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 ملحق رقممم ) (5المتغيممرات المسممتقلة مممن اسممتبانة الدراسممة قبمملالتعديل وبعد التعديل .
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خاصة – نائب الرئيس للشؤون الدارية للجامعة الردنية.
 -2ـحــازم فريــد عنبتــاوي – أسممتاذ مسمماعد – دكتمموراه تربيممة
رياضية  -قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة  -جامعة قطر.
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تدريس – أستاذ مساعد كلية التربية الجامعة الردنية.
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الكلينيكممي – أخصممائي نفسممي قسممم التربيممة الخاصممة – وزارة
التربية والتعليم – دولة قطر.
 -5جاســر محمــد نــويران  -ماجسممتير تربيممة رياضممية – مممدير
النشاط الرياضي بالتحاد الردني لذوي الحتياجات الخاصة.
 -6فواز توفيق الرطــروط – ماجسممتير علممم اجتممماع – وزارة
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أسممماء النديممة والمؤسسممات الممتي تممم مراجعتهمما أو مراسمملتها
والطلع على السجلت الخاصة بالنشطة والبرامج الرياضية .
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اللجنة السعودية لرياضة الصم
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نادي الدمام للصم
نادي الكويت للصم
الجمعية العمانية للمعوقين
اللجنممة التنظيميممة لرياضممة دول
الخليج
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التحاد القطري لممذوي الحتياجممات
الخاصة
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عمان – الردن
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الزرقاء – الردن
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اربد  -الردن
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م
م
م
م
م
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م

الوحدات – الردن
عمان  -الردن
الرياض  -السعودية
الرياض  -السعودية
الدمام  -السعودية
الكويت – الكويت
عمان
مسقط ُ -
المنامة  -البحرين

م

الدوحة  -قطر

القاهرة  -مصر
م
م التحاد المصري للمعوقين
تونس  -تونس
م
م جمعية صوت الصم
ملحظة  :مقابلة معظم رؤساء أندية وجمعيات الصم في المموطن
العربي وأخذ المعلومات عن طريق المقابلة الشخصية فيما يخممص
النشطة الرياضية الخاصة بفئة الصم في دولهم .
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ملحق رقم ) ( 3

بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
كلية الدراسات العليا  /قسم التربية الرياضية

سعادة الدكتور
…………………………………………….المحترم
تحية طيبة وبعد
الموضوع :تحكيم الستبانه
أحيط سعادتكم علما ً بأني أنوي إجراء دراسة بعنوان ) البعد النفس
اجتماعي وعلقته بممارسه لعبة كرة القدم للمعوقين سمعيا ً في الردن(،
ولتحقيق أهداف الدراسة المتمثلة في محاولة الجابة على التساؤلت المدرجة
أدناه.
قمت بتصميم استبانة كأداة لجمع البيانات استنادا ً للمسح المرجعي الذي
قمت به ،وذلك بالرجوع لبعض المصادر العلمية وأخذ بعض مقاييسها وتعديل
بعض فقراتها حتى تتلءم مع طبيعة فئة العاقة المستهدفة ) فئة الصم ( من
دراستي.
وأتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان على كريم تعاونكم المأمول بهدف
البحث العلمي وذلك بتحكيم الاستبانة وإبداء الرأي في المحاور والمفردات
الخاصة بها ومن ثم إبداء الملحظات عليها من حيث التي-:
 .1مدى انتماء كل عبارة للمحور الذي تندرج تحته .
 .2مدى مناسبة كل مفردة من حيث الصياغة والوضوح وذلك بالتعديل أو
الحذف أو الضافة.
1
 .3اختيار ميزان التقدير المناسب.
وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير
الباـحث
سمير محمد سمرين

1جوال،5812038 :
. (yahoo.com
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منزل ،4655952 :البريد الكترونيssemreen@hotmail.com ) (ssemreen@) :

