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ّ:ملخص
ضية اهدفت الدراسة التعرف إلى جودة الحياة وعالقتها باالتجاه نحو ممارسة األنشطة الري     

في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، استخدم الباحثان المنهج  الدى عينة من المعاقين حركي  
( من ذوي اإلعاقات الحركية 11ث، واشتملت عينة الدراسة على )الوصفي لمالءمته طبيعة البح

من المحافظة الوسطى، واستخدم الباحثان مقياس جودة الحياة لدى المعاقين حركيا  من 
ن اني، وتحسيسعد الحمد إعدادهما، ومقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية من إعداد

جود اتجاه إيجابي لدى أفراد العينة نحو ممارسة أظهرت نتائج الدراسة و (، و 0112الحمداني)
( α ≤ 1.12جود عالقة ارتباط موجب دالة إحصائيا  عند مستوى داللة )األنشطة الرياضية، وو 

د فروق وعدم وجو  بين جودة الحياة، واالتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى أفراد العينة،
 .ة الرياضية تعزى لمتغير الجنسدالة إحصائيا في االتجاه نحو ممارسة األنشط

 .االمعاقين حركي   –نشطة الرياضية األ –جودة الحياة  كلماتّمفتاحية:
ّ

Abstract 

The study aimed to identify the quality of life and their relationship to 

the trend towards sports activities among a sample of physically 

disabled in the mid Governorate in Gaza strip, and the researchers used 

a descriptive approach to suitability nature of the research, and included 

a sample study (44) of those with motor impairment of the mid 

governorate, the researchers used measure of quality of life the 

physically disabled of their preparation, and the measure of the trend 

towards sports activities prepared by Saad al-Hamdani, and Tahseen al-
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Hamdani (2009). The study results revealed a positive trend among 

members of the sample towards sports activities. There are also a 

positive correlation statistically significant at the level of significance α 

 ≤(0.05) between the quality of life، and the trend towards sports 

activities among the respondents. There are not a statically significant 

differences in the trend towards sports activities attributable according 

to variable of the sex. 

Key Words: quality of life,  sports activities,  physically disabled. 

ّ
ّ:مقدمة
ك عليه من نعمه ظاهرها وباطنها، وتل أسبغوهب الله سبحانه وتعالى اإلنسان الحياة، و ّّّّّ

، -جلعز و -في خلقه، فالحياة الطبيعية حق لكل إنسان، وهي نعمة من الله  هي حكمة الله
ولكل إنسان الحق في أن يتمتع بها، ويسعى إلى أن يحيا حياة كريمة يسودها الحب، واالحترام، 

رمه عافية، وكذلك لمن حوالتقدير، والرضا، وهذا الحق مكفول لمن حباه الله نعمة الصحة وال
العافية، كالذين فقدوا أطرافهم أو جزء منها، ولكن اإلعاقة أو اإلصابة من هذه  االله بعض  

بالعجز والعاهة تؤثر بشكل كبير على شخصية الفرد، وتؤثر كذلك على ردود أفعال اآلخرين 
 نحوه.
قدم بصفة خاصة معيار لمدى ت ااقين بصفة عامة، والمعاقين بدني  ويمثل االهتمام بالمع     

تطورها وقد شهد القرن العشرين انطالقة حقيقية في رعاية المعاقين وتأهيلهم الدولة والمجتمع و 
حيث تسابقت الدول لتقديم العون والعمل على دمج المعاقين في المجتمع إيمانا  بحقهم في 

كما أن  ،العيش الكريم ومحاولة مشاركتهم في المجتمع كأفراد مؤثرين كغيرهم من األسوياء
ى بعض جوانب الشخصية اإلنسانية التي هي نتاج لمكونات بدنية اإلعاقة تترك أثرها عل

واجتماعية ونفسية وبيئية وبينهم تفاعل مستمر، فكل جانب من جوانب الشخصية اإلنسانية 
يؤثر ويتأثر بالجوانب األخرى ويعد المكون البدني مكونا  هاما  من مكونات الشخصية ويؤثر 

 .1ته عن نفسهفي سلوك الفرد ويحدد بدرجة كبيرة فكر 

                                                           
عاصم محمد مرسى، استراتيجية مقترحة للترويح الرياضي لفئة المعاقين حركيا  بمراكز المعاقين التابعة لوزارة الشباب  1

 .0، ص0110بجمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية للبنات، اإلسكندرية، 
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أن المعاقين من الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، حيث  1ويرى أشرف عبد القادر     
ينظرون إلى الحياة بنظرة مختلفة عن اآلخرين وتتأثر نظرتهم للحياة بظروف اإلعاقة وما 
يحصلون عليه من دعم من قبل اآلخرين في األسرة أو المجتمع، وتحتاج هذه الفئات المهمة 

لى خدمات تساعدهم على التوافق مع ظروف الحياة في ظل اإلعاقة، وتعتبر جودة الحياة إ
حساسه بالسعادة  من المؤشرات الهامة لجودة الخدمات المقدمة لهذه الفئات ورضا الفرد عنها وا 
والرغبة في الحياة، وال شك أن اإلعاقة على الفرد المعاق وعلى المجتمع تفرض االهتمام 

يفية تجنبها بالوقاية من حدوثها، وتجنب أسبابها والحد من آثارها البدنية والنفسية بالبحث عن ك
واالجتماعية حال حدوثها، وذلك بتحسين جودة الحياة من خالل جودة البرامج الوقائية 
والعالجية، ونحن في العالم العربي اليوم في حاجة ماسة إلى تظافر كل الجهود المبذولة 

 البرامج على أسس علمية سليمة.لتخطيط وتنفيذ هذه 
في التراث  امن المفاهيم الحديثة نسبي  Quality of life ويعتبر مفهوم جودة الحياة       

البحثي، وقد استخدم هذا المصطلح في بعض البحوث العربية باسم)نوعية الحياة(، ومن ثم 
د تناوله ة مع الحياة(، وقاستقرت الدراسات العربية على استخدام المصطلح)جودة الرد االنفعالي

الباحثون في المجاالت العلمية المختلفة كل من وجهة نظرهم المتخصصة، فالعنصر األساسي 
يتضح في عالقة االنفعالية مع المحيطين به، وهذه العالقة قد يسودها  Qualityفي كلمة جودة 

 .2مشاعر وأحاسيس الفرد ومدركاته
أن الباحثين ازداد اهتمامهم بمفهوم جودة  3الرواحيةويرى كل من سعيد الظفري ونورا ّّّّّ
لم النفس بعمنذ بداية النصف الثاني للقرن العشرين كمفهوم مرتبط  Quality of Lifeالحياة 

والذي جاء استجابة إلي أهمية النظرة االيجابية إلى حياة  Positive Psychologyيجابي اإل
تعددت علماء النفس للجوانب السلبية من حياة األفراد، و األفراد كبديل للتركيز الكبير الذي أواله 

قضايا البحث في هذا اإلطار فشملت الخبرات الذاتية االيجابية، والعادات االيجابية، والسمات 

                                                           

د من اإلعاقة، ورقة عمل مقدمة إلى تطوير األداء في مجال أشرف أحمد عبد القادر، تحسين جودة الحياة كمنبئ للح 1
 .0، ص0112فبراير، الرياض، 01-01اإلعاقة، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 

محمود عبد الحليم منسي، على مهدي كاظم، مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة، وقائع ندوة علم النفس وجودة  2
 .12، ص0111لسلطان قابوس، عمانديسمبر، جامعة ا 02-07الحياة، 

سعيد بن سليمان الظفري، نورا بنت محمد الرواحية، دراسة نوعية حول خبرة البحوث اإلجرائية لدى المعلمين العمانيين  3
ديسمبر، جامعة قابوس، عمان،  02-07ودورهما في تحسين المهنيين، مجلة وقائع ندوة علم النفس وجودة الحياة 

 .012، ص0111
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االيجابية للشخصية، وكل ما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة، ويشير أيضا إلى أن دراسات 
يجابي في شخصية اإلنسان هو أكثر بروزا من القرن الماضي قد أكدت على أن الجانب اال

نما يتحرك  الجانب السلبي، وأن هذين الجانبين ال يمثالن بالضرورة اتجاهين معاكسين، وا 
 السلوك اإلنساني بينهما طبقا لعوامل كثيرة مرتبطة بهذا السلوك.

ت وذلك أن تعريف جودة الحياة يعد من المهام الصعبة لعدة اعتبارا 1ويرى سامي هاشم    
 كما أشارت إليه العديد من الدراسات منها:

أن المتخصصين في كل مجال من المجاالت العلمية المختلفة اعتبروا دراسة هذا  -0
المفهوم حكرا  عليهم، وعرفوه من وجهة نظرهم المتخصصة، لذا ظهرت وجهات 

 نظر متعددة وغير متفقة على تعريف محدد له.
يم المحيرة، نظرا   الستخدامه في كثير من أن مفهوم جودة الحياة من المفاه -0

المواقف المختلفة وفروع العلم المتعددة، فيمكن أن يشير إلى الصحة أو السعادة 
 أو إلى تقدير الذات أو الصحة النفسية أو الرضا عن الحياة.

