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 المجلد الثاني    رالعدد السادس عش    

 جامعة الزاوية –اسرتاتيجية مقرتحة خلطة تطوير مقررات الرتبية العملية  دلي الطالب بلكية الرتبية البدنية 

 املربوك امحد ***عيل   **  د عبدهللا صربي الاحرش       *د/لييل محمد الهنشريي                

عداد الطالب آ وىل خطواته -املقدمة ومشلكة ادلراسة : عىل طريق احلياة العملية  يعترب التدريب امليداين آ هـم جـانب مـن اجلوانب اليت تبىن علهيا الرتبية البدنية، وتعترب جحر الزاوية يف ا 

علينا آ ال نتجاهل قميته يف الوقت اذلي هتمت فيه خمتلف القطاعات ابلتدريب املهين وذكل ل مهيته يف تطبيق ، حيث توفر هل العنارص ال ساس ية حلياته الواقعية كعنرص يف همنة ما ، وجيب 

مع التطبيق يتطلب هذا آ ن تتالءم فيه النظرية النظرايت بصورة واقعية حىت يمتكن املتدرب آ ن يشعر ابملسؤولية من خالل املامرسة الفعلية وال داء العلمي ولكية الرتبية تطبيقية حيث 

 وتتأ لف فيه ال فاكر النظرية مع املامرسات الفعلية . 

عدا       عداد معلمي الرتبية الرايضية حيث يقوم الطالب املعمل ابلتدريب عىل ختطيط وتنفيذ وا  د درس الرتبية البدنية وتطبيق ال نشطة فالتدريب امليداين مرحةل ابلغة ال مهية عند ا 

نه ميثل امللعب اذلي تنتج فيه لك  اخلربات الرتبوية، آ ساس ية اكنت آ م همنية مجيعها متزتج مع بعضها البعض وتصنع وحدة الرايضية املتنوعة، وهل دور كبري يف بناء معمل املس تقبل، كام آ 

نتاجية شامةل تتفاعل وتعطي يف الهناية سلواكً همنيًا تربواًي متاكماًل.)  (11: 3متاكمةل ا 

عداد املعمل ومن هذا املنطلق اجته الباحثني دل      راسة هذ  املشالك اليت تواجه طالب التدريب امليداين و ى عدم الاهمامم مبدرس ومبا آ ن التدريب امليداين هو ال ساس ال ول يف ا 

دارة املدرسة ، من حيث التعامل مع طالب التدر  يب امليداين يف تنس يق اجلدول واحلصص الرتبية الرايضية بصفة عامة حيث يواجه طالب التدريب امليداين آ حياان معامةل سيئة من ا 

عطاء طالب  ضافية بداًل من احلصص ال ساس ية حيث يؤثر ذكل عىل درس الرتبية الرايضية ، كذكل نقص اال ماكنيات والوسائل التعل ،وكذكل يمت ا  ميية يف بعض الرتبية العملية حصص ا 

رفة الجمامع املرشفني بطالب الرتبية العملية يف بعض املدارس كام انه ال يساعد الطالب يف تنفيذ املهنج بطريقة حصيحة ، وآ حياان بعد املدرسة عن طالب الرتبية العملية ،وعدم وجود غ

اء التدريب امليداين بصورة غري جدية املدارس كذكل عدم حضور املرشفني بصفه منتظمة مع الطالب التدريب مما يرتتب عليه عدم التوجيه واال رشاد السلمي ، ومن املشالك آ يضا آ د

تباع ال ساليب الرتبوية يف معامةل التالمي هامل التحضري وماكن تنفيذ ادلرس وعدم اس تخدام طرق التدريس ، وعدم الاهمامم ابملظهر العام وآ داب املهنة والتدريس بطريقة وعدم ا  ذ وا 

دارة املدرسة  وغريها من ال مور الرضورية اليت جيب عىل املدرب مراعاهتا حىت يس تفيد من التدريب امليدا  ين. عشوائية ، وكرثة املشالك مع ا 

ىل تطوير املنا ج ادلراس ية ملسايرة تطورات العرص مبا يمام ى مع آ هدافها وآ ساليب قحقيقها حيث آ ن مل ذل       ية تطوير املنا ج ادلراس ية ملية مس مترة كل سسع  معظم ادلول املتقدمة ا 