ملحق رقم ) ( 4
نموذج تدقيق وتصحيح أسئلة الدراسة
المحور الول :اختبار العراض
الوضوح
النتماء
الجسمانية
ل
واضح
تنتم
الرق
غير
تنتم
العبارات
واضحة
ة
ي
م
ي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

الصداع
الشعور بالعياء ) الدوخة (
الحساس باللم في القلب أو الصدر
الحساس باللم أسفل الظهر
الحساس بالغثيان واضطراب المعدة
الشعور باللم في العضلت
الصعوبة في التقاط أنفاسك
الحساس بنوبات من السخونة أو البرودة
في جسمك
تنمل في أجزاء من جسمك
الحساس بأن شيء يقف في زورك
)يسد زورك(
الشعور بضعف في أجزاء من جسمك
الشعور بثقل في ذراعك أو أرجلك

ملحق رقم ) ( 5
المتغيرات المستقلة في أداة الدراسة قبل التعديل وبعد التعديل .
أول :المتغيرات المستقلة:
( سممنه .حيممث أصممبحت بعممد
 -1العمممر بالسممنوات الكاملممة) :
التعديل:
 -2مكان القامة الدائم:
 -5اربممد
 -4البلقاء
 -3مأدبا
 -1عمان  -2الزرقاء
 -10العقبممة
 -9الكرك
 -8المفرق
 -6عجلون  -7جرش
 -11الطفيلة  -12معان .
 -3همل التحقمت بإحمدى الممدارس المعنيمة بوصمفك المتربوي الخماص
كمعوق سمعيا
 -2ل
 -1نعم
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 -4إذا كانت إجابتك بنعم في السؤال رقممم ) ،(4يرجممى الجابممة علممى
السؤالين التاليين ؟
ما المرحلة التعليمية التي قطعتها في هذه المدارس ؟
-1
 -3ثانوي
 -2إعدادي
 -1ابتدائي
 -2ما مستوى تعليمك العام ؟
 -3ثممانوي
 -2إعممدادي
 -1ابتممدائي
-6دراسات عليا
 -5بكالوريوس
 دبلوم كلية مجتمع -5ما علقتك بالنشاط القتصادي منذ أسبوع ) قبل المقابلة بأسبوع (:
-

أعمل في القطاع العام )الحكومة(.
أعمل في القطاع الخاص.
أعمل في مصلحة خاصة أملكها أو أملك جزءا منها.
أعمل في مصلحة  /مصالح أسرتي.
ل أعمل لني متعطل لم يسبق لي العمل.
ل أعمل لني متعطل ،سبق لي العمل.
طالب.
ل أعمل لنه لي دخل  /إيراد ثابت.
أخرى حدد ...........................

 -6مــا درجــة إعاقتــك الســمعية ـحســب التقــارير الطبيــة
الموجودة معك ؟
 -3شديدة  -4شديدة جدا ً
 -2متوسطة
 -1بسيطة
 -7ما السبب الرئيس لعاقتك السمعية ؟
 -2مكتسب
 -1وراثي
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 -8هل تمارس لعبة كرة القدم عبر النادي المنتسب إليه ؟
 -2ل
 -1نعم
 -9إذا كــانت إجابتــك بنعــم فــي الســؤال رقــم ) (9كــم ســاعة
تتدرب في الشهر ؟
( ساعة.
)
هل سبق وانضممت للمنتخب الوطني ؟
 -2ل
 -1نعم
ـحيث تم الغاء كافة الفقرات المستقلة السابقة واســتبدلت
بما يلي:
أول  :المتغيرات المستقلة :
 العمر بالسنوات الكاملة :
 . 1أصغر أو يساوي عشرين عاما ً
 .2أكثر من عشرين عاما
 الوضع الوظيفي
-3عاطل عن العمل
 -2عامل
 -1طالب
 ما درجة إعاقتك السمعية حسممب التقممارير الطبيممة الموجممودة
معك
 -1بسيطة  -2متوسطة  -3شديده
 إذا كنت ممارسا ً للعبة كرة القدم كم هو العمر التدريبي لك ؟
 -2أكثر من سنة د
 -1أقل من سنة