أن مفهوم جودة الحياة من المفاهيم التي تتغير بتغير الحالة النفسية والحالة العمرية  -3
يمر بها الفرد، فالمريض يرى السعادة في الصحة، والفقير يرى السعادة في التي 
 المال.

أنه ال توجد نظرية محددة لجودة الحياة ينطلق منها هذا التعريف، وان معظم  -0
الدراسات ينقصها المنهج الواضح في قياس هذا المفهوم، مما جعل العديد من 

 ف إجرائي محدد لها.الدراسات تتناول جودة الحياة دون تحديد تعري
أن المفهوم ال يقتصر على الجانب المرضي فقط، وقد اعتبرت بعض الدراسات  -5

أن جودة الحياة نتاجا   للصحة النفسية الجيدة، كما أكدت على أهمية تحسين 
 جودة الحياة كهدف واضح لبرامج الصحة النفسية.

في  اوق  جعل هناك فر ت الثقافية، مما يأن مفهوم جودة الحياة تحدده بعض المتغيرا -5
ودة الحياة ج التعريف بين الثقافات المتعددة، لذا فان المجتمعات المختلفة تعرف

بطرق مختلفة، وال يوجد تعريف نموذجي ومتفق عليه في جميع الثقافات ولدى 
 جميع الباحثين.

                                                           
محمد هاشم، جودة الحياة لدى المعوقين جسميا والمسنين وطالب الجامعة، مجلة اإلرشاد النفسي، جامعة عين  سامي 1

 .021، ص0110، ، السنة التاسعة02شمس، عدد 
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دة و وجود صعوبة في التوصل إلى اتفاق حول التعريفات اإلجرائية لج Lioولذلك يرى ليو     
 .1الحياة بين الباحثين

علم النفس الرياضي، ألن أهمية دراسة االتجاهات ضوعات وتعد االتجاهات واحدة من مو     
وتجديدها ومعرفتها تقود للدور الفاعل الذي تؤديه في تحريك السلوك والتوجيه الوجهة المعينة، 

نشاطاتنا ؤشرات لسلوكنا و والمقصود هنا على صعيد الفرد أو المجتمع ، لذلك تعتبر محددات وم
عمل لغرض ، يستافإن االتجاه النفسي يصبح تصوري   في حياتنا اليومية، وفي هذا الصدد

التوصل إلى معرفة درجة موقف األشخاص من العادات والتقاليد أو من المبادئ والقيم السائدة 
ر الذي يجعل األم باإلضافة إلى معرفة اتجاههم من بعض العناصر البشرية والعقائد السياسية،

كافة مظاهر الحياة النفسية تخضع لالتجاهات، ويمكن تحديد الخلفية النظرية والتاريخية 
لالتجاهات ومعرفة آراء العلماء الذين تناولوها بالدراسة في البحث والتحليل، وكذلك التطرق 

 .2إلى النظريات التي وضحت آلية تكوين االتجاه النفسي
االتجاه بأنه حالة االستعداد النفسي والعقلي الناتج عن تجربة الفرد  3يلمحمود أبو الن فقد عرف

وخبرته التي تسبب تأثيرا  موجبا  أو سلبيا  على استجابات الفرد لكل الموضوعات والمواقف التي 
 ترتبط بهذا االتجاه.

وجبة ميعرف االتجاه بأنه الميل أو االستعداد الذي يوجه السلوك ويضفي عليه معايير و      
 .4النجذابه أو نفوره منها اأو سالبة لبعض ظواهر البيئة تبع  

المكونات وال يمكن النظر بينت معظم البحوث أن االتجاهات عبارة عن مجموعة من و      
 نها ترتيبات بسيطة تؤثر في السلوك فقط، ومن هذه المكونات ما يلي:أإليها ب

 
 

                                                           
1 Lio ،P.، The effects of community attachment and Quality of life on migration intention: 

comparison of Pennsylvania and Taiwanese rural communities ،PH، D ،the Pennsylvania 

state university.2001، p22. 
أنور رحيم، اتجاهات بعض طلبة جامعة السلمانية نحو النشاط الرياضي، مجلة جامعة بابل، العدد الثاني، المجلد  2

 .20، ص0111الخامس، 
، 2،0201القاهرة، ط الشعب،اسات عربية وعالمية، مطابع دار محمود السيد أبو النيل، علم النفس االجتماعي، در  3

 .071ص
 .2، ص0202حسين كريم عقله، االتجاهات النفسية للفرد والمجتمع، مطبعة الرسالة، بغداد،  4
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Cognitive Componentّالمكونّالفكريّ)ّالمعرفي(ّ -
وهو الجانب المعرفي ويضم مجموعة من األفكار والمعتقدات المستقطبة حول هدف االتجاه، 

و مادي في حياة الفرد، وهذه األفكار هي التي تحدد عالقة أهو أي شيء له وجود معنوي و 
 الهدف باألهداف األخرى ومدى أهميته. 

 Affective Componentالمكونّالعاطفيّ)ّالوجداني(ّ -
طبيعة العالقات القائمة بين الفرد وغيره تسهم في تحقيق الصفة السيكولوجية إن      

االجتماعية للفرد، ذلك الكائن البيولوجي، إذ يتبلور في ذهنه مفهوم عن ذاته وعن غيره، وبناء  
على هذا التصور الذهني لدى الفرد الذي ينشأ من عالقته باآلخرين تنشأ لديه توجهات خاصة 

قات والتي ترسم مالمح شخصيته، فاألفراد الذين لديهم قاعدة متوازنة من القبول نحو تلك العال
االجتماعي والعاطفي يركزون اتجاهاتهم على مواقف الحياة المختلفة، ويتفاعلون معها بشكل 

 .1إيجابي، وينتابهم الشعور بالرضا والقبول ألطروحاتهم وأفكارهم من قبل اآلخرين
- ّ ّ)الحركي ّالسلوكي ّّ–المكون ّللفعل(  Behavioral Tendencyالميل

Component 
يجابية إ تعمل االتجاهات بوصفها موجهات لسلوك اإلنسان، فعندما يمتلك الفرد اتجاهات      

نحوها، إما إذا كان يحمل  نه يندفع نحو العمل على نحو إيجابيإنحو عدد من الموضوعات ف
 .2نحو سلبي تجاه ذلك الموضوعنحو موضوع ما، فإنه يستجيب على  اا سلبي  اتجاه  
إلى أن اتجاهات الفرد تختلف تبعا  3أشار كل من كمال درويش، خير الدين عويصو      

لزيادة خبرته المعرفية بأهمية النشاط الرياضي في الجوانب التربوية والصحية والنفسية 
سم الخطط ا لر واالجتماعية، ويتطلب األمر اكتشاف االتجاهات النفسية السائدة وقياس درجته

ووضع المناهج ثم اتخاذ السبل التي تؤدي إلى تغيير أو تعديل االتجاهات تبعا  لألهداف 
 الموضوعة.

                                                           
 .012-011، ص ص0110، دار النهضة العربية بيروت، 0حلمي المليجي، علم نفس الشخصية، ط  1
بادئ القياس والتقويم في التربية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة زكريا محمد الظاهر وآخرون، م 2

 .10، ص0110، عمان، األردن، 0للنشر والتوزيع، ط
كمال درويش، خير الدين عويص، دور الممارسة الرياضية في المرحلة الثانوية في استمرار ممارسة النشاط الرياضي  3

ة الجامعة، المؤتمر العلمي لدراسات وبحوث التربية الرياضية باإلسكندرية، جامعة حلوان، والبرامج الترويحية وطلب
 .022، ص0202
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الرتقاء اّفي اا هام  ية نحو النشاط الرياضي تلعب دور  ومن المالحظ أن االتجاهات االيجاب     
تمرار في تلك واالسّالنشاط بمستوى األداء، إذ تمثل القوة التي تحرك الفرد وتثيره لممارسة ذلك

الممارسة بصورة منتظمة، وبأسلوب يرضى عنه المجتمع، مما يؤثر في تكامل شخصيته 
 .1ونموها بصورة متزنة

يق م في تحقالتي تسه النفسية والتربوية للمعاقين حركي  ولهذا يجب االهتمام بالدراسات ا     
هوم جودة لدراسات العربية ما زالت قليلة في مفيجابية لمستقبلهم فاجودة الحياة لديهم والنظرة اإل

 جودة الحياة لدى الحياة لهذه الفئة المهمة، وهو ما جعل الباحثان الحاليان يقومان بدراسة
 ، لتشكل إضافة جديدة للدراسات واألبحاث التي أجريت لتحسين جودة الحياة.االمعاقين حركي  

ّمشكلةّالدراسة:
ة ساؤل الرئيس التالي وما يتبعه من تساؤالت فرعيصورة الت   تبلورت مشكلة الدراسة في    

 أخرى وذلك على النحو التالي:
ماّعالقةّجودةّالحياةّباالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضيةّلدىّعينةّمنّالمعاقينّ

