĩھا و梆 یقĩیس شĩیئاً آخĩر بĩد梆 عنھĩا "

  .)٣("أو باإلضافة إلیھا 
صĩدق المحتĩوى، ( ولقد حدد أغلبیة علماء القیاس وا梆ختبار ثالثة مؤشرات للصĩدق ھĩي    

وقĩد عمĩد الباحĩث إلĩى التحقĩق مĩن صĩدق المقیĩاس ) لبناء، والصدق المرتبط بمحĩكوصدق ا
  :بنوعین من أنواع الصدق ھما

  :صدق المحتوى ١-١-٧-٣
لمحتĩوى المقیĩاس وتحدیĩده  یتحقق ھذا النوع من الصĩدق  مĩن خĩالل التحلیĩل العقالنĩي

  .)٤(مستندا إلى أحكام ذاتیة
                                                 

 .٣٣٥ص) ┟┟١٩اربد، دار النھضة العربیة، :( ٢، طالتقوی白 في العملیة التدریسیةاحمد سلمان عودة؛  – )١(
) ١٩٧٤بیĩĩروت، دار النھضĩĩة العربیĩĩة، : ( القیĩĩاس والتجریĩĩب فĩĩي عل白ĩĩ الĩĩنفس والتربیĩĩةحمن عیسĩĩوي؛ عبĩĩد الĩĩر – )٢(

 .٥٤ص
القĩاھرة، : ( ٣، طالقیاس في التربیة الریاضیة وعل白ĩ الĩنفس الریاضĩيمحمد حسن عالوي ونصر الدین رضوان؛  – )٣(

  .٢٥٥ص) ٢٠٠٠دار الفكر العربي، 
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  )٥( :الظاھري والصدق العینيوھناك نوعان من ھذا الصدق ھما الصدق    
أن أفضĩĩل طریقĩĩة 梆سĩĩتخراج الصĩĩدق الظĩĩاھري تتمثĩĩل فĩĩي عĩĩرض : الصĩĩدق الظĩĩاھري. ١

فقرات المقیاس على مجموعة من الخبراء للحك白 على صالحیتھا في قیاس الخاصĩیة المĩراد 
، وقد تحقق ھذا النوع من الصدق في المقیاس الحالي وذلك عندما عرضǐ فقĩرات )١(قیاسھا

 .یاس على السادة الخبراء والمختصین وكما ذكر سابقا في صالحیة الفقراتالمق
وقĩĩد عĩĩد ھĩĩذا الصĩĩدق متĩĩوافراً فĩĩي المقیĩĩاس مĩĩن خĩĩالل التعریĩĩف  :الصĩĩدق العینĩĩي .١

لمفھĩĩوم الثقافĩĩة الریاضĩĩیة وتحدیĩĩد مجا梆تھĩĩا با梆سĩĩتعانة بمجموعĩĩة مĩĩن الخبĩĩراء فĩĩي 
白جتماعي وعل梆بة  المجال الریاضي واإلعالمي والتربوي واĩذ نسĩام ، واخĩالنفس الع

فمĩا فĩوق مĩĩن آرائھ白ĩ فĩي قبĩول الفقĩĩرات أو تعĩدیالھا ، واتفقĩوا بنسĩĩبة %) ٧٥(اتفĩاق 
 ).٥٢(على المقیاس بمجا梆تھ األربع وفقراتھ الـ%) ١٠٠(

  :صدق البناء٢-١-٧-٣
ویقصد بھ تحلیل درجات المقیاس استنادا لخاصیة البناء المراد قیاسھا أو فĩي ضĩوء مفھĩوم  

وقد تحقق ھذا النوع من الصدق من خالل ثالثة مؤشĩرات ھĩي المجموعĩات ، )٤(معین نفسي
  .المتطرفة وا梆تساق الداخلي والصدق ألعاملي

أن الھĩĩدف مĩĩن تحلیĩĩل الفقĩĩرات المقیĩĩاس ھĩĩو تحسĩĩین نوعیĩĩة  :المجموعĩĩات المتطرفĩĩة  -  أ
ا梆ختبار وذلك من خĩالل اكتشĩاف ضĩعف جوانĩب الفقĩرة ومĩن ث白ĩ العمĩل إمĩا علĩى إعĩادة 

وقد تحقق ھĩذا المؤشĩر عنĩدما حسĩبǐ القĩوة  ،)١(صیاغتھا أو استبعادھا أذا ل白 تكن صالحة
التمییزیة للفقرات باسĩتخدام أسĩلوب المجمĩوعتین المتطĩرفتین ، إذ ت白ĩ اإلبقĩاء علĩى جمیĩع 

  .فقرة 梆ن كل فقرة ممیزة) ٥٢(فقرات المقیاس والبالغة
دى تجĩانس الفقĩرات فĩي قیاسĩھا للصĩفة یشĩیر ا梆تسĩاق الĩداخلي إلĩى مĩ :ا梆تساق الداخلي. ب

استخدام ھĩذا المؤشĩر عنĩدما ت白ĩ اسĩتخراج معĩامالت ارتبĩاط كĩل فقĩرة  ، وقد)٣(المراد قیاسھا
  .بالدرجة الكلیة للمقیاس

یعد الصدق العاملي شكال متطورا ومعقدا من أشكال الصĩدق وھĩو احĩد     :الصدق العاملي. ج
عامĩة مشĩتركة مĩن خĩالل ا梆ختبĩارات عĩن قیاس وظائف " مؤشرات صدق البناء أو ھو 

والتĩي ) ھĩولتیلنج(وت白 استخدام طریقĩة المكونĩات األساسĩیة لĩـ ،)٥("طریق التحلیل العاملي
تقابل طریقة العامل الرئیس بإعادة التحلیل في برامج الحاسĩبة وذلĩك 梆سĩتخراج العوامĩل 

دقĩة نتائجھĩا قیاسĩا األولیة قبل التĩدویر علĩى اعتبĩار أنھĩا مĩن أكثĩر الطĩرق شĩیوعا بسĩبب 
  .)٣(بالطرق األخرى

                                                                                                                         
3- Allen,M,Yen.W,Opcit.P95. 

  .١١١، صمصدر سابقحسن عالوي ومحمد نصر الدین رضوان؛  محمد -٤
 
 

1- Eble,R.L,; Opcit; P55. 
 .٤٣، صمصدر سابقعبد الجلیل إبراھی白 الزوبعي وآخرون؛ – )٤(

1- Weber A.L ; Social Psychology ; New York ,Harper Collins Publishers,1992,P214. 
3- Anstasi,A; Opcit ;P 151. 

) ١٩٩٩القĩاھرة، مركĩز الكتĩاب للنشĩر، : (١، طالمعĩامالت العلمیĩة بĩین النظریĩة والتطبیĩق حسین بĩاھي؛مصطفى  -)٥(
 .٥٩ص

 .٦٤، صمصدر سابق حازم علوان منصور؛ – )٣(
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  :ثبات المقیاس ٢-٧-٣

یعد حساب الثبات مĩن خصĩائص المقیĩاس الجیĩد ألنĩھ یؤشĩر اتسĩاق فقĩرات المقیĩاس فĩي     
وللتحقĩق مĩن ثبĩات المقیĩاس .)٤(قیاس ما یفترض أن یقیس المقیĩاس بدرجĩة مقبولĩة مĩن الدقĩة

  .ومعادلة الفاكرونباخاستخدم الباحث طریقتین ھما التجزئة النصفیة 
  :طریقة التجزئة النصفیة ١-٢-٧-٣

اعتمد الباحث طریقة التجزئة النصفیة لكونھا تعد من أكثر طĩرق الثبĩات اسĩتخداما ألنھĩا     
تتالفى عیوب بعض الطرق كطریقĩة أعĩادة ا梆ختبĩار ، ألننĩا فĩي ھĩذه الطریقĩة 梆 نضĩمن أن 

أجراء ا梆ختبار الثĩاني، باإلضĩافة إلĩى أنھĩا  تكون الظروف أجراء ا梆ختبار األول نفسھا عند
  .)٢(تؤدي إلى ألفة المختبرین با梆ختبار الثاني

  :معامل الفاكرونباخ ٢-٢-٧-٣
تسĩĩĩتخدم فĩĩĩي أي نĩĩĩوع مĩĩĩن أنĩĩĩواع األسĩĩĩئلة " اسĩĩĩتخدم الباحĩĩĩث ھĩĩĩذه الطریقĩĩĩة لكونھĩĩĩا     

  .)١("الموضوعیة و المقالیة 
  :الوسائل اإلحصائیة ┟-٣

  :ائل اإلحصائیة التالیة استخدم الباحث  الوس
 .ا梆نحراف المعیاري ·
 .      الوسط الحسابي ·
 .)بیرسون(معامل ا梆رتباط البسیط  ·
 .معامل الفاكرونباخ ·
التحلیĩĩل العĩĩاملي بطریقĩĩة المكونĩĩات األساسĩĩیة 梆سĩĩتخراج البنĩĩاء العĩĩاملي لمقیĩĩاس  ·

 .الثقافة الریاضیة لمشاھدي القنوات الفضائیة الریاضیة
  

  الباب الرابع
  :عرض النتائج وتحلیلھا ومناقشتھا -٤

علĩى ) المقیĩاس(یتضمن ھذا الباب النتائج التي ت白 التوصل إلیھا وبعد تطبیق أداة البحĩث      
عینĩĩة البحĩĩث وسĩĩیت白 عĩĩرض النتĩĩائج وتحلیلھĩĩا ومناقشĩĩتھا علĩĩى وفĩĩق األھĩĩداف التĩĩي وضĩĩعھا 

شĩĩاھدي القنĩĩوات الباحĩĩث ، فمĩĩن خĩĩالل ھĩĩذه الدراسĩĩة ت白ĩĩ بنĩĩاء مقیĩĩاس الثقافĩĩة الریاضĩĩیة لم
الفضائیة الریاضیة من خالل ا梆جراءات الخاصة ببناء المقیاس وذلك لتحقیĩق الھĩدف األول 
، وسیت白 مناقشة األھداف األخرى والتحقق من فرضیتي البحث ، مع العل白 أن الباحث اعتمĩد 
بیانات عینة بناء المقیاس نفسĩھا والتĩي صĩنفھا إلĩى طĩالب وطالبĩات لغĩرض تحقیĩق الھĩدف 

  .الث والفرض الثاني للبحثالث

                                                 
 .٢٣٥ص) ١٩٩٣اربد، دار األمل، : ( ٣، طالقیاس والتقوی白 في العملیة التدریسیةاحمد سلیمان عودة؛  – )٥(
 .٦٥٧، صر نفسھالمصدرمزیة الغریب؛ – )٣(
عمĩĩان، دار : ( )SPSS(التحلیĩĩل ا梆حصĩĩائي باسĩĩتخدام البرنĩĩامجصĩĩالح راشĩĩد العكیلĩĩي وسĩĩامر محمĩĩد الشĩĩایب؛  – )١(

  .٢┟ص) ┟┟١٩الشروق للنشر والتوزیع،
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  :مصفوفة ا梆رتباط البینیة ١-٤
عملیĩĩĩة ریاضĩĩĩیة تسĩĩĩتھدف تبسĩĩĩیط ا梆رتباطĩĩĩات بĩĩĩین مختلĩĩĩف "إن التحلیĩĩĩل العĩĩĩاملي ھĩĩĩو     

المتغیرات الداخلة في التحلیل وصو梆 إلى العوامĩل المشĩتركة التĩي تصĩف العالقĩة بĩین ھĩذه 
المصĩفوفة ا梆رتباطیĩة الشĩاملة لمتغیĩرات ، ویبĩدأ التحلیĩل العĩاملي ب)١("المتغیرات وتفسیرھا

، إذ تجتمع نتیجĩة معĩامالت )٢(الدراسة وینتھي إلى تخلیصھا في المصفوفة العاملیة الموجزة
ا梆رتباطیة مصفوفة ارتباطیھ تنقس白 إلى تجمعĩات ویجمĩع بĩین كĩل مجموعĩة عامĩل او أكثĩر 

عوامĩل أو السĩمات المشĩتركة نتیجة لھذه العملیة ، فإنَّ المقیاس یختزل إلى عدد صغیر من ال
التي یطلق علیھا المجĩا梆ت األساسĩیة للظĩاھرة التĩي یقیسĩھا المقیĩاس ، ومĩن خصĩائص ھĩذه 

梆 يĩĩعیفة التĩرات الضĩĩن الفقĩĩاس مĩي المقیĩĩا تنقĩĩة أنھĩن  الطریقĩĩال مĩĩل أو مجĩĩأي عامĩرتبط بĩĩت
 مجĩĩا梆ت المقیĩĩاس ، وھĩĩذا یعنĩĩي أن ھĩĩذه الفقĩĩرات 梆 تقĩĩیس الظĩĩاھرة التĩĩي وضĩĩع المقیĩĩاس

  .)٣(لقیاسھا
والتحلیĩل العĩاملي لمصĩفوفة ا梆رتبĩاط لĩیس نھایĩة المطĩاف بĩل ھĩو یتضĩمن إنتاجĩاً مناسĩباً    

  .)٤(إلجراء المزید من التحلیالت للوصول إلى الحل النھائي
وقد ت白 استخدام الدرجات الخام في الحصول على ا梆رتباطات البینیة للمتغیرات بواسĩطة     