ملحق رقم ) ( 6
مراسلت الباـحث للجهات العالمية ذات الصــلة مــن أجــل
الحصول على دراسات مشابهة وهذه بعض الردود .
HI
in the deaf sport, my
psychosocial
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I’m a student and am doing my master

research subject is the “ the effect of football game on the

Diminution of the Visually (Deaf).” Or effect of sport on the psychosocial
Diminution of the Visually (Deaf) If you have any researcher or any
information about this subject plz send them to me or send me any E-mail
address which I can contact with I’m looking forward to seeing from you the
replying soon...
Sameer semreen
ssemreen@hotmail.com - ssemreen@yahoo.com-Fax: +9744655952
B. Box: 35190
Doha – Qatar
Dear Sameer
I am sending this email on behalf of the World Federation of the
Deaf (WFD) General Secretary Carol-lee Aquiline, in regard to your email
of 16 May 2003. Thank you for your email.
In regard to your request for information on the effect of a football
game or other sports on psychosocial diminution of the visually Deaf, I am
sorry to tell you that WFD is not a sports organization. WFD does not focus
on sports, so we do not have any information about Deaf ports. However, I
would suggest you to contact to the International Committee of Sports for
the Deaf, as they would know some information that you requested. Here are
the contact details:
CISS - International Committee of Sports for the Deaf 7310 Grove
Road, Suite#106 Frederick, MD 21704 UNITED STATES OF AMERICA
Fax: +1 301 620 2990 - Email: info@ciss.org Website: www.ciss.org
Thank you once again for contacting us. Good luck for your
research!
Regards
Phillipa Sandholm
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Phillipa Sandholm
World Federation of the Deaf (WFD)
Administrative Secretary
Email: Phillipa.Sandholm@kl-deaf.fi
Fax: +358 9 5803 572
From: ssemreen@hotmail.com
Reply-to: ssemreen@hotmail.comTo: carol-lee.aquiline@wfdnews.org
Date: Fri 16th may 19103 12:57:09 (MET)
Hello sameer,
Thank you for contacting Gallaudet University.
The Office of Admissions at Gallaudet University do not have the
resources that you've requested. I would suggest you to contact ASL/Deaf
Studies and see if anyone could assist you on this one. You can reach the
secretary of that department, Jennifer Smith via.
email:jennifer.smith@gallaudet.edu
Have a great day.
Regards,
Melissa Flores Visitors Coordinator On Sat, 28 Dec 2002, ", ," wrote:

This message is not flagged. [ Flag Message - Mark as Unread
]
Date:

Mon, 02 Jun 2003 09:17:40 -0400

From:

"Troy Cardwell"
<Troy.Cardwell@gallaudet.edu> | This is spam | Add
to Address Book

To:

"sameer semreen" <ssemreen@yahoo.com>

Subject: Re: hi
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Sameer,
You have reached the Kellogg Conference Center at Gallaudet
University,
we are the on campus hotel. To find the correct person that
can assist
you with your question, may I recommend that you visit the
Gallaudet
University web site at http://www.gallaudet.edu/ Regards,
Troy
Cardwell
sameer semreen wrote:
----------------------------------------------------------From:

"Irish Deaf Society" <ids@indigo.ie> | This is
spam | Add to Address Book

To:

"sameer semreen" <ssemreen@yahoo.com>

Subject: RE: hi
Date:
Mon, 26 May 2003 10:27:02 +0100
Dear Sameer
We have already replied to you about this.
Unfortunately we cannot help you with this, but you can
write to the
Irish
Deaf Sports Association for help:
Mr Eamon Hayes
Chairman
Irish Deaf Sports Association
40 Lower Drumcondra Road
Dublin 9 Ireland Hope this helps
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