 حركيًاّفيّمحافظةّالوسطى؟
ّاألسئلةّالفرعية:

 في محافظة الوسطى؟ احياة لدى عينة من المعاقين حركي  ما مستوى جودة ال .0
جاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى عينة من المعاقين حركيا  ما مستوى االت   .0

 في محافظة الوسطى؟
عينة  اضية لدىهل توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاه نحو ممارسة األنشطة الري .3

 (؟أنثى-الوسطى تعزى لمتغير الجنس )ذكر في محافظة  امن المعاقين حركي  
وجد عالقة ارتباط بين جودة الحياة واالتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية هل ت .0

 لدى عينة من المعاقين حركيا  في محافظة الوسطى؟
ّأهدافّالدراسة:ّ

ضية االتعرف إلى طبيعة العالقة بين جودة الحياة واالتجاه نحو ممارسة األنشطة الري .0
 في محافظة الوسطى. الدى عينة من المعاقين حركي  

 التعرف إلى مستوى جودة الحياة لدى أفراد العينة. .0

                                                           
 .000، ص0220، 7محمد حسن عالوي، علم النفس الرياضي، دار المعارف، القاهرة، ط 1
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 التعرف إلى مستوى االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى أفراد العينة. .3
معرفة الفروق في متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس االتجاه نحو ممارسة  .0

 أنثى(. –األنشطة الرياضية في ضوء متغير الجنس )ذكر 
ّأهميةّالدراسة:

في  –نه ال توجد دراسة إالعلمية المحلية والعربية؛ حيث  د تسد ثغرة في البحوثق .0
عنيت بدراسة متغير جودة الحياة وعالقتها باالتجاه نحو ممارسة -حدود علم الباحثين 

 األنشطة الرياضية لدى المعاقين حركيا .
 .افئة مهمة وهي فئة المعاقين حركي  تتناول  .0
 الباحثين التربويين والمهتمين إلى إجراء المزيد من الدراساتقد تلفت هذه الدراسة نظر  .3

واالتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية وعالقتهما بمتغيرات  ،حول جودة الحياة
 أخرى.

قد يستفيد باحثون آخرون من أداة قياس جودة الحياة التي ستطبق على أفراد العينة  .0
 في إجراء دراسات أخرى.

ّمصطلحاتّالدراسة:
ّ:الحياةّجودة
مجموع تقييمات الفرد " جودة الحياة بأنها 1ف كال من هويدة محمود، فوزية الجماليعر  ّّّّ

لجوانب حياته المختلفة، والتي تتضمن إدراكه لصحته العامة، ورضاه عن حياته، وعن عالقاته 
ستمتاعه ااألسرية واالجتماعية، ونجاحه األكاديمي، وشعوره بالسعادة أثناء ممارساته الدينية، و 

بشغل أوقات فراغه من خالل المنظومة الثقافية والقيمية التي يعيش فيها بما يتسق مع أهدافه، 
 . "للوصول إلى الكفاءة المطلوبة في حياته

عيشها عن الحياة التي ي اا بأنها: رضا المعاق حركي  ف الباحثان جودة الحياة إجرائي  ويعر       
الحياة، يشعر من خاللها بالسعادة والطمأنينة، كما تقاس بالدرجة والتأقلم معها في كافة مجاالت 

 التي يحصل عليها المفحوص على مقياس جودة الحياة لدى المعاقين حركيا .
ّجاه:االتّ 

                                                           
وقين بة الجامعة من المتفهويدة محمود وفوزية الجمالي، فعالية الذات المدركة ومدى تأثيرها على جودة الحياة لدى طل 1

والمتعثرين دراسيا ، مجلة أمارا باك، األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلد األول، العدد األول، 
 .11، ص0101
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االتجاه بأنه رغبة الفرد أو استعداده لالستجابة نحو شيء معين بطريقة  1عرف أندرسون     
 ما.
االتجاه نحو  على مقياس اجة التي يحصل عليها المعاق حركي  لدر فه الباحثان إجرائيا باويعر      

نحو مجموعة عبارات  اممارسة األنشطة الرياضية، وهو محصلة استجابات المعاقين حركي  
 تعبر كل منها عن موقف القبول أو الرفض في المقياس.

ّالمعاق:ّ
عاني من عجز كامل بأنه كل شخص ي 2عرفه كل من سعد الحمداني وتحسين عبد الرحمنّّّّ

أو جزئي يؤثر على قدراته الحركية والبدنية والنفسية يمنعه من القيام بالنشاط اليومي المعتاد 
 .اته على التكيف مع مجتمعه تدريجي  يفقد خاللها قدر  –ويحتاج إلى رعاية خاصة وتأهيل 

قيام بوظائفه من ال بأنه الشخص الذي لديه عائق جسدي يعيقه افه الباحثان إجرائي  ويعر        
الحركية بشكل طبيعي نتيجة مرض أو إصابة أدت إلى ضمور في العضالت، أو فقدان القدرة 

 أم مكتسب ا. اوالدي  الحركية سواء كان هذا العجز 
ّدراساتّسابقة:

ّأواًل:ّدراساتّتتعلقّبجودةّالحياةّلدىّالمعاقين:
ّ:3(0102دراسةّبوعمامةّحكيمّوسعدوّسامية)

ذه الدراسة إلى معرفة أثر ممارسة الرياضة على الصحة النفسية عند المعاقين هدفت ه    
ا من المعاقين حركي ا، )21حركيا، وقد تم تطبيق هذه الدراسة على عينة تقدر بـ ) ( 02( فرد 

ا ال يمارس الرياضة بهدف معرفة تأثير ممارسة الرياضة 02منهم يمارسون الرياضة، و) ( فرد 
راسته على دّة على الصحة النفسية لدى المعاق حركي ا، وقد اعتمد الباحث فيأو التربية البدني

مقياس الصحة النفسية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الرياضة مفيدة وتؤثر إيجابي ا على 
اط واالكتئاب القلق واإلحب سلوكياتالصحة النفسية لدى المعاق حركي ا، وتسهم في التخفيف من 

، وزيادة الثقة بالنفس لدى المعاق حركيا وشعوره باألمن واالطمئنان وحب والعزلة عن المجتمع
 الحياة.

                                                           
1 Anderson. M.B، Sport psychology in practice champaign، IL: Human Kinetic، 2005، p60. 

الحمداني، بناء مقياس االتجاه النفسي للمعاقين حركيا  نحو ممارسة األنشطة الرياضية، مجلة  سعد الحمداني، تحسين 2
 .020، ص0112، جامعة الموصل، العراق، 0، العدد 2أبحاث كلية التربية األساسية، المجلد 

وم مجلة العلعاقين حركي ا، أثر ممارسة الرياضة على الصحة النفسية لدى المبوعـــمــــامــة حكيـــــم، وسعدو سامية،  3
 .0102كانون األول، المركز الجامعي تيبازة، الجزائر،  –االجتماعية العدد الحادي عشر، ديسمبر 
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ّ:1(0108دراسةّنعيمةّيوسفي)
هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة التي تربط جودة الحياة بالتفاؤل غير الواقعي      

( معاق ا 71ة، وشملت )لدى المعاقين حركي ا بوالية الوادي، اختيرت عينة الدراسة بطريقة قصدي
ومعاقة ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي، ومقياس جودة الحياة، ومقياس 
التفاؤل، وخلصت الدراسة إلى أن مستوى جودة الحياة لدى المعاقين حركي ا بوالية الوادي 

، ووجود ي مرتفعمتوسط، وأن مستوى التفاؤل غير الواقعي لدى المعاقين حركي ا بوالية الواد
عالقة ارتباط بين جودة الحياة والتفاؤل غير الواقعي لدى المعاقين حركيا، ووجود فروق ذات 

إلناث، ولصالح ا ،داللة إحصائية في جودة الحياة لدى المعاقين حركيا تعزى لمتغير الجنس
ير تغوعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جودة الحياة لدى المعاقين حركيا تعزى لم

السن، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفاؤل غير الواقعي لدى المعاقين حركيا 
 تعزى لمتغير الجنس، ومتغير السن.