معامĩل ارتبĩاط موجĩب وجمیعھĩا كانǐĩĩ ذات ) ١٩٤٥(عĩن ذلĩĩك  ، ونĩتج) سĩبیرمان(معادلĩة 
د梆لĩĩĩĩة معنویĩĩĩĩة نظĩĩĩĩرا إلĩĩĩĩى كĩĩĩĩون القیمĩĩĩĩة المحسĩĩĩĩوبة كانǐĩĩĩĩ اكبĩĩĩĩر مĩĩĩĩن القیمĩĩĩĩة الجدولیĩĩĩĩة 

یبĩین ) ┟(، والملحĩق )١()٠.٠٥(ومسĩتوى د梆لĩة ) ٤┟١٠(عند درجة حریة) ٠.٠٦٢والبالغة
  ).سبیرمان(لة مصفوفة ا梆رتباطات البینیة للفقرات والتي استخرجǐ بواسطة معاد

  :عرض نتائج التحلیل العاملي وتحلیلھا ومناقشتھا ٢-٤
  :العوامل األولیة قبل التدویر ١-٢-٤

إن الغĩĩرض مĩĩن التحلیĩĩل العĩĩاملي ھĩĩو تفسĩĩیر ا梆رتباطĩĩات المشĩĩاھدة بĩĩین المتغیĩĩرات فĩĩي     
ضوء اقل عدد ممكĩن مĩن العوامĩل إذ لیسǐĩ كĩل العوامĩل التĩي یستخلصĩھا التحلیĩل العĩاملي 

  .)٢(ذات أھمیة للباحث) SPSSظام الـبن
إذ تعد عملیة تفسیر العوامĩل الناتجĩة عĩن التحلیĩل العĩاملي إحĩدى المشĩكالت التĩي تواجĩھ     

ویعتمد تفسیر العوامل على المتغیرات التي تĩرتبط بالعامĩل وتلĩك التĩي 梆 تĩرتبط "الباحثین ،
ن المتغیĩĩر والعامĩĩل وتسĩĩمى بĩĩھ وتحدیĩĩد التشĩĩبعات المرتفعĩĩة والتĩĩي تعنĩĩي أن ھنĩĩاك عالقĩĩة بĩĩی

، ویتنĩĩاول تفسĩĩیر عوامĩĩل البحĩĩث فĩĩي طبیعĩĩة وأصĩĩل العوامĩĩل ومĩĩدى )٣("التشĩĩبعات البĩĩارزة
استقاللھا أو مĩدى ارتباطھĩا وان كĩل طریقĩة مĩن طĩرق التحلیĩل العĩاملي تتخĩذ وضĩعا معینĩا 

                                                 
 .٣ص) ٢٠٠٠الكویǐ، دار الكتاب الحدیث،:( قیاس الشخصیةبدر محمد األنصاري؛  – )١(
 .٣٦٤، صقمصدر سابودیع یاسین وحسن محمد؛  – )٢(
 .٤٤، صمصدر سابق إبراھی白 عبد الجلیل وآخرون؛ – )٣(
القĩاھرة، دار الفكĩر : ( ٢، طالتحلیل ألعاملي للقدرات البدنیة في مجا梆ت التربیĩة الریاضĩیةمحمد صبحي حسنین؛  – )٤(

 .٢٠ص) ١٩٩٦العربي، 
 .٤٣٥، صمصدر سابقودیع یاسین وحسن محمد؛ – )١(
: (  ١، طتصĩĩمی白 وبنĩĩاء اختبĩĩارات اللیاقĩĩة البدنیĩĩة باسĩĩتخدام طĩĩرق التحلیĩĩل العĩĩاملي ھی白؛مĩĩروان عبĩĩد المجیĩĩد إبĩĩرا – )٢(

 .٣٥ص) ٢٠٠١عمان، مؤسسة الوراق لنشر والتوزیع،
القĩĩاھرة ، دار النشĩĩر للجامعĩĩĩات، : (  ٢، ط)SPSS(التحلیĩĩل اإلحصĩĩائي للبیانĩĩات باسĩĩتخدام  رجĩĩاء أبĩĩو عĩĩالم ؛ – )٣(

  .٣٩٠ص) ٢٠٠٦
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عĩن محĩاور متعامĩدة تمثĩل تشĩبعات المتغیĩرات "، وھذه العوامل عبĩارة)٤(للعوامل المرجعیة
وإحداثیاتھا وھي تحدد بطریقة عشوائیة ، ویختلف ھذا التحدید للمحĩاور مĩن طریقĩة عاملیĩھ 

  .)٥("ألخرى
وقد استخدم الباحث طریقة المكونات األساسیة لھوتلنج التĩي تتمیĩز باسĩتنفاذ أقصĩى تبĩاین    

عامال ، وھذه العوامĩل تسĩمى ) ١٥(لكل اختبار وتمخضǐ نتائج التحلیل العاملي عن بلورة 
بالعوامĩĩĩل المباشĩĩĩرة ومĩĩĩن الصĩĩĩعب تفسĩĩĩیر العوامĩĩĩل المباشĩĩĩرة تفسĩĩĩیرا سĩĩĩیكولوجیا إ梆 بعĩĩĩد 
تĩĩدویرھا رغ白ĩĩ أن البنĩĩاء العĩĩاملي األصĩĩلي سĩĩلی白 مĩĩن الناحیĩĩة الفنیĩĩة ، أي أّن تفسĩĩیره صĩĩعب 
والغرض من التدویر ھو الحصول على ما نسمیھ البناء البسیط أي الذي یحتوي علĩى تشĩبع 

  .)١(شبعات اقل على العوامل األخرىمرتفع على عامل واحد وت
عملیة قائمة على أسس ریاضیة تھدف أساسا إلĩى تحقیĩق تركیĩب " وتدویر العوامل ھو      

بسĩĩĩیط لمصĩĩĩفوفة النمĩĩĩوذج بحیĩĩĩث ترتفĩĩĩع قیمĩĩĩة التشĩĩĩبعات الكبیĩĩĩرة وتقĩĩĩل قیمĩĩĩة التشĩĩĩبعات 
  .یبین تفاصیل ذلك) ١١(، والجدول )٢("الصغیرة

  )١١(الجدول
  بل التدویرمصفوفة العوامل ق 

  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ┟  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الفقرات

  ٩┟٠.٠-  ٠.٠٧١  ٠.٠٦-  ٠.٢٦٠-  ٠.٠٥٩  ٣┟٠.٢-  ٠.٣٠٣-  ٠.٠٠٤  ٠.٥٠٦  ٠.١٠٣  ٠.٠٤-  ٠.١٩٥-  ٠.١٧٢  ٠.٠٧٣  ٠.٢١٧  ١ف
  ٠.٠٣١-  ٠.٠٧٠-  ٠.٠٤١  ٠.٠٦٢  ٠.١١٣  ٠.٠٩٤-  ┟٠.٢٧  ٠.٠٠٢  ٠.٠٠٢  ┟┟٠.١-  ٠.١٧٣  ٠.٠٥٧-  ┟٠.١٤  ٠.٤٧٥-  ٠.٢٥٣  ٢ف
  ٠.٠٢٠-  ┟٠.١٠-  ٠.٠٠١  ٠.٠٥١-  ٠.٠٩٠  ٠.١٠٦-  ٠.٢٣٠  ٠.٠٥٤  ٢┟٠.٠  ٠.١٠٣-  ٠.١٠٣  ٠.٠٣٩-  ٠.١٦٣  ٠.٥١٢  ٠.٣٤٤  ٣ف
  ٠.٣٠٢  ٠.٠٦٣-  ┟٠.١٠  ٠.٠٠٤-  ٠.٠١٤  ٠.١٢٧  ٠.٠١٧  ٠.٤٠٤-  ٠.٣٩٣  ١┟٠.١  ٠.٠٥٢-  ٠.١٠٠-  ٥┟٠.٢  ٠.٠٠٣  ┟٠.١٩  ٤ف

  ٦┟٠.٠  ٠.١٥٥  ٠.٠٦٣-  ٠.٠٦٦-  ٠.٠٥٣-  ٩┟٠.٠  ٠.٢١٦  ┟٠.٠٩-  ٤┟٠.٠-  ١┟٠.٠-  ٠.٠١٠-  ٠.٠٠٢  ٠.١٩٢  ٠.٥٠٥-  ٠.٣٤٠  ٥ف
  ٠.١٦٩  ٠.٢١٦  ٠.١٣٠-  ٠.٠٣٢-  ٠.٢٠٧-  ٠.٠٠٣  ٠.٠٢١  ٠.٠٧٧-  ٠.٠١١-  ٠.٠٠٥-  ٠.٠٠٦  ٠.١٢٧-  ٠.٠٩٧  ٠.٤٤٢-  ٠.١٠٤  ٦ف
  ٢┟٠.٠  ٠.٠٠٥-  ٠.٢٢١-  ٠.١٩٤  ٣┟٠.٠-  ٠.٠٠٧  ┟٠.٠١  ٠.٦٢  ٠.٠٤٥-  ٠.٠١٢-  ٠.٠٣٣-  ┟٠.٠٢  ٠.١٩٤  ٠.٥٣٦-  ٠.٣٥١  ٧ف
  ٠.٣٦١  ┟ف

  
-٠.٠٢٧-  ٦┟٠.٠  ٠┟٠.٠-  ٠.٠١٠  ٠.١٥٩-  ٠.٠١٢-  ٠.١٢٦-  ٠.١١٣  ٧┟٠.١  ٠.٠٦٠-  ٠.٠٤٧  ٠.٤٠  ٣┟٠.١  ٠.٥١٦  

  ٠.٤٢٠  ٩ف
  

-٠.٠٣٠-  ┟٠.١٣-  ٠.٠٠١  ┟٠.٠٣  ٠.١٠١  ٠.٠٦٥  ┟٠.١٠-  ٠.٢٥٦  ٠.١٤٦  ٠.٠٩٣-  ٠.١٠٦  ٠.٠٠٢  ٠.١٢٩  ٠.٣٤٠  

  ┟٠.٤٠  ١٠ف
  

-٠.١٣٩-  ٠.٠٩٢-  ٠.٣٠٠  ٠.٠٦٢-  ٧┟٠.٠  ٠.١٦٥  ٠.٠٤٧  ٠.٠٠  ٠.١٠٠  ٠.١٣٤-  ٠.٠١٢  ٠.٩٤  ٣┟٠.١  ٠.٣٠٣  

  ٠.٣٩٦  ١١ف
  

-٠.١١٧-  ٠.٠٤٣-  ٠.٠٥٧  ٠.٢٤٣-  ٠.٠٢٦  ٠.٢٢٥  ٠.١٣٦-  ┟٠.٠٩  ┟٠.٢١-  ٠.٠٧٩  ٠.٠٩٣  ٠.٢٢٦  ٠.٠٢٣  ٠.٢٩١  