ىل آ فضل صورة ممكنة يف وال تقف عند حد معني و ال ترتبط بتوقيت حمدد و لكهنا تؤثر و تتأ ثر جبميع مظاهر التطور يف نوايح  احلياة اخملتلفة ، كام آ ن الهدف من تطويرها الوصول هبا ا 

 (  30-29:9مجيع النوايح اليت ميكن عن طريقها قحقيق ال هداف املرجوة بدرجة عالية من الكفاءة و ادلقة. )

جناح العملية الت        علميية و الرتبوية فهو الشخص املس ئول عن تنفيذ املهنج من خالل تصممي املواقف التعلميية و تنظمي بيئة و يعد املعمل من آ مه الراكئز ال ساس ية املؤثرة و الفاعةل يف ا 

                       اال ماكنيات من مبان مدرس ية و معامل التعمل الفاعةل هبدف تقدمي خربات تعلميية و تربوية متنوعة للتعلمي مفهام اكنت الس ياسات التعلميية و الرتبوية و جودة املنا ج ووفرة

ال ابملعمل املمتكن من ختصصه والكفء يف آ دائه   و آ هجزة ووسائل تعلميية حديثة  فلن تتحقق ال هداف التعلميية و الرتبوية ا 

ذ البد آ ن يكون امل       عمل عىل درجة اكفية من التأ هيل العلمي والفين واملهين ل ن الكثري املعمل الناحج ال يودل معلامً كام يقال ل ن اس تعداداته الوراثية ال تكفي للنجاح يف هممة التدريس ا 

ىل املقومات ال ساس ية للتدريس كضبط املادة العلمية، واال حاطة ابل صول والطرائق التدريس ية الصحيحة والقدرة عىل اس تخدام التقنيات الرتبوية اليت بدوهنا ال  مهنم ال يزالون يفتقرون ا 

عداد سلاميً ينعكس عىل تالميذ  ويسهم يف اخنفاض مس توايهتم العلمية والفنية وتكوين اجتاهيس تطيع آ ن حيقق النظام  عداد  ا  ات سلبية حنو العمل، وابلتايل الرتبوي يف اجملمتع وقةل العناية اب 

آ ن يكون خبريًا ابل سس النفس ية والاجمامعية اليت هتمت حباجات التالميذ  يتطلب من القامئني هبا التخصص ادلقيق يف املادة العلمية واال ملام التام بأ ساليب وطرائق تدريسها، كام ينبغي

رشادمه وتوجهيهم. )  ( 15ودوافعهم وميوهلم حىت نمتكن من التعامل معهم وا 

ىل        ىل تطوير القدرات الفكرية و املهارية دلى املتعلمني واملعلمني و لك ما يؤدي ا  قحسني مس توى الفهم و الاستيعاب ، و يزيد من قدراهتم  فاجلودة يف التعلمي متثل لك ما يؤدي ا 

ليت تواهجهم يف العملية التعلميية ،وآ مهية عىل حل القضااي ، و املشالكت اليت تواهجهم ، ويزيد من قدراهتم عىل توصيل املعلومات بشلك فعال و استامثرها عند الترصف مع املواقف ا

عاجلودة الشامةل و تطبيقها يف اجملال التع  داد الطالب لميي الرتبوي مس متدة من آ هنا هتمت ابملواصفات واخلصائص اليت جيب آ ن تراعي ختطيط الربامج ال اكدميية واملقررات ادلراس ية يف جمال ا 

نه آ حد دعامئ اجلودة لكونه آ حد احملاور ال ساس ية يف العملية التعلميية و نظرًا ل مهية معمل الرتبية ا لبدنية ك ساس و ركن من آ راكن العملية التعلميية يف جمال الرتبية املعمل قبل اخلدمة حيث آ 

ليه  نتاجئ دراسة سونداج وآ خرون) يل ما سشري ا  يل زايدة عدد ساعات التدريب امليداين اذلي يعد آ وىل خطوات التطبيق العميل للك حماور 2004البدنية، هذا ابال ضافة ا  ( ا 

(آ ن يعمتد عضؤ هيئة التدريس خطة دراس ية يصممها لتدريس لك مادة من املواد اليت يقوم بتدريسها تتضمن الهدف من تدريس 2009( كام يضيف عبد الرزاق ش نني)14اال عداد.)