ّ:2(0103دراسةّإلهامّالقصيريّ)
 احياة عند األشخاص المعاقين بصري  هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة ال     

بية السعودية في مجاالت )جودة الصحة العامة، جودة الحياة وغير المعاقين في المملكة العر 
األسرية واالجتماعية، الحياة الوظيفية، جودة العواطف، جودة الصحة النفسية، جودة الصحة 

دارته(. تم تطبيق استبانة جودة الحياة االجتماع ى عينة ية علالنفسية، جودة شغل الوقت وا 
( شخص غير معاق، وذلك وفق متغيرات 021)ا وا معاق بصري  ( شخص  021مكونة من )

ة اللة إحصائيجهة العمل(، وقد بينت الدراسة وجود دو الحالة االجتماعية، و الدراسة )العمر، 
ّميع متغيراتلج اع أبعاد جودة الحياة، وكذلك وفق  وغير المعاقين في جمي ابين المعاقين بصري  

اك كما تبين أن هن ،ين في السعوديةألشخاص غير المعاقالدراسة المستقلة وذلك لصالح ا
فروق ذات داللة إحصائية بحسب متغير العمر لصالح العاملين في القطاع الحكومي، وفي 

سنة، وفي متغير الحالة االجتماعية لصالح  22متغير العمر لصالح الفئة العمرية أكثر من 
 الدراسة.حسب متغيرات  اارنة جودة الحياة للمعاقين بصري  المتزوجين، وفي مق

                                                           
نعيمة يوسفي، جودة الحياة وعالقتها بالتفاؤل غير الواقعي لدى المعاقين حركي ا، رسالة ماجستير، جامعة الوادي،  1

 .0100الجزائر، 
ري، جودة الحياة لدى المعاقين بصريا  مقارنة بغير المعاقين، مجلة القراءة والمعرفة، مصر، ع إلهام مصـطفى القصـي 2

012 ، 022-071 ،0102. 
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ّ:1(0100دراسةّعبدّالعزيزّالسرطاويّوآخرون)
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الحياة عند األشخاص المعاقين وغير ّّّّ

ي تكونت اة الدراسة والتحيث قام الباحثون ببناء أد ،مارات العربية المتحدةدولة اإل فيالمعاقين 
شتمل اأما الجزء الثاني فقد  ،مستوى جودة الحياةقرات للكشف عن : محتواه فاألول ،من جزأين

( شخصا  معاق 021ينة مكونة من ). وتم تطبيق الدراسة على ععلى أسئلة إلجراء المقابلة
 ،المستوى التعليمي ،وذلك وفق متغيرات الدراسة ) نوع اإلعاقة  ،( شخص غير معاق021)و

نتائج الدراسة وجود فروق داللة  الحالة االجتماعية وجهة العمل ( وأظهرت ،مستوى الدخل
جميع متغيرات ل اوكذلك وفق   ،عاقين في جميع أبعاد جودة الحياةإحصائية بين المعاقين وغير الم

 الدراسة المستقلة وذلك لصالح األشخاص غير المعاقين في اإلمارات.
ّ:2(0100دراسةّمحمدّالهنداوي)

اعي بمصادره المختلفة المتمثلة في جودة هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة الدعم االجتم      
الحياة األسرية، وجودة الدور االجتماعي، والجودة النفسية، وجودة العالقات، وجودة شغل 

دارته، وجودة الدور االجتماعي، وجودة الحياة الزوجية لدى المعاقين حركيا،        الوقت وا 
متعددة من كال الجنسين  ( معاق حركيا بإعاقات010وتكونت عينة الدراسة من)     
ما فوق، و سنة  00 بين( من اإلناث، حيث تراوحت أعمارهم 00( من الذكور، و)002منهم)

 ودة الحياة، وهما منواستخدم الباحث مقياس الدعم االجتماعي، ومقياس مستوى الرضا عن ج
ماعي الجتأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مصادر الدعم اإعداده، و 

ن إحصائية بيّ، وكذلك وجود عالقة ذات داللةاجودة الحياة لدى المعاقين حركي   والرضا عن
الدعم االجتماعي بأبعاده ودرجته الكلية والرضا عن جودة الحياة لدى المعاقين حركيا، وأيضا 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن جودة الحياة باختالف مصادر الدعم 

 اعي)منخفض ومرتفع( لدى المعاقين حركيا لدى أفراد العينة.االجتم

                                                           
عبد العزيز السرطاوي، غوشة المهيري، محمد الزيود، روحي عبدات، جودة الحياة لدى األشخاص المعاقين وغير  1

ة اإلمارات للنفع االجتماعي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، المعاقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مؤسس
0100. 

محمد حامد الهنداوي، الدعم االجتماعي وعالقته بمســــــتوى الرضــــــا عن جودة الحياة لدى المعاقين حركيا  بمحافظات  2
 .0100غزة، رسالة ماجستير، جامعة األزهر فلسطين، 
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 :Bishop&Chapin&Millerّ(0118)1دراسةّ
هدفت الدراسة إلى مراجعة الوضع الحالي لمدى جودة الحياة وتطبيقاتها في قياس      

ثبات وجود مخرجات إيجابية ناتجة عن تقديم الخدمات  مخرجات إعادة التأهيل للمعاقين، وا 
مقدمة ة الخدمات اللية، وقياس مدى تأثير الدعم الحكومي الفدرالي على كفاءة وفعاليالتأهي

( 02اعتمد الباحثون على أسلوب البحث االستكشافي )المنهج التاريخي( من خالل )للمعاقين، و 
-0201( بحث في الفترة الزمنية 01سنة سابقة لالطالع على األبحاث المنشورة والمقدرة بعدد )

 0222 -0221العالقة بموضوع البحث)جودة الحياة(، وفى الفترة الممتدة من  ، ذات0221
 -0222( بحث علمي منشور، وبين الفترة الزمنية الممتدة من 020، كان هناك ما يقارب )

، وهى الفترة التي تضاعفت فيها األبحاث العلمية المنشورة عن هذا الموضوع ليصل 0111
خمس سنوات، بلغ عدد األبحاث العلمية المنشورة في  ( بحث ، وفى أخر211حجمها إلى )

( بحث، حيث أكدت الدراسة على أن هناك تصاعد ملحوظ وسريع 107هذا الموضوع إلى )
 في البحث العلمي والمتعلق بقياس مدى جودة الحياة لدى المعاقين.

ّباالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضية:ّ:ّدراساتّتتعلقاثانيّ 
ّ:2(0105شويةّ)دراسةّبوجمعةّ

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في صورة الجسم لدى المصابين باإلعاقة الحركية      
ا لمتغير الرياضة، والتعرف إلى الفروق في تقدير الذات لدى المصابين باإلعاقة  المكتسبة تبع 

مصابين ال ن مجتمع الدراسة من األشخاصتكو  كتسبة تبع ا لمتغير الرياضة، و الحركية الم
باإلعاقة الحركية المكتسبة التابعين لمقر الديوان الوطني ألعضاء المعوقين االصطناعية 

اضي التابعين الريّولواحقها بمدن المسيلة، وبوسعادة، وبرج بوعريريج، وفئة الممارسين للنشاط
اإلعاقة ب ا( مصاب  11لفريق أمال بوسعادة، وأمال البرج، ونور المسيلة، وتكونت العينة من )

( غير ممارس، وتم استخدام المنهج 21( ممارس، و)21الحركية المكتسبة، مقسمين إلى )
الوصفي المقارن، ومقياس تقدير الذات، ومقياس صورة الجسم، وتوصلت نتائج الدراسة إلى 

                                                           
1 Bishop،M&Feist-Price،S، Quality of life assessment in the rehabilitation counseling 

Rehabilitation:strategies and measures،Journal of Applied rehabilitation counseling 

vol.(33).No(1).p.p.7-35، 2008. 
ية كبوجمعة شوية، وضيف الله حبيبة، دور الرياضة في معالجة بعض المشكالت النفسية المصاحبة لإلعاقة الحر  2

المكتسبة دراسة مقارنة بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي، مجلة دراسات نفسية وتربوية، مخبر 
 .0102جوان،  01تطوير الممارسات النفسية والتربوية، عدد 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الممارسين، وغير الممارسين للنشاط الرياضي 
ا في درجة تقدير الذات.في درجة صو   رة الجسم، وأيض 

ّ:1(0103دراسةّبهجتّأبوّطامعّ)
هدفت الدراسة التعرف إلى االتجاه نحو تعلم السباحة لدى طلبة قسم التربية الرياضية       

 ،اقطلبة والتحصيل الدراسي في المسوالبحث في العالقة بين اتجاهات ال ،ري في جامعة خضو 
داة لجمع كأ االستبانةولتحقيق ذلك استخدم الباحث  ،االتجاهاتوبيان أثر الجنس في هذه 

وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن  ا( طالب  17من عينة قصديه قوامها )البيانات والمعلومات 
 ا(، وأشارت أيض  1.27ط حسابي بلغ )اتجاهات الطلبة نحو تعلم السباحة كانت إيجابية بمتوس

بين اتجاهات الطالب نحو تعلم السباحة وتحصيلهم  اإلى عدم وجود عالقة دالة إحصائي  
الدراسي في المساق، وبين اتجاهات الطالبات وتحصيلهن الدراسي، إضافة إلى عدم وجود 

 فروق في اتجاهات الطلبة نحو تعلم السباحة تعزى لمتغير الجنس.
ّ:2(0101دراسةّأبوّطامعّوعبدّالرازقّ)

ات طالبات قسم التربية الرياضية في جامعة خضوري هدفت الدراسة التعرف على اتجاهّّّّّ
في فلسطين نحو ممارسة كرة القدم، إضافة إلى تحديد الفروق في اتجاهات الطالبات تبعا  
لمتغير كل من ممارسة ومشاهدة كرة القدم، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة عشوائية 