  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ┟  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  ٠.٠١٧  ٠.٠٣٦-  ٠.٠٢٣  ٠.١٤٠-  ٠.١٦٣-  ٠.٢٦٦  ┟٠.٢٤  ٠.٠٦٩-  ٠.١٢١  ٠.٢٤٢  ١┟٠.٠  ٠.١٩٥-  ٠.١٤٥  ┟٠.٢٣  ٠.٢٥٩  ١٢ف
  ┟٠.٢٤  ٠.٠٦٩-  ٠.١٣٦  ٠.٠٣٥  ٠.٢١٢  ٠.١١٦  ┟٠.٠٤-  ٠.٢٤٠-  ٠.٢١٥-  ٠.٠٤٥-  ٠.٢٧٢  ٠.٠٩١-  ٠.٠٩٧-  ٠.١٢٩-  ٠.٣٩٠  ١٣ف
  ٠.٠٥٥  ٠.٠٧٤  ٠.٠٩٢-  ٠.٠١٤  ٠.٠٩٥  ٠.١٧١  ٠.٠١٣-  ٠.٠٥٧  ٠.٢٥٠  ٠.١٢٦  ┟٠.١٦-  ٠٣١٥-  ٠.٣٧٥  ٠.٠٣٩  ٠.١٤٧  ١٤ف
  ٠.١٩٧-  ٠.٠٩٩  ٠.١٩٤  ٠.٠٥٠  ┟٠.١٠-  ٠.١١١  ٠.١٦٧  ┟٠.١٣  ٠.١٠٤-  ٧┟٠.٠-  ٠.١٧١  ٠.٣٣١-  ٠.١٤١-  ٠.١١٩  ٠.٤٣٩  ١٥ف
  ٠.٠٤٦  ٠.١١١  ٠.٠٣٥-  ٠.٠٥٦  ٠.١٢٦-  ٠.١٢٣-  ٠.٠٧١-  ٠.٠٠٣  ٠.٢٢٥-  ٠.٠٤١-  ٠.١٠٥  ٠.٤١٦-  ٠.٠٧٤-  ٠.٠٩٩  ٠┟٠.٤  ١٦ف
  ┟٠.٠٣-  ٠.١٧٢-  ٠.٠٠٩-  ٠.٢١٧  ٠.٠٣٢-  ٠.٠٥٧-  ٠.١٥٢-  ٠.٠١٩  ٠.١٠٦-  ٠.٠٠٩  ٠.٠٧٦  ٠.٤١٢-  ٠.١٠٩-  ٠.١١٧  ٠.٥١٣  ١٧ف
  ٠.١٢٣-  ٠.١٠١-  ٠.٠١٥-  ٠.٠٦٣  ٠.١٦٧-  ٠.٠٣٦  ٠.٢٦٣-  ١┟٠.٠-  ┟٠.٢٢-  ٤┟٠.٠  ٠.٠٦٦-  ٠.٠٠٧  ٠.٠٢٢-  ٠.١٣٢-  ٠.٤٩٩  ┟١ف
  ٠.٠٠٣-  ٠.٠١٩  ٠.٠١٠  ٠.٠٧٩  ٠.٠٠٣  ٠.٠٠٥  ┟٠.٢٢-  ٢┟٠.٠  ٠.٠٤٦-  ٠.٣٢٣  ٠.٠٦١-  ٠.٢٥١  ٠.٠٢٢-  ٠.١٧٠-  ٠.٤٦١  ١٩ف
  ٠.١٣٤-  ٠.٠٢٤-  ٠.٠٧٥-  ١┟٠.٠-  ٠.٠٧٤-  ┟٠.١٣  ٠.١٩٩  ٠.٠٧١  ٠.٠٤٠  ٠.٣١٠  ٠.٠٣٠  ٠.٠٣٥-  ٠.٤٣٤  ٠.٢٤٤  ٠.٢٠٦  ٢٠ف
  ┟٠.٢٣-  ٠.٠٣٤-  ٠.١٠١-  ٠.٣٤٥  ٠.٠٣٣  ٠.٠٥١  ┟٠.١٦  ٠┟٠.١-  ٠.٠٧٢  ٠.٠٩٥  ٩┟٠.٢  ┟٠.٠٧-  ٠.٢٥٢-  ٠.١٠٢  ٤┟٠.٣  ٢١ف
  ٠.١٥٤  ٠.٠٩٩-  ٠.٢٤٢  ٠.٠٠٣  ٠.١١٢-  ٠.٠٢٧-  ٠.٣٠٢  ┟٠.٢١  ٠.٠٧١  ٠.٠٥١  ٠.٠٥٠-  ┟٠.٠٧-  ┟┟٠.٢  ٠.٣٢١  ٠.٢٢٤  ٢٢ف
  ┟٠.٠٣-  ٠.٠٣٥-  ٠.٠٧٢-  ٠.٢٥٩  ٠.٢٦٢-  ┟٠.٠٠  ٠.١٣٠-  ┟٠.١٣-  ٠.١٦٢  ٠.٢٩١  ٠.١٠١  ٠.٠٧٤  ٠.٢٣٧-  ┟٠.٠٣  ٤┟٠.٣  ٢٣ف
  ٠.٠٢٠-  ٠.٢١٤  ٠.٠٧٢-  ┟٠.١٢  ٥┟٠.٢  ┟٠.١١  ٠.٠٣٠  ٠.٢٢٠  ٠.١٢٢-  ٠.٢٣٣  ٠.٠٦١-  ٢┟٠.١-  ٠.٤٢٥  ٠.٠٦٧  ┟٠.٠٥  ٢٤ف
  ٠.٢١٤-  ٠.١١٥-  ٠.٠٤٣  ٠.١٤٩-  ٠.١٦٦-  ٠.٠١٦-  ٠.٠٤١  ٠.٠٠٤-  ٠.٠٤٦  ٠.٠٠٦  ٠.١٤٠  ٠.١٧٠  ٠.٢٤١-  ٠.٠٠٢  ┟٠.٤٥  ٢٥ف
  ٠.٠٤٤-  ٠.٢٥٣-  ٠.٠٤٤  ٠.٠٩١-  ٠.٠٥٣  ┟┟٠.١-  ┟٠.٠٥  ٠.١٥٩-  ٠.١٩٣-  ٠.٣٣٧  ٠.١٠٢-  ٠.١٤٤  ┟٠.٠٢  ٠.١٢٧-  ٠.٤٤٣  ٢٦ف
  ٠.٢٣١-  ٠.٤٧٧  ٠.١٦٤  ٦┟٠.١  ┟٠.١٧  ٠.٠٣٢  ٠.٠٢٩-  ┟٠.٢٦  ٠.٠٠٩  ٠.١٤٧  ٠.٣١٣  ٠.١١١  ٠.٢٢٥  ٠.٠٩٦  ٠.٠٥٦  ٢٧ف
  ٠.٠٠٧-  ٠.١٥٦  ٠.٤٠٦-  ┟٠.٠٦-  ٠.٠٠٣  ٦┟٠.٠  ٠.٠٦١  ٠.١٤٧  ٠.١٦٣  ٠.١٢٤  ٠.٣٥٤  ٠.١٣٧  ٠.٠٢٣  ٠.٣٢٠  ٠.٢٤٠  ┟٢ف

  ٠.٠٦١-  ٠.٢٢١  ٠.٠٩٥-  ٠.١٠١-  ٠.٠٣٥  ٠.٤٢٠-  ٠.٠٣٢-  ٠.١١٤-  ٠.٠٢٢  ٠.٠٤١-  ٢┟٠.٠  ٠.١٠٦-  ٠.٠٥١-  ٠.٠٢٥  ٦┟٠.٤  ٢٩ف
  ٠.٠٠٧-  ٠.١١٢  ٠.٠٦٥-  ┟┟٠.١-  ٧┟٠.١  ٠.١٣٠-  ٠.٠٠٠  ٠.٠٢٣-  ٠.٠١٧-  ٢┟٠.٠-  ٠.٠٠٦-  ٠.٣٣٦-  ٠.١٠٥-  ٤┟٠.١  ١┟٠.٤  ٣٠ف
  ٠.١١٠  ٠.٠٧٩-  ٠.٠٢٠-  ٠.٢٣١-  ٠.١٦٠  ┟٠.٠٤-  ٠.١٦٢-  ٦┟٠.١-  ٥┟٠.١  ٧┟٠.١-  ٠.٠٢٩-  ٠.٠٤٥-  ٠.١٣٥-  ٠.١٤٦  ┟٠.٤٧  ٣١ف

  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ┟  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
٠.٠٥  ٠.١٥٠-  ٠.٢٣٩  ٠.٠٣٠  ٠.٠٤٣  ٠.٠٤٥  ٠.١٤٤-  ٠.١٥٢  ┟٠.١٠-  ٠.١٥٦  ٠.١٤٣-  ٠.٠٠٤  ٠.١٥٠-  ٠.٠١٠  ┟٠.٤٢  ٣٢┟  

  ٠.٠٤٩  ٠.٠٣٣  ٠.٠١٠  ٠.٠٩٤  ٠.٣٧٠  ٠.٢٢٣-  ٠.١١١  ٩┟٠.١-  ٠.٠٩٣-  ٠.٤٧٥  ٠.٢١٣-  ٠.١٣٥  ٠.٠٥١-  ٠.١٢٥-  ٠.٢٠٤  ٣٢ف
  ٠.١٥٥-  ٠.٢٥٤  ٠┟٠.٠  ┟٠.١٣-  ٠.٠٢١-  ٠.٠٠٧  ٠.١٧٤-  ┟٠.٠٣  ٠.٠١٠  ┟٠.٠٩-  ┟٠.١٩-  ٠.٠٣١-  ٠.٥٢٢  ٠.٠٧٢  ٠.٠٩٢  ٣٤ف
  ٠.٠٤٤-  ┟٠.١٠-  ٢┟٠.٠-  ٠.١٤٩  ٩┟٠.١  ٠.٠٥٥  ٠.٠٧٩  ٠.٠٣٣-  ٠.٣١١  ┟٠.٢١-  ٠.٠٠٥  ٠.٢٤.  ٠.٣٢٤-  ٠.٠٦٥  ٠.٣٩٤  ٣٥ف
  ٠.٠٩٩  ٠┟٠.١-  ٤┟٠.١-  ٠.١١٩  ٠.٣٤٩  ٠.١١٤  ٠.١٤٠-  ٠.٢١٣  ٠.٠٤٣  ┟٠.٠١-  ٠.٠٢٤  ┟┟٠.٠  ٠.١٩٤-  ٠.١٢٤  ٠.٤٢٣  ٣٦ف
  ٠.٢١١  ٠.٠٤١-  ٠.١١٧  ٠.٢٠٢  ٠.٠٩٥-  ٠.١٣٠  ٠.١٢١-  ٠.٢٣٤  ٠.٠٥١  ٠.٠٦١-  ٠.٢٧٤-  ٠.٠٢٣  ٠.٠٥٥-  ٠.٠٩٧  ٠┟٠.٤  ٣٧ف
  ٠.١٠٧  ٠.٠٩٠  ٠.٢١٤  ٠.٢٥٣  ٠.١١٦-  ٠.٠٢٠  ٠.١١٥  ٠.٠٥٦  ٠.٠١١-  ٠.٠١١-  ٠.٣١٤-  ٠.٠٧٥  ٠.١١٠-  ٠.١٦١  ٠.٤٣٧  ┟٣ف
  ٠.١٧٧  ٠.٠٤٠  ┟٠.٢١-  ٠.١٥٥  ٠.٢٤٦-  ٠.٣٢٣-  ┟┟٠.٠  ٠.٢٢٥  ٠.٠٥٣-  ٩┟٠.٠  ٠.٠٣٩-  ٠.١٥٣  ٩┟٠.٢  ┟٠.٢١  ٠.٢٢٧  ٣٩ف
  ١┟٠.٠  ٠.٠٢٤  ٠.٢٠٥  ٠.١٧٩-  ٠.٠٠٧-  ٠.١٥١  ٠٢٠٦  ٠.٠٠١-  ٠.٢٥٥-  ٠.٠٠٦-  ٠.٠٣٧  ٠.١٩٤  ٠.١٤٥  ٠.٣١٩  ٠.٣٤٠  ٤٠ف
  ٠.٢٧٥-  ٠.١٦٣  ┟٠.٠٢  ٠.٢٥٣  ٠.٠٩١-  ٠┟٠.٠  ٠.١٤٧-  ٠.١٤٧-  ٠.٠٧٢-  ٠.٢٣٤-  ٠.٢٣٦-  ٠.٠٧٣-  ٠.٥٠٠  ٠.١٤٠  ٠.٠٤٩  ٤١ف
  ٠.٢٣٣  ٠.٠٢٦  ٠.٣٠٧  ٠.١٠٩-  ٩┟٠.٢-  ٠.٠٤٠-  ٠.٠٢٩  ٠.٣٤٠  ٠.٢٢٩  ٠.١٥٤  ٠.٢٣٦  ٠.٠٤٤  ٠.٣٣٥-  ٠.٠٣٦-  ٧┟٠.٠  ٤٢ف
  ٠.٠٧٥  ٠.١٩٧-  ٠.٠٠٧-  ٠.١٠٥-  ٩┟٠.٠  ٠.٠٧١-  ٧┟٠.٢  ٠.٠١٣-  ٠.٠٧٥  ٠.٠٣٢-  ٠.١٣٧-  ٠.٠٣٦  ٠.١٥٧-  ٠.١٣٠  ٠.٤٥٤  ٤٣ف
  ٠.١٥٠  ٠.٠٣٣-  ٠.١٦٧  ٠.١٥٤  ٠.٠٢٩  ٠.٠٠٩-  ┟٠.٠٣  ٠.١٥٠-  ٠.٠٦٥-  ٠.٢٢٧-  ٠.١٣٧  ٠.٢٣٩  ٠.٣٠٣  ٠.٣٣٩  ٠.٣١٥  ٤٤ف
  ٠.٠٣٥  ٠.١٣٣  ٠.٢٢١  ┟٠.٠٦  ٠.١٤٦  ٠.١٠٥  ٠.١٢٤-  ٠.١٤٥-  ٠.١٠٢  ٦┟٠.١-  ٠.٢٤١  ٩┟٠.٢  ┟٠.١٥  ٠.٣٠٧  ٣┟٠.٢  ٤٥ف
  ٠.٣٢٩-  ٠.٠٢٠  ٠.٠٠٥  ┟٠.١٤-  ٠.٠٢٧  ٦┟٠.٠  ٠.٠٩٦  ٠.١٦٦  ٠.٠٩٣  ٠.٠٩٧-  ٠.٢١٠  ٠.١٥٥  ┟٠.١٧-  ٠.١٥٥  ٢┟٠.٤  ٤٦ف
  ٠.١٠٩-  ٠.٢١٠  ٠.٠٦٠  ٠.٠٣٩-  ٠.٠٢٤  ٠.٢٣٩-  ٠.٢٠٢  ٠.٠٧١-  ┟٠.٠٦  ٠.٠١٩-  ٦┟٠.٢-  ٠.٢٩١  ٠.٠٥٥-  ٠.٠٣٧  ٠.٤٠٧  ٤٧ف
  ٠.٠٦٤  ٠.٠٦١-  ٠.٠٥٢-  ٠.٠٠٢  ٠.٠٦٢-  ٠.٢٥٣-  ٠.٢١٠-  ٠.٢٣٩-  ٠.٠١٧  ٢┟٠.٠  ٣┟٠.٢  ┟٠.٢١  ٢┟٠.٣  ٠.١٦٠  ٣┟٠.١  ┟٤ف
  ٠.١١٢  ٠.١٣٩  ٠.٢٢٣-  ٠.٠٥٥  ٠.١٢٠  ٠.٠١٤  ٠.٠٠٧  ٠.٠٦٣-  ٠.٢٠٣  ٠.٢٢٧-  ٠.٢٢٧-  ٤┟٠.٠  ٠.١٧٠-  ٠.١٢٠  ٠.٣٤٩  ٤٩ف
  ٠.٢٠٣-  ٠.١٦٤  ٠.١٥٣-  ٠.١٥٢-  ٠.٢١٣-  ٠.٠٧٤  ٠.٠٠٢-  ٠.١٤٣-  ٠.٠٢٣-  ٠.٠٠٢-  ٠.١٩٩-  ٠.٠٠١-  ٠.١٢٣-  ٠.١٣٩  ٧┟٠.٤  ٥٠ف
  ٠.٠٥٥  ٠.٠٤٤-  ٠.٠٢٤-  ٠.١٢١-  ┟٠.٠٠-  ٠.٢٤٦-  ٤┟٠.٠-  ٠.١٢٧  ┟٠.١٠-  ┟٠.١٩-  ٣┟٠.١  ٠.٠٩١  ٠.٣١٩  ٠.٢٩١  ┟٠.٣٤  ٥١ف
  ٠.٢٠٣  ٢┟٠.٢  ١┟٠.٠-  ٠.٢٠٦-  ٠.٠٣٣-  ٠.٣٥٣  ٠.٢١٣-  ٠.٢٠٠-  ٤┟٠.٠-  ٠.٠٩٥-  ٠.٠٢١-  ٠.١٦٢  ٣┟٠.٠-  ٠.٠٧٩  ٠.٣٧٥  ٥٢ف