يل قحقيقها وكذكل التوزيع الزمين لها.)  (20:  8املادة ومفرداهتا وال هداف السلوكية اليت يسعي ا 

طلبات اجلودة الشامةل اليت و تأ سيسا عىل ما س بق يتبني آ مهية قحديث آ هداف وحمتوى و طرق ووسائل التقومي لهذا الربانمج و املقررات ادلراس ية اخلاصة به يف ضوء مت        

ىل  قادرين عىل مواهجة قحدايت العرص ومتطلباته.سس تلزم وجود معايري ال عداد الطالب املعمل يف جمال الرتبية البدنية وفقًا الحتياجات سوق العمل لتخرجي معلمني  ومن هنا تنتج احلاجة ا 

ني عىل الاس تفادة من حقائق و مفاهمي هذا العمل يف املعمل اذلي ميتكل اجلودة الشامةل للمقررات  ادلراس ية اليت تناسب طبيعة الرتبية البدنية حبيث يدرسها بطريقة وظيفية  سساعد املتعلم

 لكية الرتبية البدنية يف لعملية. و لقد آ اثر هذا املوضوع اهمامم الباحثني و حهثام عىل آ ن يقوما مبحاوةل التعرف عىل طبيعة املقررات ادلراس ية بقسم التدريس ب حياهتم العلمية وا
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ا من تأ ثري يف قحديد هوية اجملمتع العلمية و الثقافية والاجمامعية و ضوء متطلبات اجلودة الشامةل ومن مث آ صبح تطوير الربامج واملقررات ادلراس ية من القضااي الهامة و امللحة مبا له

 الاقتصادية و موقعه من  التنافس العاملي وفق احتياجات سوق العمل.

ىل عدم املالمئة بني ال نظمة التعلميية و بني فالتعلمي يواجه يف آ ماكن كثرية من العامل مشالكت وقحدايت تعلميية متلهيا طبيعة عرصان احلارض وخصائصه املمزية و ترجع هذ  املشالك       ت ا 

الف واقعها التعلميي وخلفيهتا الاجمامعية املطالب الرتبوية خلصائص هذا العرص و ال شك آ ن ال نظمة التعلميية ختتلف يف اسرتاتيجيهتا ملواهجة هذ  املشالكت و التغلب علهيا الخت

جياد نظام عرصي لتعلمي جديد يفالاقتصادية ومدى اال ماكنيات املتاحة حاليًا  ن تتغلب عىل مشالكهتا بدون العمل عىل قحديد ذاهتا و ا   للتعلمي  و لكن هذ  ال نظمة التعلميية ال ميكن ا 

 ة التعلميية.عمليآ هدافه و حمتوا  و آ ساليبه ووسائهل التعلميية مبا حيقق املطالب العرصية من التعلمي و مساعدة املتعمل عىل املشاركة الاجيابية يف ال 

عداد ال جيال القادمة و صياغهتا  فهو اذلي خيلق آ فضل الظروف املالمئة لعملية التعلمي و التعمل  و هو         اذلي يعاون الش باب عىل مواهجة و يعد املعمل هو املس ئول عن ا 

 و التطور.مشالكهتم و يأ خذ بيدمه مرشدًا وهاداًي حىت يشقوا طريقهم بنجاح يف جممتع دامئ التغيري 

عدادًا همنيًا، وآ اكدمييًا، وثقافيًا، ومليًا، وابلنس بة لال          عداد  ا  عداد املتعمل مفن الرضوري ا  نه يشمل لك الرايضة فلمعمل الرتبية البدنية دور همم يف ا  عداد املهين ملعمل الرتبية البدنية  فا 

تساب النوايح الرتبوية واخلربات الفنية اليت سساعد  عىل مواهجة مشالك التالميذ والعمل عىل حلها. فأ ن خشصيته وكفاءته وخيضع لنفس معايري التدريس يف الرتبية للامدة ادلراس ية والك 

منا يف اجلوانب ال   جناح املهنج ،فاملعمل الناحج هو من آ متكل القابلية العلمية ليس يف جمال مهل حفسب، وا  مبارشة ابختصاصه، فتخلف املعمل يف  خرى اليت لها عالقةتؤثران تأ ثريًا كبريًا يف ا 