المعدل لقياس االتجاهات، أظهرت   (Kenyon)ق عليها مقياس كنون ب  ( طالبة، ط  17قوامها )
(، 2.07نتائج الدراسة أن اتجاهات الطالبات نحو كرة القدم كانت إيجابية بمتوسط حسابي بلغ )

وأن ترتيب المجاالت كان وعلى التوالي:)مجال الجمال والتعبير، التفوق الرياضي، الصحة 
حو اتجاهات الطالبات نّوق فيواللياقة، النفسي، االجتماعي(، كما أظهرت النتائج وجود فر 

ّكرة القدم تعزى لمتغير الممارسة ولصالح الممارسات ولمتغير المشاهدة ولصالح المشاهدات.
 :3ّ(0112دراسةّرمزيّجابر)

                                                           
امعة ج بهجت أبو طامع، االتجاه نحو تعلم السباحة وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة قسم التربية الرياضية في 1

 .0102فلسطين التقنية)خضوري(، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
بهجت أبو طامع، وبسام عبد الرازق، اتجاهات طالبات قسم التربية الرياضية في جامعة خضوري في فلسطين نحو  2

 .0101( نابلس، فلسطين، 01، ع)01لعلوم االنسانية، مممارسة كرة القدم، مجلة جامعة النجاح لألبحاث ل
رمزي رســــمي جابر، اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو ممارســــة األنشــــطة الرياضــــية في مدارس محافظات قطاع  3

 – 202غزة، مجلة الجامعة اإلســـالمية، ســـلســـلة الدراســــات اإلنســـانية، المجلد الســـابع عشــــر، العدد الثاني، ص ص
 .0112 ، فلسطين،107
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هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو ممارسة األنشطة الرياضية      
( من الطالب والطالبات في 010ينة الدراسة )في مدارس محافظات قطاع غزة، وبلغت ع
( طالبة، واستخدم الباحث 011( طالب، و)011المرحلة الثانوية موزعة بالتساوي بينهم )

  (Kenyon)المنهج الوصفي لجمع بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها، واستخدم مقياس كنون 
نوية نحو ممارسة األنشطة لالتجاه، وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات طلبة المرحلة الثا

بأنه  اا، وبينت أيض  ية بدرجة كبيرة جد  الرياضية في مدارس محافظات قطاع غزة كانت إيجاب
 ، طالبات(.جميع األبعاد لمتغير الجنس) طالبال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في 
 :1(0112)ّدراسةّسعدّالحمدانيّوتحسينّالحمداني

شطة نحو ممارسة األن اس االتجاه النفسي للمعاقين حركي  مقياهدفت الدراسة إلى بناء       
الرياضية، والتعرف على داللة الفروق في مستويات بعض أنواع فئة المعاقين حركيا ، واشتملت 

، وتكون مفهوم االتجاه إلى ثالثة مكونات رئيسية ا( من المعاقين حركي  011لبحث على)عينة ا
تجاهات دراسة أن ان العاطفي، وأظهرت نتائج السلوكي والمكو  وهي المكون المعرفي والمكون ال

كانت بمستوى إيجابي نحو ممارسة األنشطة الرياضية، وكذلك عدم وجود  االمعاقين حركي  
فروق معنوية في االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية بين كل من البتر المزدوج وبتر 

 الطرف العلوي تحت المرفق. 
 الدراساتّالسابقة:تعقيبّعامّعلىّ

 واالطالع على الدراسات واألبحاث السابقة التي اهتمت بجودة الحياة واالتجاه نحب       
في األهداف والعينات واألدوات ونتائج  اأن هناك تعدد  ممارسة االنشطة الرياضية اتضح 

في و وكذلك اختالف من حيث طبيعة المتغيرات التي ارتبطت بموضوع الدراسة،  ،الدراسات
 ضوء ذلك تمكن الباحثان من تحديد فروض الدراسة.

ّفروضّالدراسة:
نة من اضية لدى عيفي االتجاه نحو ممارسة األنشطة الري اال توجد فروق دالة إحصائي   .0

 أنثى(. –في محافظة الوسطى تعزى لمتغير الجنس )ذكر  االمعاقين حركي  
اة واالتجاه نحو ممارسة األنشطة ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا  بين جودة الحي .0

 الرياضية لدى عينة من المعاقين حركيا  في محافظة الوسطى.

                                                           
سعد الحمداني، تحسين الحمداني، بناء مقياس االتجاه النفسي للمعاقين حركيا  نحو ممارسة األنشطة الرياضية، مجلة  1

 .0112، جامعة الموصل، العراق، 0، العدد 2أبحاث كلية التربية األساسية، المجلد 
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ّمنهجّالدراسة:
استخدم الباحثان المنهج الوصفي الذي يقوم بوصف ما هو كائن، وتفسيره، ويهتم بتحديد      

ف وتفسير وصاعتمد الباحثان على هذا المنهج في القات التي توجد في الواقع، و الظروف والع
 اضية لدى عينة منجودة الحياة، وكذلك وصف وتفسير االتجاه نحو ممارسة األنشطة الري

 في محافظة الوسطى. االمعاقين حركي  
ّمجتمعّالدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع المسجلين أعضاء في االتحاد الفلسطيني للمعاقين حركيا      
 .حركيا ومعاقة   ا( معاق  001غ عددهم )بالمحافظة الوسطى، والبال

 عينةّالدراسة:
عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، وبنسبة تمثل كافة خصائص المجتمع الباحثان اختار        

 األصلي، وقد تألفت العينة من:
 عينةّاستطالعية:

من مجتمع  اومعاقة حركي   ا( معاق  01الباحثان عينة عشوائية استطالعية قوامها)اختار ّّّ
اسة األصلي، حيث تم تطبيق أداتي الدراسة عليهم بهدف التحقق من صالحية األداتين الدر 

للتطبيق على العينة الفعلية من خالل حساب الصدق والثبات لألداتين بالطرق اإلحصائية 
ينة د العانات لعدم اكتمال االستجابات عليها ليصبح عد( استب2تم استبعاد عدد )المالئمة، و 

 .ااقة حركي  ومع ا( معاق  07)
ّعينةّالتطبيقّالفعلية:

وهي التي هدفت إلى الوصول ألهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها والتحقق من       
 ( معاق ومعاقة حركيا  تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة.20فروضها، وقد بلغت )

( استبانات لم 1ابة، و)( استبانات غير مكتملة اإلج0وبعد استعراض البيانات تبين أن )    
( 11ة الكلي )نحيث بلغ حجم العي ،سم اإلجابات فيها بالجدية، لذلك تم استثناؤها من التحليلتت  

( 00(، و)%20.2نسبة )ب احركي   ا( معاق  02(، منهم )%02.12) ، بنسبةاومعاقة حركي   امعاق  
 ( يبين ذلك:0(، والجدول )%17.7بنسبة ) امعاقة حركي  
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ّ(0جدولّ)
ّ(00يبينّوصفّعينةّالدراسةّ)ن=

ّ%ّالعددّالمتغيرّالبيان
ّ

ّالجنس
03ّ50.3ّّذكور
00ّ00.0ّّإناث

ّ
 أدواتّالدراسة:

 مقياس جودة الحياة:
بعد االطالع على التراث التربوي وما شمله من مقاييس ودراسات سابقة ذات العالقة قام      

( 12، والذي تكون في صورته األولية من )الباحثان بإعداد مقياس لجودة الحياة لدى المعاقين
فقرة موزعة على أربعة أبعاد وهي: جودة الحياة النفسية، جودة الحياة االجتماعية، وجودة ادارة 

 وشغل الوقت، وجودة الحياة الدينية.
 0   ادرجات، أحيان   2وتم وضع أمام كل فقرة من فقرات المقياس ثالثة بدائل )نعم       

رجة(، وتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس بجمع درجاته في د 0درجة، ال  
الفئات الثالثة للمقياس، مع مراعاة الفقرات العكسية التصحيح حيث تم احتساب درجاتها بشكل 

درجات(، وعلى المفحوص أن يحدد مدى  2درجة، ال   0درجة، أحيانا     0عكسي )نعم   
 انطباق كل فقرة عليه.