  :العوامل بعد التدویر ٢-٢-٤

                                                 
  .٦┟٢، صمصدر سابق سن محمد؛ودیع یاسین وح – )٤(
القĩĩĩاھرة ، دار : ( ١ط: خالĩĩĩد العĩĩĩامري) ترجمĩĩĩة(، )SPSS(التحلیĩĩĩل العĩĩĩاملي باسĩĩĩتخدام برنĩĩĩامججĩĩĩوان با梆نǐĩĩĩ؛  – )٥(

  .١٩٧) ٢٠٠٦الفاروق للنشر والتوزیع، 
 .٢٧٢، صمصدر سابقممد صبحي حسنین؛  – )١(
جامعĩĩة : ( ختبĩĩار والقیĩĩاس فĩĩي التربیĩĩة الریاضĩĩیةطĩĩرق تصĩĩمی白 بطاریĩĩات ا梆ریسĩĩان خĩĩریبط وثĩĩائر داود سĩĩلمان؛  – )٢(

 .٦٩ص) ١٩٩٢البصرة، دار الحكمة، 
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تعد فكرة تدویر العوامĩل مفھومĩاً ریاضĩیاً نحĩاول مĩن خاللĩھ تحویĩل مصĩفوفة التشĩبعات     
األولیة إلى مصفوفة أخرى مكافئة لھا ریاضĩیا یمكĩن الحصĩول منھĩا علĩى درجĩة تĩأثیر كĩل 

لĩĩق علĩĩى المحĩĩاور عامĩĩل علĩĩى عĩĩدد محĩĩدود مĩĩن المتغیĩĩرات لĩĩذلك فĩĩان مصĩĩطلح التĩĩدویر یط
األساسیة الدالة على العوامĩل المسĩتخرجة بĩالطرق المباشĩرة أي إدارة المحĩاور حĩول نقطĩة 
األصĩĩل حتĩĩى تصĩĩل إلĩĩى وضĩĩع بĩĩدیل لĩĩذلك فĩĩان التĩĩدویر یعمĩĩل علĩĩى إزالĩĩة الغمĩĩوض الĩĩذي 
یصĩĩاحب التحلیĩĩل األول وأحیانĩĩا یĩĩؤدي التعĩĩدیل فĩĩي زوایĩĩا المحĩĩاور إلĩĩى تقریĩĩب الحĩĩل مĩĩن 

  . )١(المناسب ا梆طار المرجعي
梆ن ھĩĩذه الطریقĩĩة ) الفاریمĩĩاكس لیكĩĩرز( واسĩĩتخدم الباحĩĩث التĩĩدویر المتعمĩĩد بأسĩĩلوب الĩĩـ     

تسعى إلى تقلیل عدد المتغیرات على كل عامل، وتتقبل ھذه الطریقة فكرة البناء البسĩیط مĩع 
 ، وان الھĩĩدف مĩĩن التĩĩدویر المتعامĩĩد ھĩĩو الحصĩĩول علĩĩى)٢(ا梆حتفĩĩاظ بالتعامĩĩد بĩĩین العوامĩĩل

عوامل ذات د梆لة 梆 تتغیر من تحلیل آلخر على الرغ白 من أن عملیة التدویر ھذه تقĩوم علĩى 
  .)٣(اعتبارات تختلف باختالف الغرض من البحث

قĩĩام الباحĩĩث بتحدیĩĩد العوامĩĩل ) فاریمĩĩاكس لیكĩĩرز(وبعĩĩد أن ت白ĩĩ تĩĩدویر العوامĩĩل بأسĩĩلوب الĩĩـ   
كحĩد أدنĩى ) ٠.٥٠(ذ ت白ĩ اسĩتخدام تشĩبعالقابلة للتفسیر بناءا علĩى تشĩبع الفقĩرات والعوامĩل، إ

لقبĩĩول الفقĩĩرات وقبĩĩول العوامĩĩل الĩĩذي تشĩĩبعǐ فیĩĩھ ثالثĩĩة فقĩĩرات أو أكثĩĩر وكانǐĩĩ تشĩĩبعاتھا 
 -٠.٣٠(أو أكثر ، إذ أنَّ الباحث یختار ا梆ختبار الذي زاد أو تساوى التشبع فیھ عĩن) ٠.٥٠(

  .)٤(بعد التدویر ویت白 قبول العامل الذي كانǐ تشبعاتھ ثالث اختبارات فأكثر) ٠.٥٠
مجĩĩا梆ت یتكĩĩون منھĩĩا مقیĩĩاس الثقافĩĩة الریاضĩĩیة ) ٤(وباعتمĩĩاد ھĩĩذا المحĩĩك أمكĩĩن قبĩĩول    

، وأیضĩا مĩع *لمشاھدي القنوات الفضĩائیة الریاضĩیة ، وھĩذه النتیجĩة تتفĩق مĩع آراء الخبĩراء
یبĩین مصĩفوفة ) ١٢(ا梆طار النظري لمفھوم الثقافة الریاضیة المتعĩدد المجĩا梆ت، والجĩدول 

  . العوامل لفقرات مقیاس الثقافة الریاضیة لمشاھدي القنوات الفضائیة الریاضیة بعد التدویر
  
  
  
  
  
  
  

  )١٢(جدول
  مصفوفة العوامل بعد التدویر

  ٤  ٣  ٢  ١  الفقرات  ٤  ٣  ٢  ١  الفقرات
  ٠.٢٠١  ٠.٧٦١*  ٠.٠٢٠-  ٠.٠١٦  ٢٧ف  ┟٠.٠٣  ٠.٠٧١  ٠.١٤٣  ٠.٧٦١*  ١ف

                                                 
 .١٤٥ص) ١٩٩٥الدوحة، دار قطري بن فجاءه، : ( خطوة مع التحلیل ألعاملي إبراھی白 عبد الوكیل؛ – )١(
 .٢٧٣، صمصدر سابقمحمد صبحي حسنین؛  – )٢(
السĩید محمĩد خیĩري ) :ترجمĩة(، ردیĩة بĩین األفĩراد والجماعĩاتسĩیكولوجیة الفĩروق الف جون انستازي وأنا خولي؛ – )٣(

 .٦٦٩ص) ٩┟١٩القاھرة، الشركة العربیة للطباعة والنشر،: ( وآخرون
 .٣٥٦-٣٥٥، صمصدر سابقودیع یاسین وحسن محمد؛  – )٤(
  ).١(ملحق  - *
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  ٠.١٠٧  ٠.٣٣٩  ┟٠.٠٠  ٠.٠٧٩-  ┟٢ف  ٠.٠٩٢  ٩┟٠.٠-  ٩┟٠.٠  ٠.٦٣٥*  ٢ف
  ٠.١٩٣  ٠.١٠٦-  ٠.٤٦٢  ٠.١٦٠  ٢٩ف  ٠.٠٢٣  ٠.٠٦٥-  ٠.٠٧٣  ٠.٦٧٧*  ٣ف
  ٠.٠٣٥  ٩┟.٠  ٠.٥٩٣*  ٠.٠٣٤  ٣٠ف  ٠.٢٦٤  ٠.٣٥١  ٠.٠٦٣-  ٠.١٥٧  ٤ف
  ٠.٠٣٢-  ٣┟٠.٥*  ٠.٢٢٠  ٠.٠٠٤  ٣١ف  ٠.٠١٣-  ٤┟٠.٠  ٠.٠٤٧  ┟٠.٦٥*  ٥ف
  ┟٠.٠٢  ٠.٤٠٤  ┟٠.٢٣  ٠.٠٣٢  ٣٢ف  ٩┟٠.٠-  ┟٠.٠٧  ┟┟٠.١  ٠.٥٧٦*  ٦ف
  ٠.٠٤٤-  ٠.٧٥٩*  ٠.٠٠٥  ٠.٥٢  ٣٣ف  ┟٠.١١-  ٠.١١٧  ٠.٠٠٣-  ┟٠.٦٥*  ٧ف
  ┟٠.١٤  ٥┟٠.١  ┟٠.٠٢-  ٠.٠٥٧  ٣٤ف  ٠.٠٥٢-  ٠.٠٧٣  ┟٠.٠٢-  ٠.٦٢٩*  ┟ف
  ٠.١١٢  ٠.١٢٢  ٠.١٣٥  ٠.١٠٤  ٣٥ف  ┟٠.٠٤  ٠.١٢٦  ٠.٠٧٤  ٠.٥٠٣*  ٩ف
  ٠.٠٧٥  ٠.٦٤٦*  ┟٠.١٦  ┟٠.٠١  ٣٦ف  ٠.٢٤٦  ٠.١٤٣  ٠.٠٠٥  ٠.٤٦٧  ١٠ف
  ٠.٠٥٢  ٠.٦٢٥*  ٠.١٤٢  ٠.٠٩٠  ٣٧ف  ┟٠.٠٦  ٠.٠٠١-  ٠.٠٤٤  ٠┟٠.٥*  ١١ف
  ٠.١٠٠  ٠.١٣٢  ┟٠.٥٧*  ٠.٠٢١  ┟٣ف  ┟٠.٠٤  ٠.٠٣٥  ٠.١٣٧  ┟٠.٠٠-  ١٢ف
  ٠.١٢٩  ٩┟٠.٦*  ٠.٠٥٤  ٠.٠٩٦  ٣٩ف  ٠.٣٣١  ٠.٠٠٦  ٠.٣٧٦  ٠.٢٣٦  ١٣ف
  ٠.٢٠٧  ┟┟٠.١  ٠.١١٣  ٠.٠٣٧-  ٤٠ف  ٠.١٠٤-  ٠.١٢٦  ٠.٠٦٦  ٠.١٣٧  ١٤ف
  ٠.١٥٦  ٠.٧٢٥*  ٠.٠١٥-  ٠.٠١٤  ٤١ف  ٠.١٣١  ٠.٠٧٢  ٠.٥٢٦*  ٠.٠٩٦  ١٥ف
  ٠.٠٠٣-  ٠.٦٦٢*  ٠.٠٠٢-  ┟٠.٠٠  ٤٢ف  ٠.٠٠١-  ٠.١٢٧  ٠.٦٧٢*  ٠.١٠٦  ١٦ف
  ٠.٣٦٧  ٠.١٩٦  ٠.١٩٣  ٩┟٠.٠  ٤٣ف  ٠.٠٠٣  ٠.٢١٣  ٠.٦١٠*  ┟٠.٠٩  ١٧ف
  ٠.٦٤٢*  ٠.١٦٠  ٠.٠٦٥  ٠.٠٠١  ٤٤ف  ٠.٠٠٧  ٠┟٠.١  ٠.٢٧١  ٠.١٩٢  ┟١ف
  ٠.٦٥٠*  ٠.٠٧٤  ٠.٠١٠  ٠.٠٥٩-  ٤٥ف  ٠.٠١٩  ٠.٢٤٥  ٠.٢٤٥  ٠.١٩٣  ١٩ف
  ٠.٦٢٣*  ┟٠.١٥  ٠.١١٤  ٠.٠١٩  ٤٦ف  ٠.٠٤٦  ٠.٠٣٥-  ٠.٦١٣*  ٠.٠٠٧  ٢٠ف
  ٣┟٠.٥*  ٠.١٧٢  ┟٠.٠٠  ٠.١١٩  ٤٧ف  ٠.١٠٧  ٠.٠٥٢-  ٠.٥٩٠*  ٠.٠٦٥  ٢١ف
  ٠.٤٦٤  ٢┟٠.١-  ٠.٠٠٤  ┟٠.٠١  ┟٤ف  ٠.١٩٣  ٠.٣٠٦  ٠.١٣٩  ٠.٠٢٤  ٢٢ف
  ٠.٤٠٠  ٠.٢١٥  ٠.١٥٢  ٠.١١٤  ٤٩ف  ٠.٠١٦  ٠.١٧٧  ٠.٦٢٠*  ٠.٠١٥  ٢٣ف
  ٠.٤٦١  ٠.٠٧٥  ٠.٢٥٣  ٠.٠١٩  ٥٠ف  ٠.٠٧٦-  ٠.٠٦٦  ٠.٠٧٧  ٠.٠٦٢  ٢٤ف
  ٠.٣٩٦  ٠.٠٢٦  ٠.٢٥٣  ٠.٠٣٣  ٥١ف  ٠.١١٠  ٠.٠٠٧-  ٠.١٤٩  ٠.١١٧  ٢٥ف
  ٠.٦٦٤*  ٠.١٠٤  ٠.١٢٢  ٠.٠٣٦  ٥٢ف  ٠.٠٥٩  ٠.٠٤٢  ٠.٥١٤*  ٠.١٧٦  ٢٦ف

  
  :تفسیر العوامل المستخلصة ٣-٤

الكلĩي للمصĩفوفة یجب أن یت白 تفسیر العوامĩل بعĩد تĩدویر المحĩاور إذ یĩت白 توزیĩع التبĩاین      
العاملیة من جدید في ضوء خصائص البناء البسیط وھي الخصائص التĩي تĩؤدي إلĩى تمییĩز 
المتغیر الواحد بتشبع مرتفع على عامل واحد ما ل白 یكن معبراً عن أشكال من التباین یتĩوزع 