نه يفقد ثقة التالميذ فيه ويرصفهم عنه فيفشل يف آ داء هم   (150: 13مته الواقعة عيل عاتقه.)مادته جيعهل يقرص يف استيفاء قحصيل التالميذ لها ويعرضهم للخطأ  فهيا، كام آ 

عداد خرجيني فالتعلمي اجلامعي يف عاملنا املعارص يواجه بشلك عام قحديني رئيس       عىل التعايش  قادرينيني  هام  الانفجار املعريف و التقدم التكنولويج املتسارع و كذكل الرغبة يف ا 

عداد املعمل حي ًا عىل املهام الوظيفية ث آ صبح الاهمامم اليوم منصببفاعلية يف عاملنا بتغرياته اخملتلفة و يعد التخطيط ال عداد املعمل الكفء من آ مه الاجتاهات احلديثة يف تطوير برامج ا 

عداد  يف اجلانب التطبيقي و ذكل بوصفه يف مواقف ملية ميارس خاللها مجموعة من عداد  للقيام هبا و الرتكزي يف ا   املهارات اليت تؤههل لقيادة العملية الرتبوية. للمعمل و قحليلها و ا 

الثالثة والرابعة بلكية الرتبية البدنية جامعة الزاوية عن طريق املقابةل الشخصية للتعرف عىل آ داء الطالب حول  فقد آ جرى الباحثني دراسة اس تطالعية عىل عينة من طالب الس نة      

جاابت الطالب مل يكن مقرر النظر للتدريب  ل خروهجم امليداين اكيف لتأ هيلهم قبرضورة وجود مقرر للتدريب امليداين ادلاخيل نظري من حيث التخطيط والتنفيذ والتقومي واكنت ا 

ىل التفكري يف وض ع مقرر مقرتح للتدريب امليداين ادلاخيل ال عداد ملدارس التدريب حىت تزداد معارفهم ابملهارات التدريس ية وابلتايل تمنو كفاءهتم ال دائية ال مر اذلي دعا ادلارسني ا 

      مس توى الطالب املعمل داخل اللكية مما يمام ى وسوق العمل.الطالب املعمل بلكية الرتبية البدنية جامعة  الزاوية ومسامهة مهنم  يف رفع وقحسني

نسان املس تقبل اذلي يكون       عداد ا  ن تطوير املنا ج واملقررات ادلراس ية ذا آ مهية كربى يف اجملال الرتبوي ل ن تطويرها يعمل عىل بناء وا  بدور  مس ئواًل عن التقدم يف اكفة جماالت  ا 

يضًا ماحلياة ونواة للك تقدم، ذل ن خالل التحليل ا ميكن احل م عىل صور آ ي مهنج آ و مقرر درا ي وكفاءته ليس فقط من خالل نتاجئ الامتحاانت اخملتلفة اليت يؤداها الطالب ولكن آ 

نه لو مقنا ببناء مقرر طبقنا الطرق وآ فضل ال ساليب ووفقًا ل ف ضل الاجتاهات الرتبوية احلديثة، مث طبقتا هذا املقرر عدة العلمي والتقومي لهذ  املقررات ادلراس ية  وادلليل عىل ذكل آ 

املقرر البد آ ن يضع يف نفس الوقت نصب عينيه س نوات دون تطوير وحمكنا عليه بعد ذكل ابمجلود. من هنا يظهر آ ن ملية التطوير بلك ثقلها ملية هامة ال غىن عهنا وآ ن من يتوىل بناء 

من خالل ما مت دراس ته نظراًي من مقررات وطرق تدريس وآ ساليب تقومي  واسرتاتيجيهتايداين مقررًا هامًا ميكن الطالب من تطبيق قواعد املهنة آ سس تطوير  ويعترب مقرر التدريب امل 

 خمتلفة، هبدف اكتساهبم الكفاءات التخطيطية، والعملية الرتبوية، والشخصية، املهنية.