ّالمقياس:ّصــــــدق
ّصدقّالمحكمين:

تم عرض المقياس على عدد من األساتذة المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في ّّّّ
ميدان التربية وعلم النفس لتحديد صالحيتها ووضوحها، والتحقق من صدق المحتوى، وتم 

 ( فقرات من قبل المحكمين لعدم صالحيتها، ثم جرى تعديل الفقرات التي اتفق على2حذف )
( فقرة موزعة على أربعة أبعاد، والجدول 11غموضها، وبعد التحكيم أصبح المقياس يتكون من )

 ( التالي يبين ذلك:0)
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ّ(0جدولّ)
ّيبينّأبعادّمقياسّجودةّالحياةّوفقراتّكلّبعدّوأرقامّالفقراتّالسالبةّفيّكلّبعد

ّعددّالفقراتّالفقراتّالسالبةّأرقامّالفقراتّالبعد
جودةّالحياةّ

01ّ01ّ-5-0-3-0-01ّ0-2-8-0-5-5-0-3-0-0ّسيةالنف

جودةّالحياةّ
ّاالجتماعية

00-00-03-00-05-05-00-
08-02-01ّ

05-00-08-02-ّ
01ّ01ّ

جودةّادارةّوشغلّ
ّالوقت

00-00-03-00-05-05-00-
08-02-31ّ00-03-00-05ّ01ّ

جودةّالحياةّ
ّالدينية

30-30-33-30-35-35-30-
38-32-01ّ30-30ّ01ّ

ّالداخلي:صدقّاالتساقّ
حيث تم تطبيق االستبانة على عينة  ،قام الباحثان بحساب صدق االتساق الداخلي    

( فرد، وحساب معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد االستبانة 07استطالعية قوامها )
 ( التالي يوضح ذلك:2ل، والجدول )األربعة وبين االستبانة كك

ّ(3جدول)
ّبعدّوالدرجةّالكليةيبينّمعاملّارتباطّدرجةّكلّ

ّمستوىّالداللةّمعاملّاالرتباطّالبعد
 1.000ّ1.10ّجودةّالحياةّالنفسية

 1.051ّ1.10ّجودةّالحياةّاالجتماعيةّ
 1.802ّ1.10ّجودةّادارةّوشغلّالوقتّ

 1.800ّ1.10 جودةّالحياةّالدينية
وى دالة عند مست يتبين من الجدول السابق أن أبعاد مقياس جودة الحياة حققت ارتباطات   

( مع الدرجة الكلية لالستبانة، مما يشير إلى أن االستبانة تتمتع بقدر كاف α ≤ 1.10داللة )
 من الصدق.
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ّثباتّالمقياس:
 لحساب ثبات مقياس جودة الحياة تم استخدام الطرق التالية:

 
ّطريقةّالتجزئةّالنصفية:

فقرة(، ودرجات الفقرات الزوجية  01ة )تم حساب معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردي    
فقرة(،  11فقرة(، والمكونة لمقياس جودة الحياة في صورته النهائية )مجموع الفقرات   01)

، األمر ا(، وهي قيمة مقبولة علمي  1.012) وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين النصفين
 اسة.الذي يدلل على درجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات الدر 

ّمعاملّألفاّكرونباخ:
تم تقدير ثبات مقياس جودة الحياة في صورته النهائية بحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات     

(، وهي قيمة مقبولة علميا ، وتدلل 1.701(، وقد بلغت قيمة ألفا )11المقياس )عدد الفقرات  
بذلك يتضح اد العينة، و على مستوى جيد من الثبات، وتفي بمتطلبات تطبيق المقياس على أفر 

( فقرة ويتسم بدرجة جيدة من الصدق والثبات تفي 20أن مقياس جودة الحياة يتكون من )
 بمتطلبات التطبيق على أفراد العينة الكلية.

 مقياسّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضية:
ن حركيا  ى المعاقيقام الباحثان باستخدام مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدّّّّّ

(، حيث تم وضع أمام كل فقرة من 0112من إعداد سعد الحمداني، وتحسين عبد الرحمن)
درجات،  2 محايددرجات،  1 أوافقدرجات،  2 أوافق بشدةفقرات المقياس خمسة بدائل )

(، وتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس درجة 0درجة، أعارض بشدة  0أعارض 
ه في الفئات الخمسة للمقياس، مع مراعاة الفقرات العكسية التصحيح حيث تم بجمع درجات

درجات،  2  محايد،  درجة 0  أوافق،  درجة 0  أوافق بشدةاحتساب درجاتها بشكل عكسي )
درجات(، وعلى المفحوص أن يحدد مدى انطباق  2، أعارض بشدة   درجات 1أعارض  

 كل فقرة عليه.
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ّ:ين فقرات المقياس على البيئة الفلسطينية وفق اإلجراءات التاليةقام الباحثان بتقنو      
ّصــــــدقّالمقياس:
ّصدقّالمحكمين:

تم عرض المقياس على عدد من األساتذة المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في      
ميدان التربية وعلم النفس لتحديد صالحيتها ووضوحها، والتحقق من صدق المحتوى، وتم 

فقرات من قبل المحكمين لعدم مالءمتها، ثم جرى تعديل الفقرات التي اتفق على  (7حذف )
( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد، والجدول 20المقياس يتكون من )ّغموضها، وبعد التحكيم أصبح

 ( التالي يبين ذلك:1)
ّ(0جدولّ)

ّيبينّأبعادّمقياسّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضية
ّيًاّوفقراتّكلّبعدّوأرقامّالفقراتّالسالبةّفيّكلّبعدلدىّالمعاقينّحرك

ّعددّالفقراتّالفقراتّالسالبةّأرقامّالفقراتّالبعد
المكونّ
ّالمعرفي

0-0-8-01-00-00-03-00-
30-30-38ّ38ّ00ّ

المكونّ
ّالعاطفي

0-3-5-5-00-05-08-01-00-
00-05-31-30-30ّ3-5-08-01-30ّ00ّ

المكونّ
ّالسلوكي

0-2-00-03-05-02-05-00-
08-02-33-35-35ّ2-00-08ّ03ّ

ّصدقّاالتساقّالداخلي:
قام الباحثان بحساب صدق االتساق الداخلي حيث تم تطبيق االستبانة على عينة      

( فرد، وحساب معامالت االرتباط بين درجات كل بعد من أبعاد 07استطالعية قوامها )
 ( التالي يوضح ذلك:2)االستبانة الثالثة وبين درجات االستبانة ككل، والجدول 

ّ(5جدولّ)
ّيبينّمعاملّارتباطّدرجةّكلّبعدّوالدرجةّالكليةّللمقياس

ّمستوىّالداللةّمعاملّاالرتباطّالبعد
 1.005ّ1.10ّالمكونّالمعرفي
 1.811ّ1.10ّالمكونّالعاطفي
 1.205ّ1.10ّالمكونّالسلوكي
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ى شطة الرياضية لدارسة األنيتبين من الجدول السابق أن أبعاد مقياس االتجاه نحو ممّّّّ
( مع الدرجة الكلية α ≤ 1.10حققت ارتباطات دالة عند مستوى داللة ) االمعاقين حركي  

 للمقياس، مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بقدر كاف من الصدق.
ّثباتّالمقياس:

ستخدام ا لحساب ثبات مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى المعاقين حركيا  تم
 الطرق التالية:

ّطريقةّالتجزئةّالنصفية:
فقرة(، ودرجات الفقرات  02تم حساب معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية )ّّّّّّ

فقرة(، والمكونة لمقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى المعاقين  02الزوجية )
فقرة(، وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  20حركيا  في صورته النهائية )مجموع الفقرات  

، األمر الذي يدلل على درجة جيدة من الثبات ا(، وهي قيمة مقبولة علمي  1.701) بين النصفين
 تفي بمتطلبات الدراسة.
ّمعاملّألفاّكرونباخ:

تم تقدير ثبات مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى المعاقين حركيا  في     
(، وقد بلغت 20ه النهائية بحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات المقياس )عدد الفقرات  صورت

(، وهي قيمة مقبولة علميا ، وتدلل على مستوى جيد من الثبات، وتفي 1.111قيمة ألفا )
بمتطلبات تطبيق المقياس على أفراد العينة، وبذلك يتضح أن مقياس االتجاه نحو ممارسة 

( فقرة ويتسم بدرجة جيدة من الصدق 20دى المعاقين حركيا  يتكون من )األنشطة الرياضية ل
 والثبات تفي بمتطلبات التطبيق على أفراد العينة الكلية.