  .)١(بشكل بارز مع العدید من متغیرات المصفوفة
لیھĩĩا بعĩĩد التĩĩدویر المتعامĩĩد دعمĩĩاً علمیĩĩاً أكیĩĩداً أو ولكĩĩي تعطĩĩي العوامĩĩل التĩĩي ت白ĩĩ التوصĩĩل إ   

تفسیراً أكثر سھولة وفھمĩاً وقĩد حĩرص الباحĩث علĩى مراعĩاة بعĩض الشĩروط األساسĩیة فĩي 
  :قبول العوامل وتفسیرھا كما أكدت الدراسات واألدبیات السابقة وھي

التĩي تتضĩمن ا梆قتصĩاد فĩي الوصĩف العĩاملي للنĩواحي ) ثروسĩتون(إتباع تعلیمات  .١
 .)٢()اختالف تشبعات العوامل ، التفسیرات التي لھا معنى( الفریدة 

یقبĩĩل العامĩĩل الĩĩذي یتشĩĩبع علیĩĩھ ثالثĩĩة اختبĩĩارات دالĩĩة علĩĩى األقĩĩل بحیĩĩث 梆 تقĩĩل أو  .٢
 ).٠.٥٠(تساوي التشبعات عن

 .)٣(اعتماد مصفوفة العوامل بعد التدویر المتعامد للمساعدة على التفسیر .٣
یاً في كل مجال من المجا梆ت ، وقĩد اختیĩرت الفقĩرات الحاصĩلة إذ ت白 ترتیب الفقرات تنازل  

فĩأكثر ، إذ تعĩد ھĩذه القیمĩة مؤشĩراً عالیĩاً لقبĩول ) ٠.٥٠(على التشبعات العالیة والواقعة من 

                                                 
مركĩĩز الكتĩĩاب للنشĩĩر،  القĩĩاھرة،: (  ١، طالتطبیĩĩق -التحلیĩĩل ألعĩĩاملي النظریĩĩة مصĩĩطفى حسĩĩین بĩĩاھي وآخĩĩرون؛  )١(

 .٤٤ص) ٢٠٠٢
 .┟┟ص)  ٢٠٠٤(،مصدر سابقكامل عبود حسین؛  – )٢(
أطروحĩة : ( كامل عبود حسĩین ؛ بنĩاء وتقنĩین مقیĩاس ا梆غتĩراب لĩدى بعĩض ریاضĩیي األلعĩاب الفردیĩة و الفرقیĩة – )٣(

 .١١١ص) ┟٢٠٠دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، 



  نبیل محمود شاكر . د.أ               ٢٠٠٩كانون األول لسنة . مجلة الفتح . العدد الثالث واألربعون 
  عثمان محمود شحاذة . م.م                                                                                          
 

 

مجا梆ت یتكون منھا المقیĩاس الثقافĩة ) ٤(تشبعات العوامل، وباعتماد ھذا المحك أمكن قبول 
یة الریاضĩیة، وسنسĩتعرض العوامĩل التĩي یتكĩون منھĩا الریاضیة لمشĩاھدي القنĩوات الفضĩائ

  ).١٣(المقیاس وفقاً لتشبعات فقرات تلك العوامل ، كما مبین في الجدول
  )١٣(جدول

  عدد فقرات المقیاس التي حازت على أعلى قی白 تشبع

وسنعرض العوامل التي یتكون منھĩا المقیĩاس وتسĩمیتھا وفĩق تشĩبعات فقĩرات تلĩك العوامĩل 
  :وھي

  : تفسیر العامل األول ١-٣-٤
علĩĩى تشĩĩبعات وفĩĩق شĩĩروط تفسĩĩیر یتكĩĩون العامĩĩل األول مĩĩن الفقĩĩرات الحĩĩائزة علĩĩى أ     

) ١٤(فقĩرات ، والجĩدول ) ٩(فĩأكثر وعĩددھا ) ٠.٥٠٣(العوامل المتعددة والتي بلغ تشبعھا 
  .یبین الفقرات التي یتكون منھا ھذا العامل

  )١٤(الجدول
  تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل األول مرتبة تنازلیا حسب درجة التشبع

  ت
白رق  

  الفقرة
  لفقراتا

درجة 
  التشبع

  ٠.٧٦١  梆 تقوم بتغطیة البطو梆ت واألحداث الریاضیة المحلیة والدولیة والعالمیة   ١  ١
  ٠.٦٧٧  تساعد في معرفة المصطلحات والمفاھی白 الریاضیة  ٢  ٢
  ┟٠.٦٥  تسھ白 في معرفة تاریخ األلعاب الریاضیة  ٥  ٣
  ┟٠.٦٥  تبین المعال白 الریاضیة وتعریف المشاھدین بھا  ٧  ٤
  ٠.٦٢٥  تساھ白 في التعرف على المھارات الریاضیة المختلفة  ٢  ٥
  ٠.٦٢٩  تسھ白 في معرفة مواعید وأماكن األحداث الریاضیة ونتائجھا   ┟  ٦
  ٠┟٠.٥  تعرض األخبار بطریقة علمیة حدیثة  ١١  ٧
┟  ٦  白في معرفة الشخصیات الریاضیة البارزة في كل دول العال 白٠.٥٧٦  تسھ  
  ٠.٥٠٣  في عرض النواحي الفنیة لأللعاب الریاضیةتعتمد التشویق   ٩  ٩

أنھا تعبر عĩن المجĩال المعرفĩي مĩن  *وبفحص الفقرات المكونة للعامل األول، أقر الخبراء  
المجĩĩال (مفھĩĩوم الثقافĩĩة الریاضĩĩیة وفĩĩي ضĩĩوء ھĩĩذه الفقĩĩرات أطلĩĩق علĩĩى ھĩĩذا العامĩĩل األول 

  ).المعرفي

                                                 
واتفقوا علĩى تسĩمیة العوامĩل ) ١الملحق (ربعة  وفقراتھا وتشبعاتھا على مجموعة من الخبراءت白 عرض العوامل األ - *

 .كما سیأتي ذكرھا

  ت
  العامل الرابع  العامل الثالث  العامل الثاني  العامل األول

درجة   الفقرة
  التشبع

 درجة  الفقرة
  التشبع

درجة   الفقرة
  التشبع

درجة   الفقرة
  التشبع

٠.٦٦٤  ٥٢  ٠.٧٦١  ٢٧  ٠.٦٧٢  ١٦  ٠.٧٦١  ١  ١  
٠.٦٥٠  ٤٥  ٠.٧٥٩  ٣٣  ٠.٦٢٠  ٢٣  ٠.٦٧٧  ٣  ٢  
٠.٦٤٢  ٤٤  ٠.٧٢٥  ٤١  ٠.٦١٣  ٢٠  ┟٠.٦٥  ٥  ٣  
٠.٦٢٣  ٤٦  ٩┟٠.٦  ٣٩  ٠.٦١٠  ١٧  ┟٠.٦٥  ٧  ٤  
٣┟٠.٥  ٤٧  ٠.٦٦٢  ٤٢  ٠.٥٩٣  ٣٠  ٠.٦٣٥  ٢  ٥  
٠.٦٤٦  ٣٦  ٠.٥٩٠  ٢١  ٠.٦٢٩  ┟  ٦      
٠.٦٢٥  ٣٧  ┟٠.٥٧  ┟٣  ٠┟٠.٥  ١١  ٧      
┟  ٣┟٠.٥  ٣٠  ٠.٥٢٦  ١٥  ٠.٥٧٦  ٦      
٠.٥١٤  ٢٦  ٠.٥٠٣  ٩  ٩          
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  :تفسیر العامل الثاني ١-٣-٤
مĩĩل الثĩĩاني مĩĩن الفقĩĩرات الحĩĩائزة علĩĩى تشĩĩبعات وفĩĩق شĩĩروط تفسĩĩیر العوامĩĩل یتكĩĩون الع     

یبĩین ) ١٥(تسع فقĩرات ، والجĩدول ) ٩(فأكثر وعددھا) ٠.٥١٤(المعتمدة والتي بلغ تشبعھا 
  .الفقرات التي یتكون منھا ھذا المجال

  )١٥(الجدول
  تنازلیا حسب درجة التشبعیبین تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل الثاني مرتبة 

  ت
白رق  

  الفقرة
  الفقرات

درجة 
  التشبع

  ٠.٦٧٢  تعمل على تطبیع العالقات الثقافیة وا梆جتماعیة للفرد  ١٦  ١
  ٠.٦٢٠  تعمل على توطید العالقات بین البلدان  ٢٣  ٢
  ٠.٦١٣  梆 تبین أھمیة األنشطة الریاضیة في إشباع حاجات الفرد ومیولھ  ٢٠  ٣
  ٠.٦١٠  میة القی白 ا梆جتماعیة المقبولةتعمل على تن  ١٧  ٤
  ٠.٥٩٣  تساعد في توجیھ حیاة الفرد نحو أھداف نافعة ومفیدة  ٣٠  ٥
  ٠.٥٩٠  تنمي مفھوم ا梆نتماء للجماعة والوطن   ٢١  ٦
  ┟٠.٥٧  تدع白 ریاضة المعوقین باھتمام ملحوظ  ┟٣  ٧
  ٠.٥٢٦  تنمي مفھوم التعاون وقیمتھ المجتمعیة  ١٥  ┟
  ٠.٥١٤  دین على ا梆نتماء إلى المؤسسات واألندیة الریاضیة والشبابیةتشجع المشاھ  ٢٦  ٩

وعندما فحصǐ الفقرات المكونة للعامل الثاني وجد الخبراء أنھا تبĩین المجĩال ا梆جتمĩاعي   
مĩĩن مفھĩĩوم الثقافĩĩة الریاضĩĩیة رغ白ĩĩ أنھĩĩا تحتĩĩوي علĩĩى فقĩĩرتین مĩĩن المجĩĩال التربĩĩوي وھمĩĩا 

المجĩĩال (لعĩĩاملي اثبǐĩĩ تĩĩداخل ھĩĩذین المجĩĩالین          إ梆 أن التحلیĩĩل ا) ┟٣٠،٣(الفقرتĩĩان 
المجĩĩال (وفĩĩي ضĩĩوء ھĩĩذه الفقĩĩرات أطلĩĩق علĩĩى ھĩĩذا العامĩĩل ) ا梆جتمĩĩاعي والمجĩĩال التربĩĩوي

  ).ا梆جتماعي
  :تفسیر العامل الثالث ٣-٣-٤

یتكĩĩون العامĩĩل الثالĩĩث مĩĩن الفقĩĩرات الحĩĩائزة علĩĩى أعلĩĩى تشĩĩبعات وفĩĩق شĩĩروط تفسĩĩیر      
) ١٦(فقĩرات والجĩدول) ┟(فĩأكثر وعĩددھا ) ٣┟٠.٥(التĩي بلĩغ تشĩبعاتھاالعوامĩل المعتمĩدة و

  .یبین الفقرات التي یتكون منھا ھذا المجال
  
  
  
  
  
  

  )١٦(الجدول
  تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل الثالث مرتبة تنازلیا حسب درجة التشبع

  رق白  ت
  الفقرة

  الفقرات
درجة 
  التشبع

  ٠.٧٦١  نب العنف والشغب في البطو梆ت والمنافسات الریاضیة梆 تدعو إلى تج  ٢٧  ١
  ٠.٧٥٩  تؤدي دورا مھما في الكشف عن بغض ا梆نحرافات في الوسط الریاضي  ٣٣  ٢
  ٠.٧٢٥  احتكار بعض القنوات لبث األحداث الریاضیة یحرم المشاھدین حق المشاھدة  ٤١  ٣
  ٩┟٠.٦  لعالقة بین الریاضة والجمھور梆 تھت白 بالبحوث والدراسات التربویة التي تعمق ا  ٣٩  ٤
  ٠.٦٦٢  توضح السلوك الریاضي وتبعده عن التعصب  ٤٢  ٥



  نبیل محمود شاكر . د.أ               ٢٠٠٩كانون األول لسنة . مجلة الفتح . العدد الثالث واألربعون 
  عثمان محمود شحاذة . م.م                                                                                          
 

 

  ٠.٦٤٦  تسھ白 في تجنب العادات الخاطئة أثناء ممارسة النشاط الریاضي   ٣٦  ٦
  ٠.٦٢٥  تدع白 الصلة بین الریاضة والعلوم األخرى  ٣٢  ٧
  ٣┟٠.٥  حضارة واألخالقتسھ白 في إیقاظ الحس الجمالي في البشر ودوره في ال  ٣١  ┟

وعند فحص الفقرات المكونة للعامل الثالث وجد الخبĩراء أنھĩا تبĩین المجĩال التربĩوي مĩن    
مفھوم الثقافĩة الریاضĩیة رغ白ĩ أنھĩا تحتĩوي علĩى فقĩرة واحĩدة مĩن المجĩال ا梆جتمĩاعي وھĩي 

ي والمجĩال المجال ا梆جتمĩاع(إ梆 أن التحلیل العاملي اثبǐ تداخل ھذین المجالین) ٢٧(الفقرة 
  ).ال التربويالمج( وفي ضوء ھذه الفقرات أطلق على ھذا المجال ) التربوي

  :تفسیر العامل الرابع ٤-٣-٤
یتكĩĩون العامĩĩل الرابĩĩع مĩĩن الفقĩĩرات الحĩĩائزة علĩĩى أعلĩĩى تشĩĩبعات وفĩĩق شĩĩروط تفسĩĩیر      