ن من املقومات ال  1999ويشري محمود اكمل)       ساس ية للتدريس الفعال هتيئة الطالب دلراسة املقرر فالهتيئة دلراسة املقرر جتعلهم آ كرث اهمامما ابملادة ادلراس ية وآ كرث اس متتاعا (ا 

ذا قام بتعلمي الطالب بطبيعة املقرر وآ هدافه وعالقاته ابملقررات  ي حفظه آ و فهمه وربط آ جزائه يبعضها اليت يدرسها وما اذلي ينبغ ال خرىبدراس هتا ويس تطيع عضؤ التدريس بلوغ ذكل ا 

 (165-10:164ليكون بناء اكمل من املعرفة.  )

ذ تركز بشلك رئييس غ        عدادا ميكهنم من مواهجة كام تعد وظيفة التدريس اجلامعي غاية يف ال مهية ل هنا الوظيفة الرئيس ية يف اغلب اجلامعات املرموقة يف العامل ا  عداد الطلبة ا  يل ا 

 (74: 4وغري ذكل.) وتقنيةاللكمة من تطورات علمية  ما قحمهلالتحدايت احلارضة واملس تقبلية بلك 

اتحة الفرصة لفهم طبيعة العمل اذلي سوف يقوم مبزاولته بعد        التخرج وكذكل يعمل عىل تمنية قدراته  ترجع آ مهية التدريب امليداين والتنفيذي للطالب املعمل يف كونه يعمل عىل ا 

ت اليت يتعرض لها آ ثناء التدريب، والعمل عىل التفكري يف حلها والتغلب علهيا، اذلاتية وكفاءاته اال دارية عن طريق اخلربة املبارشة داخل املؤسسات كام سشجعه عىل مواهجة املشالك

ال من وذكل من خالل ما آ كتس به من معارف ومعلومات مرتبطة ابملقررات اليت س بق آ ن قام بدراس هتا وبذكل تتاح هل الفرصة يف تنفيذ آ نشطة وهمارا ت ملية حمددة ال ميكن آ داؤها ا 

 ؤسسات اخملتلفة.خالل تطبيقها يف امل

ىل وضع    -هدف ادلراسة :  جامعة الزاوية. –مقرتحة  خلطة  تطوير مقررات الرتبية العملية دلي الطالب بلكية الرتبية البدنية  اسرتاتيجيةهتدف هذ  ادلراسة ا 
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 جامعة الزاوية ؟ –رتبية البدنية ما التصور املقرتح خلطة تطوير مقررات  مادة الرتبية العملية دلي الطالب بلكية ال -سساؤل ادلراسة:

 -املصطلحات املس تخدمة يف ادلراسة:

طار جمال ادلراسة تقدم يف فرتة زمنية حمددة وينال الطالب يف العادة عند اجتياز املقرر تقدي -املقرر: -  رًا آ اكدمييًا وللمقرر يف العادة "هو مجموعة خربات التعمل املنظمة داخل ا 

 (22: 12امس ورمز للمس توى التعلميي، آ و رمز رمقي يف نظام التعلمي من خالل املقررات". )

يت ميارسها طالب بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة قسم الرتبية البدنية وقسم التدريس والتدريب داخل اللكية حيث يتدرب عىل آ ساليب املهنة ال "هواملعمل: الطالب  -

جرايئ( ) حدى املدارس لفرتة تدريبية كتطبيق ميل ملا تعلمه ".)تعريف ا   (20: 5خارج اللكية اب 

عداد وتأ هيل املعمل حسب الكفاءات الالزمة ملهنة التدريس". ) التدريب"امليداين: التدريب  - ىل ا   (23: 12امليداين هو مجيع ال نشطة واخلربات التعلميية اليت هتدف ا 

 -ادلراسات السابقة :

ميان سامل وا جالل حافظ)  ية للبنات ابال سكندرية شعبة الرتوجي".بعنوان تقومي برانمج التدريب امليداين لطالبات لكية الرتبية الرايض ("1()2007* دراسة ا 

 ( طالبة.36(عضو هيئة تدريس و)120اس تخدم املهنج الوصفي ابل سلوب املسحي عيل عينة ادلراسة حيث بلغ عدد آ فراد العينة ) -مهنج ادلراسة:

 دراسة قحليلية ل هداف التدريب امليداين والصعوابت اليت قد تعوق تنفيذ  . -آ هداف ادلراسة: 

 عدم مراعاة حرية اختيار الطالب لنوعية املؤسسات اليت يوفرها التدريب امليداين. -عدم اس تكامل دراسة املقررات قبل اخلروج لتدريب امليداين. -لنتاجئ :آ مه ا

 عدم مراعاة بعض آ سس ومبادئ تقومي النجاح يف التدريب امليداين ابملؤسسات. --آ مهية مناقشة املشالكت اليت تواجه الطلبة آ ثناء التدريب امليداين مع املواهجات. 