 نتائج الدراسة ومناقشتها
ّالتساؤلّاألول:

 فيّمحافظةّالوسطى؟ّاحياةّلدىّعينةّمنّالمعاقينّحركيًّماّمستوىّجودةّالّّّّ
لباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن لإلجابة عن هذا التساؤل قام ا

( على مقياس جودة الحياة بأبعاده ودرجته الكلية، 11النسبي الستجابات أفراد العينة )ن 
 تالي:( ال1ويتضح ذلك من خالل جدول )
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ّ(5جدولّ)
ّالمتوسطّالحسابيّواالنحرافّالمعيارّي

ّنةّعلىّمقياسّجودةّالحياةوالوزنّالنسبيّالستجاباتّأفرادّالعي
ّ
 البعد

عددّ
 الفقرات

الدرجةّ
 العظمى

المتوسطّ
 الحسابي

االنحرافّ
 المعيارّي

الوزنّ
 النسبي%

ترتيبّ
 األبعاد

01ّ31ّ01.32ّ3.320ّ50.25ّ0ّّجودةّالحياةّالنفسية
 3 52.23 0.085 01.28 31 01 جودةّالحياةّاالجتماعية
 0 00.01 5.088 00.30 31 01 جودةّادارةّوشغلّالوقت
 0 80.05 0.505 05.05 31 01 جودةّالحياةّالدينية

  00.01 8.505 88.23 001 01 الدرجةّالكليةّلجودةّالحياة
تم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة العظمى للبعد وضرب    

 011الناتج في 
ّالقيمّالمرجعيةّالتيّتحددّمستوىّالوزنّالنسبي

ّمرتفعّمتوسطّضمنخفّ
ّ%011ّ-%02ّ%08ّ-%55ّ%55ّ-ّ%33ّالوزنّالنسبي

اد العينة بين أفر  االحياة الدينية هو األكثر شيوع   يتضح من الجدول السابق أن بعد جودة     
( أي بنسبة مرتفعة، يليه بعد جودة إدارة وشغل الوقت حيث جاء %01حيث جاء بوزن نسبي )

ث جاء بوزن ة، ثم بعد جودة الحياة االجتماعية حي( وهي نسبة متوسط%71بوزن نسبي )
نسبة متوسطة، في حين حصل بعد جودة الحياة النفسية على أقل  ا( وهي أيض  %71نسبي )

( وهي أيضا  نسبة متوسطة، كما ويبين الجدول أن الدرجة الكلية لجودة %10وزن نسبي )
 (، وهي كذلك نسبة متوسطة.%71الحياة جاءت بوزن نسبي )

ل األسرة من قب امعنوي المقدم للمعاقين حركي  ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى الدعم ال      
ياة عن جودة الح اإيجابي تجاه رضا المعاقين حركي   واألقارب واألصدقاء لما له من تأثير

 ودرجتها الكلية.
ميلة اة جفمن خالل ذلك الدعم المقدم لهم يؤهلهم للوصول إلى الشعور بالتفاؤل بأن الحي

 وتستحق أن يعيشها اإلنسان بكل حب وطمأنينة.
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 اوالتي أظهرت بأن المعاقين حركي   1(0100وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الهنداوي )ّّّّ
( %01ن نسبي )ليهم مستوى عال من جودة الحياة. أما ظهور جودة الحياة الدينية بأعلى وز 

عاق مهذه النتيجة إلى قوة الوازع الديني الذي يمتلكه الن يعزوان ين الباحثإلدى أفراد العينة ف
 بالحمد والثناء عليه.  -عز وجل-ورضاه بما أصابه من الله  احركي  

 التساؤلّالثاني:
يّفّااضيةّلدىّعينةّمنّالمعاقينّحركيًّماّمستوىّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالريّّّّ

ّمحافظةّالوسطى؟
احثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن لإلجابة عن هذا التساؤل قام الب

( على مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية 11النسبي الستجابات أفراد العينة )ن 
 ( التالي:1لدى المعاقين حركيا  بأبعاده ودرجته الكلية، ويتضح ذلك من خالل جدول )

ّ(5جدولّ)
ّريّوالوزنّالنسبيّالستجاباتّأفرادّالعينةّعلىالمتوسطّالحسابيّواالنحرافّالمعيا

ّمقياسّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضيةّلدىّالمعاقينّحركياًّ
ّ
 البعد

عددّ
 الفقرات

الدرجةّ
 العظمى

المتوسطّ
 الحسابي

االنحرافّ
 المعيارّي

الوزنّ
 النسبي%

ّترتيب
 األبعاد

00ّ55ّ03.50ّ5.020ّ02.00ّ0ّّالمكونّالمعرفي
 3 00.00 5.120 51.20 01 00 فيالمكونّالعاط

 0 05.05 5.100 08.85 55 03 المكونّالسلوكي
  05.00 03.000 003.31 021 38 الدرجةّالكلية

ّالعظمىّللبعدتمّحسابّالوزنّالنسبيّبقسمةّالوسطّالحسابيّلكلّبعدّعلىّالدرجةّّّّ
011ّوضربّالناتجّفيّ

ّ
ّ
ّ
ّ

ّيالقيمّالمرجعيةّالتيّتحددّمستوىّالوزنّالنسب

                                                           
 .مرجع سابقمحمد حامد الهنداوي،  1
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ّامرتفعّجدّ ّمرتفعّمتوسطّمنخفضّامنخفضّجدّ ّ
الوزنّ
ّالنسبي

01%ّ-ّ
32%ّ

01%-ّ
52%ّ

51%-ّ
02%ّ

81%-ّ
82%ّ

21%-ّ
011%ّ

نة حيث بين أفراد العي االمكون المعرفي هو األكثر شيوع   يتضح من الجدول السابق أن بعد   
ي بوزن نسب ( وهي نسبة متوسطة، يليه المكون السلوكي حيث جاء%72جاء بوزن نسبي )

 ا( وهي أيض  %72وزن نسبي )( وهي نسبة متوسطة، ثم المكون العاطفي حيث جاء ب72%)
اضية شطة الرينسبة متوسطة، كما ويبين الجدول أن الدرجة الكلية لالتجاه نحو ممارسة األن

 .ا(، وهي نسبة متوسطة أيض  %72سبي )جاءت بوزن ن الدى المعاقين حركي  
فقد  لديهم روح المثابرة وحب الحياة اه النتيجة إلى أن المعاقين حركي  ويعزو الباحثان هذ     

لثقة الرياضية، لكي يكسب ا ةواندماجه في األنشط اأهمية وضرورة تفاعل المعاق حركي  جاءت 
 بنفسه ويندمج مع اآلخرين، وعدم شعوره بالنقص والحرمان.

ّنتائجّفروضّالدراسةّوتفسيرها:
ّلى:الفرضّاألولّوالذيّنصّع

الّتوجدّفروقّدالةّإحصائياّفيّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضيةّلدىّعينةّمنّ
ّأنثى(.ّ–المعاقينّحركيًاّفيّمحافظةّالوسطىّتعزىّلمتغيرّالجنسّ)ذكرّ

وللتحقق من صحته قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وقيمة 
ة، ياضيلعينة على مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الر "ت" لمتوسطات درجات أفراد ا

 والجدول التالي يوضح ذلك:
ّ(0جدولّ)

اختبارّ)ت(ّللفرقّبينّمتوسطيّدرجاتّالذكورّواالناثّعلىّمقياسّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّ
ّالرياضية

االنحرافّّالمتوسطّالعددّالجنسّالمجال
ّالمعيارّي

مستوىّّقيمةّت
ّالداللة

المكونّ
ّالمعرفي

1.010ّّ- 4.28 43.43 23ّذكور
ّغيرّدالة  7.21 43.62 21ّإناث

المكونّ
ّالعاطفي

 0.383ّ 4.49 51.91 23ّذكور
ّغيرّدالة  5.58 49.81 21ّإناث

المكونّ
ّالسلوكي

 0.150ّ 5.36 49.78 23ّذكور
ّغيرّدالة  6.74 47.86 21ّإناث
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االنحرافّّالمتوسطّالعددّالجنسّالمجال
ّالمعيارّي

مستوىّّقيمةّت
ّالداللة

 1.200ّ 10.981 145.13 23ّذكورّالدرجةّالكلية
ّغيرّدالة  16.252 141.29 21ّإناث

ّ
( السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 7يتبين من الجدول )ّّّ

 .اشطة الرياضية لدى المعاقين حركي  الذكور واإلناث على مقياس االتجاه نحو ممارسة األن
ي ممارسة األنشطة الرياضية لدى ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى وجود الرغبة ف       

المعاقين حركيا من كال الجنسين )ذكور، إناث(، وذلك لتحقيق أهداف طبيعية اجتماعية 
تساعدهم في التكيف مع محيطهم االجتماعي، وكذلك ترويحية تساعدهم على خفض التوتر 

 وضغوط الحياة.
ّالفرضّالثانيّوالذيّنصّعلى:

ّإحصائ ّدالة ّارتباط ّعالقة ّتوجد ّاألنشطةّال ّممارسة ّنحو ّواالتجاه ّالحياة، ّجودة ّبين يا
ّفيّمحافظةّالوسطى.ّاحركيًّّالرياضيةّلدىّعينةّمنّالمعاقين

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد من أبعاد 
اه اس االتجيمقياس جودة الحياة ودرجته الكلية من جهة، وبين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمق

 ( التالي:0، ويتضح ذلك في جدول )من جهة أخرى  نحو ممارسة األنشطة الرياضية 
ّ(8جدولّ)

ّيبينّمعامالتّاالرتباطّبينّمقياسّجودةّالحياة
 ومقياسّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضيةّلدىّالمعاقينّحركياًّ

ّ
 االتجاهّممارسةّاألنشطةّالرياضية

المكونّ
 المعرفي

المكونّ
ّلعاطفيا

المكونّ
 السلوكي

ّ
الدرجةّ
 الكلية

ياة
الح
دةّ
جو

 

 *0.338 *0.330ّ**0.110ّ0.393 جودةّالحياةّالنفسية
 0.256 0.128ّ*0.337 1.000 جودةّالحياةّاالجتماعية
 0.162 0.67 0.173 1.050 جودةّادارةّوشغلّالوقت
 0.233 0.107 0.248 1.003 جودةّالحياةّالدينية

 *0.356 0.231ّ**0.406 1.000 لجودةّالحياةّالدرجةّالكلية
ّ(αّ≤ّ1.10(،ّ**دالةّعندّمستوىّداللةّ)αّ≤ّ1.15*دالةّعندّمستوىّداللةّ)
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ّيتبينّمنّالجدولّالسابق:
 ( وجود عالقة ارتباط موجب دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα ≤ 1.10 بين بعد )

جاه كون العاطفي في مقياس االتجودة الحياة النفسية في مقياس جودة الحياة، وبعد الم
نحو ممارسة األنشطة الرياضية، وبين الدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة وبعد المكون 

 العاطفي في مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية.
 اعالقة ارتباط موجب دالة إحصائي   وجود ( عند مستوى داللةα ≤ 1.12 بين بعد )

ة في مقياس جودة الحياة، وبعد المكون العاطفي في مقياس جودة الحياة االجتماعي
االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية، وبين بعد جودة الحياة النفسية في مقياس 
جودة الحياة، وبعد المكون السلوكي في مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة 

لية ، والدرجة الكالرياضية، وبين بعد جودة الحياة النفسية في مقياس جودة الحياة
 لمقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية.