) ١٧(فقĩرات والجĩدول) ٥(فĩأكثر وعĩددھا ) ٣┟٠.٥(العوامĩل المعتمĩدة والتĩي بلĩغ تشĩبعاتھا
  .یبین الفقرات التي یتكون منھا ھذا المجال

  
  )١٧(الجدول

  تسلسل الفقرات وأرقامھا وتشبعاتھا الخاصة بالعامل الرابع مرتبة تنازلیا حسب درجة التشبع

  ت
白رق  

  الفقرة
  الفقرات

درجة 
  التشبع

  ٠.٦٦٤  توضح للمرأة كیفیة اكتساب الرشاقة والجمال الجسمي  ٥٢  ١
  ٠.٦٥٠  الفرد بمضار المنشطات 梆 تعمل على توعیة  ٤٥  ٢
  ٠.٦٤٢  梆 تھت白 ببرامج التأھیل البدني والصحة العالجیة  ٤٤  ٣
  ٠.٦٢٣  تبرز أھمیة ممارسة الریاضة في زیادة كفاءة أجھزة الجس白 الوظیفیة  ٤٦  ٤
  ٣┟٠.٥  تبین كیفیة تالفي اإلصابات و عالجھا  ٤٧  ٥

لخبراء أنھĩا تبĩین المجĩال الصĩحي مĩن وعند فحص الفقرات المكونة للعامل الرابع وجد ا    
  ).المجال الصحي(مفھوم الثقافة الریاضیة وأطلق على ھذا العامل 

یتضĩĩح مĩĩن نتĩĩائج التحلیĩĩل العĩĩاملي لھĩĩذا البحĩĩث أن مفھĩĩوم الثقافĩĩة الریاضĩĩیة المتعĩĩدد      
المجĩĩا梆ت وھĩĩذه النتĩĩائج تتفĩĩق مĩĩع مĩĩا أشĩĩارت إلیĩĩھ الدراسĩĩات السĩĩابقة مĩĩن مفھĩĩوم الثقافĩĩة 

  . ضیة وھذا یدل على وجود صدق عامليالریا
  )┟١(مجا梆ت وكما موضح في الجدول) ٤(وبذلك احتوى مفھوم الثقافة الریاضیة على 

  
  
  
  
  

  )┟١(الجدول 
  مجا梆ت مقیاس الثقافة الریاضیة وفقراتھا ا梆یجابیة والسلبیة بعد التحلیل ألعاملي

  المجموع  دالعد  الفقرات السلبیة  العدد  الفقرات ا梆یجابیة  المجال  ت
  ٩  ١  ١  ┟  ١١، ٩، ┟، ٧، ٦، ٥، ٣، ٢  المعرفي  ١
  ٩  ١  ٢٢  ┟  ┟٣، ٣٠، ٢٦، ٢٣، ٢١، ١٧، ١٦، ١٥  ا梆جتماعي  ٢
  ┟  ٣  ٤١، ٣٩، ٢٧  ٥  ٤٢، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٣١  التربوي  ٣
  ٥  ٢  ٤٥، ٤٤  ٣  ٥٢، ٤٧، ٤٦  الصحي  ٤

  ٣١  ٧    ٢٤  المجموع
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والجĩدول ) ٦(وكما مبین في الملحĩقفقرة ) ٣١(وبذلك تألف المقیاس بصیغتھ النھائیة من    
فأكثر لمكونات مقیاس الثقافĩة الریاضĩیة لمشĩاھدي ) ٠.٥٠(یبین الفقرات ذات التشبع ) ١٩(

  .القنوات الفضائیة الریاضیة، وبھذا ت白 تحقیق الھدف األول من أھداف البحث
  

  )١٩(الجدول
  )٠.٥٠(مصفوفة العوامل بعد حذف التشبعات التي تقل عن

  رق白 الفقرة  ت
  العوامل

  الصحي       التربوي  ا梆جتماعي  المعرفي
        ٠.٧٦١  ١ف  ١
        ٠.٧٣٥  ٢ف  ٢
        ٠.٦٧٧  ٣ف  ٣
        ┟٠.٦٥  ٥ف  ٤
        ٠.٧٥٦  ٦ف  ٥
        ┟٠.٦٥  ٧ف  ٦
        ٠.٦٢٩  ┟ف  ٧
        ٠.٥٠٣  ٩ف  ┟
        ٠┟٠.٥  ١١ف  ٩

      ٠.٥٢٦    ١٥ف  ١٠
      ٠.٦٧٢    ١٦ف  ١١
      ٠.٦١٠    ١٧ف  ١٢
      ٠.٦١٣    ٢٠ف  ١٣
      ٠.٥٩٠    ٢١ف  ١٤
      ٠.٦٢٠    ٢٣ف  ١٥
      ٠.٥١٤    ٢٦ف  ١٦
      ٠.٥٩٣    ٣٠ف  ١٧
      ┟٠.٥٧    ┟٣ف  ┟١
    ٠.٧٦١      ٢٧ف  ١٩
    ٣┟٠.٥      ٣١ف  ٢٠
    ٠.٧٥٩      ٣٣ف  ٢١
    ٠.٦٤٦      ٣٦ف  ٢٢

  رق白 الفقرة  ت
  العوامل

  المعرفي  التربوي  ا梆جتماعي  المعرفي
    ٠.٦٢٥      ٣٧ف  ٢٣
    ٩┟٠.٦      ٣٩ف  ٢٤
    ٠.٧٢٥      ٤١ف  ٢٥
    ٠.٦٦٢      ٤٢ف  ٢٦
  ٠.٦٤٢        ٤٤ف  ٢٧
  ٠.٦٥٠        ٤٥ف  ┟٢
  ٠.٦٢٣        ٤٦ف  ٢٩
  ٣┟٠.٥        ٤٧ف  ٣٠
  ٠.٦٦٤        ٥٢ف  ٣١

  
تبĩĩین مĩĩدى الĩĩدور ا梆یجĩĩابي للقنĩĩوات الفضĩĩائیة )  ١٧(أن التشĩĩبعات المبینĩĩة فĩĩي الجĩĩدول     

یة ، إذ تشĩیر الریاضیة فĩي نشĩر الثقافĩة الریاضĩیة لĩدى مشĩاھدي القنĩوات الریاضĩیة الفضĩائ
ھĩذه القĩĩی白 اإلحصĩائیة ذات التشĩĩبعات العالیĩĩة د梆لĩة معنویĩĩة ألثĩĩر مشĩاھدة القنĩĩوات الریاضĩĩیة 
القضائیة في اكتساب الطلبة للثقافة الریاضیة ألن ھذه القی白 ھي نتائج إحصĩائیة اعتمĩدت فĩي 

ھĩذا  عملیاتھا على البیانات األصلیة إلجابĩات الطلبĩة علĩى فقĩرات المقیĩاس، ویعĩزو الباحĩث
إلى تĩأثیر القنĩوات الفضĩائیة فĩي نشĩر الثقافĩة الریاضĩیة والĩى الĩدور المھ白ĩ الĩذي تؤدیĩھ ھĩذه 
القنوات في الوقǐĩ الحاضĩر بالنسĩبة إلĩى الشĩاب العراقĩي خاصĩة بعĩد انتشĩار أجھĩزة التقĩاط 
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القنوات الفضائیة عبر األقمار الصناعیة ، إذ 梆 یخلو بیǐĩ أي أسĩرة عراقیĩة تقریبĩاً مĩن ھĩذا 
از ، وان كل شĩاب مĩن المؤكĩد أنĩھ یقضĩي بعĩض الوقǐĩ أمĩام الشاشĩة لمتابعĩة البĩرامج الجھ

واألحĩداث الریاضĩیة المختلفĩĩة التĩي تعرضĩĩھا القنĩوات الریاضĩĩیة الفضĩائیة، وھĩĩذا مĩا یؤكĩĩده 
، ویĩĩذكر حسĩĩین یĩĩونس أن ا梆عĩĩالم الریاضĩĩي وخصوصĩĩا القنĩĩوات الفضĩĩائیة  *صĩĩباǘ منفĩĩي

والحقĩائق والموضĩوعات فĩي عملیĩة التفسĩیر والتوجیĩھ تسھ白 في نشĩر األخبĩار والمعلومĩات 
  .)١(والترفیھ والتثقیف ویذكر أن التثقیف أحد أھ白 أدوار الفضائیات

للفضĩĩائیات الریاضĩĩیة تĩĩأثیراً مباشĩĩراً وقویĩĩاً بحیĩĩث یمكĩĩن أن " ویؤكĩĩد صĩĩالح خلیĩĩل بĩĩان   
لثقافیĩة للطلبĩĩة ، كمĩا أن للفضĩĩائیات تĩأثیرا علĩى الخلفیĩات ا)١("یسĩیطر علĩى أفكĩار الجمĩاھیر

  .)٢(وتساعدھ白 على فھمھ白 للعوامل الثقافیة التي یمكن أن تؤثر على التحصیل الجامعي
ومن خالل ھذه الخطوات البحثیة تحقق الھĩدف الثĩاني وأیضĩا ت白ĩ تحقیĩق الفĩرض األول،     

أي أن ھنĩĩاك د梆لĩĩة إحصĩĩائیة معنویĩĩة ألثĩĩر مشĩĩاھدة القنĩĩوات الفضĩĩائیة الریاضĩĩیة فĩĩي نشĩĩر 
الریاضیة بین طلبة جامعة دیالى ، ویجب أن نتذكر أن الفضائیات لیسǐ ھي الوسĩیلة  الثقافة

الوحیĩĩدة التĩĩي یĩĩت白 مĩĩن خاللھĩĩا تشĩĩكیل ونشĩĩر وتوزیĩĩع وتنĩĩاول الثقافĩĩة الریاضĩĩیة فاإلذاعĩĩة 
والصĩحافة تعĩّد أیضĩا مĩن المكونĩات األساسĩیة فĩي البنیĩة الثقافیĩة لوسĩائل ا梆عĩالم ) الرادیو(

  . الریاضیة
بĩĩین الطĩĩالب والطالبĩĩات لمسĩĩتوى الثقافĩĩة الریاضĩĩیة وتحلیلھĩĩا ) ت(نتĩĩائج قیمĩĩة  عĩĩرض ٤-٤

  : ومناقشتھا
  )٢٠(الجدول

  بین الطالب والطالبات في مستوى الثقافة الریاضیة) ت(قی白 الوسط الحسابي وا梆نحراف المعیاري وقیمة
  الد梆لة  *الجدولیة)ت(  المحسوبة) ت(  ع±  سَ   الجنس
  ١٣.٥٠٣  ١٢٢.٦٥  طالب

٩┟.١  ٠.٧٤٩  
  غیر
  ١٣.١٠٩  ١٢٢.٣٥  طالبات  دال

) ٤┟١٠(ودرجة حریة) ٠.٠٥(الجدولیة عند مستوى د梆لة ) ت(قیمة  ·
  )٩┟.١(تساوي

أشĩĩارت النتĩĩائج إلĩĩى أن الطĩĩالب والطالبĩĩات 梆 یختلفĩĩون فĩĩي ) ٢٠(مĩĩن خĩĩالل الجĩĩدول     
الوسĩط الحسĩابي  مستوى الثقافة الریاضیة المكتسبة من القنوات الفضائیة الریاضیة، فقد بلĩغ

فĩĩي حĩĩین ) ١٣.٥٠٣(وبĩانحراف معیĩĩاري قĩĩدره) ١٢٢.٦٥(للثقافĩة الریاضĩĩیة لĩĩدى الطĩĩالب 
فĩي حĩین ) ١٣.١٠٩(وبĩانحراف معیĩاري وقĩدره) ١٢٢.٣٥(بلغ الوسĩط الحسĩابي للطالبĩات

وھذه القیمة اقل من القیمĩة الجدولیĩة عنĩد مسĩتوى ) ٠.٧٤٩(الكلیة المحسوبة) ت(بلغǐ قیمة
وھĩĩذا یعنĩĩĩي عĩĩĩدم وجĩĩĩود د梆لĩĩĩة ) ٩┟.١( والبالغĩĩĩة )  ٤┟١٠(جĩĩĩة حریĩĩĩةودر) ٠.٠٥(د梆لĩĩة

إحصĩĩائیة للفĩĩرق بĩĩین الطĩĩالب والطالبĩĩات فĩĩي مسĩĩتوى الثقافĩĩة الریاضĩĩیة لمشĩĩاھدي القنĩĩوات 
الریاضیة الفضائیة ویعني أیضا ھذا أن كĩل مĩن الطĩالب والطالبĩات یتسĩاوون  فĩي مسĩتوى 

                                                 
جامعĩة بغĩداد یĩوم الثالثĩاء /د صĩباǘ منفĩي رئĩیس قس白ĩ اإلحصĩاء فĩي كلیĩة اإلدارة وا梆قتصĩاد. مقابلة شخصیة مĩع أ  - *

  . ┟١٥/٧/٢٠٠الموافق 
 .٤٣، صمصدر سابقحسین یونس؛  – )١(
القĩاھرة، دار آرام للدراسĩات والنشĩر والتوزیĩع، : ( ١، طمدخل إلى ا梆تصĩال الجمĩاھیريصالح خلیل أبو أصبع؛  – )١(

 .٩┟١ص) ┟١٩٩
المجلĩة المصĩریة (عبد العزیز السید عبد العزیĩز؛ خدمĩة مواقĩع وكĩا梆ت األنبĩاء العربیĩة وأثرھĩا علĩى المسĩتقبل ،  – )٢(