 ( وجود عالقة ارتباط موجب دالة إحصائيا  عند مستوى داللةα ≤ 1.12 بين الدرجة )
الكلية لمقياس جودة الحياة، والدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة 

 الرياضية.
 ين ساسية العاطفية الشديدة التي يعاني منها المعاقويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى الح

والتي قد تؤثر على جودة الحياة لديهم، كما أن الوضع النفسي واالجتماعي قد يؤثران 
، اشطة الرياضية لدى المعاقين حركي  على المكون العاطفي لالتجاه نحو ممارسة األن

 المعاق واتجاهه نحو ممارسة النتائج تظهر وجود عالقة ما بين جودة حياة وعموما فإن  
األنشطة الرياضية فقد يؤثر كل من المتغيرين في اآلخر مما يتطلب إجراء العديد من 

 الدراسات التجريبية لمعرفة أيهما يؤثر في اآلخر. 
ّالتوصيات:

من أجل االستمتاع في حياته داخل  الى تحسين جودة حياة المعاق حركي  العمل ع -0
 يادة تقديره لذاته وتدعيم ثقته بنفسه.وخارج أسرته، من خالل ز 

، وذلك من خالل تقديم الخدمات اإلرشادية والبرامج اضرورة االهتمام بالمعاقين حركي   -0
 التدريبية، والتي تؤهلهم وتدمجهم بالمجتمع.
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عاقين متضافر جهود المرشدين التربويين واألخصائيين النفسيين في مؤسسات رعاية ال -3
واالستماع إليهم لحل المشكالت التي تعترضهم في  اكي  للتقرب من المعاقين حر 

 المجتمع.
ها وكيفية إيجاد الحلول والبدائل ل اتي تعترض المعاقين حركي  االهتمام بالمشاكل ال -0

 ومساعدتهم على االستمتاع في الحياة دون أي معيقات.
 آلخر.اإجراء الدراسات التجريبية لمعرفة أثر كل متغير من متغيرات الدراسة على  -5

ّ-المراجع:ّ
أشرف أحمد عبد القادر، تحسين جودة الحياة كمنبئ للحد من اإلعاقة، ورقة عمل مقدمة  .0

فبراير،  01-01إلى تطوير األداء في مجال اإلعاقة، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 
 .0112الرياض،

لة ن، مجلمعاقيإلهام مصطفى القصيري، جودة الحياة لدى المعاقين بصريا  مقارنة بغير ا .0
 .0102، 071-022 ،012القراءة والمعرفة، مصر، ع 

أنور رحيم، اتجاهات بعض طلبة جامعة السلمانية نحو النشاط الرياضي، مجلة جامعة  .3
 .0111بابل، العدد الثاني، المجلد الخامس، 

بهجت أبو طامع، االتجاه نحو تعلم السباحة وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة قسم  .0
ربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية)خضوري(، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الت

 .0102التربوية والنفسية، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
بهجت أبو طامع، وبسام عبد الرازق، اتجاهات طالبات قسم التربية الرياضية في جامعة  .5

نجاح لألبحاث للعلوم خضوري في فلسطين نحو ممارسة كرة القدم، مجلة جامعة ال
 .0101( نابلس، فلسطين، 01، ع)01االنسانية، م

بوجمعة شوية، وضيف الله حبيبة، دور الرياضة في معالجة بعض المشكالت النفسية  .5
المصاحبة لإلعاقة الحركية المكتسبة دراسة مقارنة بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط 

دد خبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، عالرياضي، مجلة دراسات نفسية وتربوية، م
 .0102جوان،  01

أثر ممارسة الرياضة على الصحة النفسية لدى المعاقين بوعـــمــــامــة حكيـــــم، وسعدو سامية،  .0
كانون األول، المركز  –مجلة العلوم االجتماعية العدد الحادي عشر، ديسمبر حركي ا، 

 .0102الجامعي تيبازة، الجزائر، 
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 .0202حسين كريم عقله، االتجاهات النفسية للفرد والمجتمع، مطبعة الرسالة، بغداد،  .8
 .0110، دار النهضة العربية بيروت، 0حلمي المليجي، علم نفس الشخصية، ط  .2

رمزي رسمي جابر، اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو ممارسة األنشطة الرياضية  .01
جامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات في مدارس محافظات قطاع غزة، مجلة ال

، فلسطين، 107 – 202اإلنسانية، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، ص ص
0112. 

زكريا محمد الظاهر وآخرون، مبادئ القياس والتقويم في التربية، الدار العلمية الدولية  .00
 .0110، عمان، األردن، 0للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، ط

مي محمد هاشم، جودة الحياة لدى المعوقين جسميا والمسنين وطالب الجامعة، سا .00
-002، السنة التاسعة، ص ص 02مجلة اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمس، عدد 

001 ،0110. 
سعد الحمداني، تحسين الحمداني، بناء مقياس االتجاه النفسي للمعاقين حركيا  نحو  .03

، العدد 2اث كلية التربية األساسية، المجلد ممارسة األنشطة الرياضية، مجلة أبح
 .0112، جامعة الموصل، العراق، 0

سعيد بن سليمان الظفري، نورا بنت محمد الرواحية، دراسة نوعية حول خبرة البحوث  .00
اإلجرائية لدى المعلمين العمانيين ودورهما في تحسين المهنيين، مجلة وقائع ندوة 

 .0111مبر، جامعة قابوس، عمان، ديس 02-07علم النفس وجودة الحياة 
عاصم محمد مرسى، استراتيجية مقترحة للترويح الرياضي لفئة المعاقين حركيا   .05

بمراكز المعاقين التابعة لوزارة الشباب بجمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه، كلية 
 .0110التربية الرياضية للبنات، اإلسكندرية، 

ية المدمجة، ورقة عمل، جامعة الملك سعود، عبد الحكيم المطر، البرامج الرياض .05
 .0110السعودية، 

عبد العزيز السرطاوي، غوشة المهيري، محمد الزيود، روحي عبدات، جودة الحياة  .00
لدى األشخاص المعاقين وغير المعاقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مؤسسة 

 .0100دة، اإلمارات للنفع االجتماعي، دبي، اإلمارات العربية المتح
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كمال درويش، خير الدين عويص، دور الممارسة الرياضية في المرحلة الثانوية في  .08
استمرار ممارسة النشاط الرياضي والبرامج الترويحية وطلبة الجامعة، المؤتمر العلمي 

 .0202لدراسات وبحوث التربية الرياضية باإلسكندرية، جامعة حلوان، 
ماعي وعالقته بمستوى الرضا عن جودة الحياة محمد حامد الهنداوي، الدعم االجت .02

لدى المعاقين حركيا  بمحافظات غزة، رسالة ماجستير، جامعة األزهر فلسطين، 
0100. 

 .0220، 7محمد حسن عالوي، علم النفس الرياضي، دار المعارف، القاهرة، ط .01
ار دمحمود السيد أبو النيل، علم النفس االجتماعي، دراسات عربية وعالمية، مطابع  .00

 .2،0201الشعب، ، القاهرة، ط
محمود عبد الحليم منسي، على مهدي كاظم، مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة،  .00

ديسمبر، جامعة السلطان قابوس،  02-07وقائع ندوة علم النفس وجودة الحياة، 
 .0111عمان

 ،نعيمة يوسفي، جودة الحياة وعالقتها بالتفاؤل غير الواقعي لدى المعاقين حركي ا .03
 .0100رسالة ماجستير، جامعة الوادي، الجزائر، 

هويدة محمود وفوزية الجمالي، فعالية الذات المدركة ومدى تأثيرها على جودة الحياة  .00
لدى طلبة الجامعة من المتفوقين والمتعثرين دراسيا ، مجلة أمارا باك، األكاديمية 
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