 .٢٢٢ص مصدر سابق، ) لبحوث األعالم
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ه النتĩائج ل白ĩ تتحقĩق فرضĩیة البحĩث الثانیĩة الثقافة الریاضیة المكتسĩبة مĩن ھĩذه القنĩوات وبھĩذ
والتĩĩي مفادھĩĩا وجĩĩود فĩĩروق ذات د梆لĩĩة إحصĩĩائیة بĩĩین طĩĩالب وطالبĩĩات جامعĩĩة دیĩĩالى فĩĩي 

  .مستوى الثقافة الریاضیة
ویعزو الباحث ھذه النتیجة إلى طبیعة المجتمع والعینة المختارة والمتمثلĩة بطلبĩة الجامعĩة    

ختالطھĩا وتقĩارب المسĩتوى العمĩري والثقĩافي لھĩا وطریقة ترتیب ھذه الشĩریحة مĩن حیĩث ا
وكذلك تقارب مستوى الذكاء واإلدراك العقلي بالنسبة لكĩال الجنسĩین لھĩذه المرحلĩة العمریĩة 
وتت白 عملیة نقل األفكار واآلراء بشكل مباشر بین الطلبة بسĩبب ا梆خĩتالط لكĩال الجنسĩین فĩي 

لĩĩدیھ白، و梆 شĩĩك أن الثقافĩĩة الریاضĩĩیة المجتمĩĩع الجĩĩامعي ممĩĩا یولĩĩد اتجاھĩĩات وأراء متقاربĩĩة 
ضروریة في المجتمع وھĩي أمĩر مرغĩوب وایجĩابي وان ذلĩك یعنĩي أن المجتمĩع فĩي عملیĩة 
تقĩĩدم حضĩĩاري وان أي توقĩĩف أو تلكĩĩؤ لĩĩیس ھĩĩو فĩĩي الواقĩĩع أ梆 تخلĩĩف ، ألن عملیĩĩة التقĩĩدم 

یجĩب  الحضاري تسیر إلى اإلمام باستمرار و梆 تقف فتزداد الفجوة بمضي الوقǐĩ ومĩن ھنĩا
إلĩى ) ١٩٧٩(أن نسعى لتحقیق الموازنة بین الجنسین وھĩذا مĩا یشĩیر ألیĩھ محمĩد إلیĩاس بكĩر

الطلبĩة ( أن طلبة الجامعة تتكون لدیھ白 انطباعات ورغبات وتوجھات متقاربĩة لĩدى الجنسĩین
  .)١(فضال عن تقارب مستوى الذكاء والقدرات العقلیة في ھذه المرحلة العمریة) والطالبات

كن أیضا ان نعزو ھذه النتیجة إلى  الدور الذي تؤدیھ القنĩوات الفضĩائیة الریاضĩیة ویم       
دیفیĩد روي (في نشر الثقافة الریاضیة وتأثیرھا لدى الجنسین على حد سواء وھذا مĩا یؤكĩده 

أن القنĩوات الفضĩائیة الریاضĩیة جĩذبǐ  انتبĩاه الجمھĩور ولكĩال الجنسĩین علĩى حĩد ) "┟١٩٩
واألحĩĩĩداث الریاضĩĩĩیة واعتبĩĩĩاره جĩĩĩزءاً مĩĩĩن المĩĩĩوروث الثقĩĩĩافي  سĩĩĩواء لمشĩĩĩاھدة البĩĩĩرامج

  .  )٢(" المتحضر
كمĩĩĩا أدركǐĩĩĩ اللجنĩĩĩة ا梆ولمبیĩĩĩة الدولیĩĩĩة بĩĩĩأن المیĩĩĩزة ا梆قتصĩĩĩادیة والثقافیĩĩĩة الكبĩĩĩرى فĩĩĩي     

الفضائیات الریاضیة ھو جماھیریتھا الھائلة من كال الجنسĩین، إذ أنَّ لھĩذه القنĩوات یمكĩن أن 
  .)١(إلحساس  بأنھ白 یمرون في وقǐ واحد بنفس الخبرة الریاضیةتعطي لبالیین الناس ا

إلĩĩى أن اھتمĩĩام النسĩĩاء بالریاضĩĩة یتزایĩĩد ) ٢٠٠٢(وأشĩĩارت إحصĩĩائیات كĩĩأس العĩĩال白 لعĩĩام    
بسĩĩرعة ملحوظĩĩة ففĩĩي الیابĩĩان مĩĩثال كĩĩان عĩĩدد مشĩĩاھدي المباریĩĩات مĩĩن النسĩĩاء مقاربĩĩا لعĩĩدد 

للنساء وھي نسĩبة %) ٤٩(للرجال و%) ٥١(المشاھدین من الرجال فقد كانǐ النسبة حوالي
  .)٢(متعادلة تقریبا

وغالبا ما یت白 التقلیل من إمكانیات ھذه القĩوة وا梆سĩتھانة بھĩا ألن النشĩاط فĩي ھĩذا المجĩال     
ھĩĩĩو مجĩĩĩرد ریاضĩĩĩة ، وبĩĩĩرغ白 أن مĩĩĩن المھ白ĩĩĩ أن نسĩĩĩتخلص المعĩĩĩاني السیاسĩĩĩیة والثقافیĩĩĩة 

الریاضĩĩي كĩĩي نĩĩتمكن مĩĩن إعĩĩداد  عĩĩالماألوا梆قتصĩĩادیة المتضĩĩمنة فĩĩي ھĩĩذه القĩĩوة لوسĩĩائل 
白الموضوعات الریاضیة التي تناسب المواطنین في جمیع أنحاء العال .  

  

                                                 
أطروحĩĩة دكتĩĩوراه، كلیĩĩة التربیĩĩة ابĩĩن : ( محمĩĩد إلیĩĩاس بكĩĩر؛ قیĩĩاس مفھĩĩوم الĩĩذات وا梆غتĩĩراب لĩĩدى طلبĩĩة الجامعĩĩة – )١(

 ،白١٢٥-١٢٠ص) ١٩٧٩الھیث. 
  .٩┟١، صمصدر سابقدیفید روي؛  -٢

1- Wilson. H ; Television Toured Force ; the Nation Watches the Olympic Games , 
Cambridg University tress ,1998,P191.  
2- Fifa (2002) 41.100 Hours of 2002 Fifa World  Cup TV Coverage in 213 Countries. 
Press Release ,21 November . 
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  الباب الخامس
  ا梆ستنتاجات والتوصیات٥
  :ا梆ستنتاجات ١-٥
  :في ضوء النتائج توصل الباحث إلى ا梆ستنتاجات اآلتیة  

الریاضĩیة فĩي قیĩاس فاعلیة مقیĩاس الثقافĩة الریاضĩیة لمشĩاھدي القنĩوات الفضĩائیة  .١
 .مستوى الثقافة الریاضیة لطلبة الجامعة

باإلمكان استخدام أي من المجĩا梆ت األربعĩة مĩن مجĩا梆ت المقیĩاس كعامĩل مسĩتقل  .٢
 . لقیاس الثقافة الریاضیة

 .إنَّ للقنوات الفضائیة الریاضیة دورا ایجابیا في تزوید المشاھد بالثقافة الریاضیة .٣
ة لĩĩĩدى متĩĩĩابعي القنĩĩĩوات الفضĩĩĩائیة الریاضĩĩĩیة لكĩĩĩال إنَّ مسĩĩĩتوى الثقافĩĩĩة الریاضĩĩĩی .٤

  .الجنسین متساٍو تقریبا
 :التوصیات ٢-٥

  :في ضوء النتائج التي توصل إلیھا الباحث یوصي بما یلي     
تطبیق المقیاس الحالي على عینات أخرى من طلبة جامعĩات أخĩرى للتعĩرف علĩى  .١

 .الریاضیةمستوى الثقافة الریاضیة لدى مشاھدي القنوات الفضائیة 
ا梆ھتمĩĩام بتوسĩĩیع القنĩĩوات الفضĩĩائیة الریاضĩĩیة فĩĩي قطرنĩĩا العزیĩĩز ودعمھĩĩا لتكĩĩون  .٢

واجھة ا梆عالم العراقي في العال白 لكون الریاضة مĩن الوسĩائل المھمĩة التĩي تفھمھĩا 
 .الشعوب كافةً 

ا梆ھتمĩĩام بĩĩالبرامج الریاضĩĩیة الموجھĩĩة إلĩĩى فئĩĩة الطلبĩĩة مĩĩن خĩĩالل نشĩĩر الثقافĩĩĩة  .٣
 .الریاضیة

الطلبĩĩة إلĩĩى دور القنĩĩوات الفضĩĩائیة الریاضĩĩیة فĩĩي نشĩĩر الثقافĩĩة الریاضĩĩیة توجیĩĩھ  .٤
 .األكادیمیة وا梆شتراك فیھا

یوصĩĩي الباحĩĩث بإدخĩĩال مĩĩادة األعĩĩالم الریاضĩĩي فĩĩي ضĩĩمن منĩĩاھج تĩĩدریس كلیĩĩات  .٥
التربیĩĩة الریاضĩĩیة فĩĩي القطĩĩر لمĩĩا لĩĩھ مĩĩن دور أساسĩĩي فĩĩي توعیĩĩة وتثقیĩĩف ھĩĩذه 

 .الشریحة المھمة من المجتمع
لمؤسسĩĩĩĩات اإلعالمیĩĩĩĩة الریاضĩĩĩĩیة إلĩĩĩĩى ا梆ھتمĩĩĩĩام بالمضĩĩĩĩامین المعرفیĩĩĩĩة دعĩĩĩĩوة ا .٦

 . وا梆جتماعیة والتربویة والصحیة عدم ا梆قتصار على التغطیات اإلخباریة
 .تطبیق كل مجال من المجا梆ت األربعة على حدة إلى جانب المقیاس ككل .٧
ة ولĩیس علĩى التأكید على البرامج الثقافیة الریاضیة في القنوات الفضĩائیة الریاضĩی .┟

 .األخبار الریاضیة
 

 :واألجنبیةالمصادر العربیة 
) ١٩٩٥الدوحĩة، دار قطĩري بĩن فجĩاءه، : ( خطĩوة مĩع التحلیĩل ألعĩاملي إبراھی白 عبد الوكیل؛ ·

 .١٤٥ص
 ).┟┟١٩اربد، دار النھضة العربیة، :( ٢، طالتقوی白 في العملیة التدریسیةاحمد سلمان عودة؛  ·
 ).١٩٩٣اربد، دار األمل، : ( ٣، طتقوی白 في العملیة التدریسیةالقیاس والاحمد سلیمان عودة؛  ·
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احمĩد فĩĩاروق احمĩد؛ اإلعĩĩالم الریاضĩĩي وعالقتĩھ بĩĩالقرارات الصĩĩادرة عĩن ا梆تحĩĩاد المصĩĩري  ·
      : م ) ٢٠٠٠-١٩٩٥(لكĩĩرة القĩĩدم والخاصĩĩة بإقالĩĩة الجھĩĩاز الفنĩĩي للمنتخĩĩب الĩĩوطني للفتĩĩرة مĩĩن 

 ).٢٠٠٢التربیة الریاضي للبنین، رسالة ماجستیر، جامعة حلوان، كلیة ( 
اإلسكندریة، دار المعرفĩة ا梆جتماعیĩة، :( ٢، طاستخبارات الشخصیة احمد محمد عبد الخالق؛ ·

٩┟١٩. ( 
 ).٢٠٠٠الكویǐ، دار الكتاب الحدیث،:( قیاس الشخصیةبدر محمد األنصاري؛  ·
梆نجĩاز الریاضĩي ثامر محمود ذنون الحمداني؛ بعض النماذج المعرفیة وا梆جتماعیĩة لدافعیĩة ا ·

أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة، : ( وعالقتھا بمستوى ا梆نجاز لدى 梆عبي كرة القدم
 ).٢٠٠٦جامعة الموصل، 

: جĩالل عبĩĩد ألعبĩادي؛ أھمیĩĩة وسĩĩائل األعĩالم فĩĩي نشĩر الثقافĩĩة الریاضĩĩیة بĩین أوسĩĩاط الشĩĩباب  ·
 ) . ١٩٩٦یة، جامعة بغداد، كلیة التربیة الریاض) ١٢(مجلة التربیة الریاضیة، العدد(
(   : ١ط: خالĩد العĩامري) ترجمĩة(، )SPSS(التحلیل العاملي باستخدام برنامججوان با梆نǐ؛  ·

  ).٢٠٠٦القاھرة ، دار الفاروق للنشر والتوزیع، 
) ترجمĩة(، سĩیكولوجیة الفĩروق الفردیĩة بĩین األفĩراد والجماعĩات جون انسĩتازي وأنĩا خĩولي؛ ·

  ).٩┟١٩القاھرة، الشركة العربیة للطباعة والنشر،(  :السید محمد خیري وآخرون:
أطروحĩة : ( حازم علĩوان منصĩور؛ بنĩاء مقیĩاس لمفھĩوم الĩذات وتقنینĩھ لĩدى 梆عبĩي كĩرة الیĩد ·

 ).٢٠٠١دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، 
بیĩĩروت، : ( ١، طمقدمĩĩة فĩĩي ا梆تصĩĩال الجمĩĩاھیري المĩĩداخل والوسĩĩائل حسĩĩنین محمĩĩد نصĩĩر ؛ ·

 ).٢٠٠١كتبة فالǘ، م
القĩĩاھرة، الĩĩدار : ( ا梆تصĩĩال ونظریاتĩĩھ المعاصĩĩرة حسĩĩین كمĩĩال مكĩĩاوي و لیلĩĩى حسĩĩین السĩĩید؛ ·

 ).٢٠٠٣المصریة اللبنانیة، 
رسالة ماجستیر، كلیة التربیة : ( حسین یونس؛ دور الصحافة الریاضیة في نشر الثقافة البدنیة ·

  ).١٩٩٩الریاضیة ، جامعة بغداد، 
دور الصحافة فĩي تعمیĩق القĩی白 التربویĩة والثقافیĩة وا梆جتماعیĩة الریاضĩیة  خالد حسن القضاة؛ ·

 ).١٩٩٧رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد، كلیة التربیة الریاضیة ، : ( في المجتمع األردني
القĩاھرة ، دار الكتĩاب : (  ١ط ١، جاإلعĩالم الریاضĩيخیر الدین علĩي عĩویس وعطĩا حسĩن؛  ·

 ) .┟١٩٩للنشر، 
عثمĩان ) ترجمĩة(،  دراسĩات فĩي بنĩاء النظریĩة اإلعالمیĩة–األعالم وتأثیراتĩھ دنیس ماكویل ؛  ·

 ).١٩٩٢القاھرة ، دار الفكر العربي، :(  ١العربي، ط
القĩĩاھرة ، دار : (  ٢، ط)SPSS(التحلیĩĩل اإلحصĩĩائي للبیانĩĩات باسĩĩتخدام  رجĩĩاء أبĩĩو عĩĩالم ؛ ·

  ) .٢٠٠٦النشر للجامعات، 
دمشĩق، : ( ١، ط یاتھ النظریĩة وممارسĩاتھ العلمیĩةالبحث العلمĩي أساسĩرجاء وحید رویدري؛  ·

 ).٢٠٠٠دار الفكر، 
القĩĩاھرة ، ( ،  أمĩĩین أنĩĩور الخĩĩولي ترجمĩĩة ،اللعĩĩب النظیĩĩف للجمیĩĩعروبĩĩرت میلĩĩر وآخĩĩرون ؛  ·

 ).١٩٩٤سلسلة الفكر العربي، 
( ترجمĩة، محمĩد سĩعید وآخĩرون: أساسیات القیاس والتقوی白 في تدریس العلĩومرودني دارون؛  ·

 ).٥┟١٩ار وائل ، األردن، د
طĩĩرق تصĩĩمی白 بطاریĩĩات ا梆ختبĩĩار والقیĩĩاس فĩĩي التربیĩĩة ریسĩĩان خĩĩریبط وثĩĩائر داود سĩĩلمان؛  ·

 ).١٩٩٢جامعة البصرة، دار الحكمة، : ( الریاضیة
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زینĩĩب خلĩĩف مزھĩĩر؛ السĩĩلوك القیĩĩادي لĩĩدى مدرسĩĩي التربیĩĩة الریاضĩĩیة فĩĩي المĩĩدارس الثانویĩĩة  ·
ماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة، جامعĩة دیĩالى، رسالة : ( وعالقتھ بدافعیة ا梆نجاز الریاضي

٢٠٠٧. ( 
  ).٥┟١٩القاھرة ،دار الفكر العربي،: (  )ا梆ختبارات والمقاییس(القیاس النفسي سعد جالل ؛  ·
رسĩĩالة ماجسĩĩتیر، كلیĩĩة : ( سĩĩھى محمĩĩد علĩĩى؛ بنĩĩاء مقیĩĩاس للقیĩĩادة التربویĩĩة بجامعĩĩات العĩĩراق ·

 ).٢٠٠٤التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، 
القĩاھرة، دار آرام للدراسĩات : ( ١، طمدخل إلى ا梆تصال الجماھیريصالح خلیل أبو أصبع؛  ·

 ).┟١٩٩والنشر والتوزیع، 
القĩĩاھرة، دار آرام للنشĩĩر : ( ١، طمدخل إلĩĩى ا梆تصĩĩال الجمĩĩاھیريصĩĩالح خلیĩĩل أبĩĩو أصĩĩبع؛ ·

 ).┟١٩٩والدراسات والتوزیع، 
: ( )SPSS(حصائي باستخدام البرنامجالتحلیل ا梆صالح راشد العكیلي وسامر محمد الشایب؛  ·

  ).┟┟١٩عمان، دار الشروق للنشر والتوزیع،
الكویǐĩĩ، : ( تطĩĩورات معاصĩĩرة فĩĩي القیĩĩاس النفسĩĩي والتربĩĩويصĩĩالǘ الĩĩدین محمĩĩود عĩĩالم؛  ·

 ،ǐ٦┟١٩جامعة الكوی.( 
بحĩث ضĩمن أبحĩاث : ( عادل عصام الدین ؛ دور وسائل اإلعالم في امن المالعĩب الریاضĩیة ·

 ).٢٠٠٠المالعب الریاضیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، -میة امن الندوة العل
بیĩĩروت، دار النھضĩĩة : ( القیĩĩاس والتجریĩĩب فĩĩي عل白ĩĩ الĩĩنفس والتربیĩĩةعبĩĩد الĩĩرحمن عیسĩĩوي؛  ·

 ).١٩٧٤العربیة، 
: ( علي مھدي كاظ白؛ بناء مقیاس مقنن لسمات شخصیة الطلبة للمرحلة اإلعدادیĩة فĩي العĩراق ·

 ).١٩٩٤ابن رشد، جامعة بغداد، / وراه، كلیة التربیةأطروحة دكت
كامĩĩل ثĩĩامر الكبیسĩĩي؛ أثĩĩر اخĩĩتالف حج白ĩĩ العینĩĩة والمجتمĩĩع اإلحصĩĩائي فĩĩي القĩĩدرة التمییزیĩĩة  ·

 ).١٩٩٥أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة ابن رشد، : ( لفقرات المقیاس
ب الفردیĩة و كامل عبĩود حسĩین ؛ بنĩاء وتقنĩین مقیĩاس ا梆غتĩراب لĩدى بعĩض ریاضĩیي األلعĩا ·

 ).┟٢٠٠أطروحة دكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، : ( الفرقیة
كامل عبود حسین؛ بناء مقیاس لقوة التحمل النفسĩي لĩدى 梆عبĩي أندیĩة الدرجĩة األولĩى لĩبعض  ·

رسĩĩالة ماجسĩĩتیر، كلیĩĩة التربیĩĩة الریاضĩĩیة، جامعĩĩة بغĩĩداد، : ( األلعĩĩاب الفردیĩĩة فĩĩي العĩĩراق
٢٠٠٤.( 

أطروحĩة دكتĩوراه، : ( لیاس بكر؛ قیĩاس مفھĩوم الĩذات وا梆غتĩراب لĩدى طلبĩة الجامعĩةمحمد إ ·
 ،白١٩٧٩كلیة التربیة ابن الھیث.(  

القیĩĩاس فĩĩي التربیĩĩة الریاضĩĩیة وعل白ĩĩ الĩĩنفس محمĩĩد حسĩĩن عĩĩالوي ونصĩĩر الĩĩدین رضĩĩوان؛  ·
  ).٢٠٠٠القاھرة، دار الفكر العربي، : ( ٣، طالریاضي

القیاس والتقوی白 في التربیة الریاضیة وعل白 الĩنفس ؛ محمد حسن عالوي ونصر الدین رضوان ·
 ).١٩٧٩القاھرة، دار الفكر العربي، ( ١، طالریاضي

: ( ٢، طالتحلیل ألعاملي للقدرات البدنیة في مجا梆ت التربیĩة الریاضĩیةمحمد صبحي حسنین؛  ·
 ).١٩٩٦القاھرة، دار الفكر العربي، 

: ( دراسĩĩة فĩĩي النظریĩĩات واألسĩĩالیب – تĩĩأثیر وسĩĩائل اإلعĩĩالممحمĩĩد عبĩĩد الĩĩرحمن الحفیĩĩف؛  ·
 ).١٩٩٤الریاض، مكتبة العبیكان،

تصĩمی白 وبنĩاء اختبĩارات اللیاقĩة البدنیĩة باسĩتخدام طĩرق التحلیĩل  مروان عبĩد المجیĩد إبĩراھی白؛ ·
 ).٢٠٠١عمان، مؤسسة الوراق لنشر والتوزیع،: (  ١، طالعاملي
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 ).١٩٩٠كمة للطباعة والنشر، بغداد دار الح: ( التقوی白 والقیاسمصطفى اإلمام وآخرون؛ ·
القĩاھرة، مركĩز : (  ١، طالتطبیĩق -التحلیل ألعاملي النظریĩة مصطفى حسین باھي وآخرون؛  ·

 ).٢٠٠٢الكتاب للنشر، 
القĩĩاھرة، مركĩĩز : (١، طالمعĩĩامالت العلمیĩĩة بĩĩین النظریĩĩة والتطبیĩĩق مصĩĩطفى حسĩĩین بĩĩاھي؛ ·

 ).١٩٩٩الكتاب للنشر، 
التطبیقĩات اإلحصĩائیة واسĩتخدام الحاسĩوب فĩي بحĩوث ودیع یاسین محمد وحسن محمد عبĩد؛  ·

 ). ١٩٩٩الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، : ( التربیة الریاضیة
- Anastasia, Susana, Urbana; Psychological Fasting; New Jersey ,Prentice 
Hall, 1997,P182.  
- Fifa (2002) 41.100 Hours of 2002 Fifa World  Cup TV Coverage in 213 
Countries. Press Release ,21 November . 
- Stanly. Julian .Kineth .d.Hopkins ; Education and Psychological 
Measuring and Evaluations ; 5th nd ,new Jersey ;Prentice 1992. 
- Weber A.L ; Social Psychology ; New York ,Harper Collins 
Publishers,1992. 
- Wilson. H ; Television Toured Force ; the Nation Watches the Olympic 
Games , Cambridg University tress ,1998.  
-Eble, R-L; Essential of Education Measurement . 2nd Edition, New York 
,Prentice- Hill,1972.  

  
  
  
  
  

  اضیة الفضائیةمقیاس الثقافة الریاضیة لمشاھدي القنوات الری

  الفقرات  ت
  اإلجابة

  موافق
موافق 
  أحیانا

غیر 
  موافق

梆 تقĩĩĩĩوم بتغطیĩĩĩĩة البطĩĩĩĩو梆ت واألحĩĩĩĩداث الریاضĩĩĩĩیة المحلیĩĩĩĩة والدولیĩĩĩĩة   ١
  والعالمیة بشكل كافي 

      

        . تسھ白 في التعرف على المھارات الریاضیة المختلفة   ٢
        تساعد في معرفة المصطلحات والمفاھی白 الریاضیة  ٣
        تسھ白 في معرفة تاریخ األلعاب الریاضیة   ٤
٥   白في معرفة الشخصیات الریاضیة البارزة في كل دول العال 白تسھ        
        تبین المعال白 الریاضیة وتعریف المشاھدین بھا   ٦
        تسھ白 في معرفة مواعید وأماكن األحداث الریاضیة ونتائجھا   ٧
        لأللعاب الریاضیة  تعتمد التشویق في عرض النواحي الفنیة  ┟
        تعرض األخبار بطرق علمیة حدیثة   ٩

        تنمي مفھوم التعاون وقیمتھ المجتمعیة   ١٠
        تعمل على تطبیع العالقات الثقافیة وا梆جتماعیة للفرد   ١١
        تعمل على تنمیة القی白 ا梆جتماعیة المقبولة   ١٢
        اجات الفرد ومیولھ 梆 تبین أھمیة األنشطة الریاضیة في إشباع ح  ١٣
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        تنمي مفھوم ا梆نتماء للجماعة والوطن   ١٤
        تعمل على توطید العالقات بین البلدان   ١٥
تشĩĩĩجع المشĩĩĩاھدین علĩĩĩى ا梆نتمĩĩĩاء إلĩĩĩى المؤسسĩĩĩات واألندیĩĩĩة الریاضĩĩĩیة   ١٦

  والشبابیة 
      

        梆 تدعو إلى تجنب العنف والشغب في البطو梆ت والمنافسات الریاضیة   ١٧
        تساعد في توجیھ حیاة الفرد نحو أھداف نافعة ومفیدة   ┟١
        تسھ白 في إیقاظ الحس الجمالي في البشر ودوره في الحضارة واألخالق  ١٩
        تؤدي دوراً مھماً في الكشف عن بعض ا梆نحرافات في الوسط الریاضي    ٢٠
         تسھ白 في تجنب العادات الخاطئة أثناء ممارسة النشاط الریاضي  ٢١
        تدع白 الصلة بین الریاضة والعلوم األخرى   ٢٢
        تدع白 ریاضة المعوقین باھتمام ملحوظ   ٢٣
梆 تھت白 بĩالبحوث والدراسĩات التربویĩة التĩي تعمĩق العالقĩة بĩین الریاضĩة   ٢٤

  والجمھور 
      

احتكار بعض القنĩوات لبĩث األحĩداث الریاضĩیة یحĩرم بعĩض المشĩاھدین   ٢٥
  حق المشاھدة  

      

        توضح السلوك الریاضي وتبعده عن التعصب  ٢٦
        梆 تھت白 ببرامج التأھیل البدني والصحة العالجیة   ٢٧
        梆 تعمل على توعیة الفرد بمضار المنشطات   ┟٢
        تبرز أھمیة ممارسة الریاضة في زیادة كفاءة أجھزة الجس白 الوظیفیة    ٢٩
        تبین كیفیة تالفي اإلصابات و عالجھا  ٣٠
        توضح للمرأة كیفیة اكتساب الرشاقة والجمال الجسمي   ٣١

  
  
  
 