 -عدم مشول التقومي يف التدريب امليداين عىل مجيع نوايح الشخصية للطلبة وآ قراهنم. 

 برانمج الرتبية العملية بلكية الرتبية الرايضية من وهجة نظر الطالبات املعلامت". بعنوان "تقومي( 9()2007)* دراسة محمد محيدان العبادي

ىل تقومي برانمج الرتبية العملية يف لكية الرتبية الرايضية جامعة الكويت.واكنت عينة ادلراسة ) -هدف ادلراسة :  ( طالبًا ومعلام.37هتدف ادلراسة ا 

 -آ مه النتاجئ : 

  -ظهور سلبيات يف برانمج الرتبية العملية. 

جراءات اللكية جتا  الرتبية العملية. -  ظهور قصور يف ا 

  -وجود فروق بني آ راء الطالبات املعلامت يف تقوميهن دلور املرشف ودور املعلمة املتعاونة. 

 قومي برانمج الرتبية العملية لطالبات تربية الطفل لكية جعلون اجلامعية"بعنوان" ت("2()2008* دراسة آ مين محمد الفرحيات وعامر عبدهللا محمود الفرحيات )

ىل تقومي برانمج الرتبية العملية لطالبات تربية الطفل يف لكية علجون -هدف ادلراسة : اس تخدم الباحثان املهنج الوصفي وعينة ادلراسة حيث بلغ عدد -مهنج ادلراسة :. هتدف ادلراسة ا 

 ( طالبة مس توى دبلوم متوسط.60(طالبة مس توى باكلوريوس و)90(طالبة معلمة مهنم)15العينة)آ فراد 

تنظمي الربانمج قيام اللكية ب -قيام املرشفني ال اكدمييني ابل دوار املطلوبة مهنم بدرجة عالية. -قحقيق برانمج الرتبية العملية للكفاايت املهنية دلى الطالبات املعلامت بدرجة عالية. -آ مه النتاجئ :

 -بدرجة عالية. 

مقرتحة لتطوير املهارات التدريس ية ال عداد الطالبات للتدريب امليداين بلكية الرتبية  اسرتاتيجية بعنوان "فاعلية (7()2008دراسة صديقة محمد، دعاء ادلرديري وفاء عبداحلفيظ )* 

 الرايضية ابال سكندرية".

يل تصممي  -آ هداف ادلراسة:  مقرتحة لتطوير املهارات التدريس ية ال عداد الطالبات للتدريب امليداين بلكية الرتبية البدنية. جيةاسرتاتي هتدف ا 

يف تطوير املهارات  الاسرتاتيجيةاس تخدام املهنج التجرييب للتعرف عىل فاعلية  التدريس ية. متمت اس تخدام املهنج املسحي عىل املشالكت املرتبطة ابملهارات   -املهنج املس تخدم :

ىل مجموعتني لك مجموعة)40حيث اكنت عينة عشوائية عددها)-عينة ادلراسة : -التدريس ية.   (طالبة ضابطة مت اختيارهن ابلطريقة العشوائية.20(طالبة جتريبية و)20(طالبة قسمت ا 
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 -آ مه نتاجئ :

ىل قامئة ابملهارات التدريس ية ال ساس ية والفرعية الواجب  -  توافرها لطالبات لكية الرتبية الرايضية.التوصل ا 

 الشخصية(. -املوقف التعلميي للطالبة واملعلمة والتلميذ -املقرتحة لتطوير املهارات التدريس ية واملمتثةل يف)التخطيط العام للامدة التعلميية الاسرتاتيجيةفعالية  -

جـــراءات ادلراســـة :  -ا 

 ج الوصفي ملالمئته لطبيعة البحث وآ هدافه.اس تخدم الباحثون املهن -: مهنج ادلراسة

 ( م.   2015-2014ا ي) متثل جممتع ادلراسة من طالب الس نة الثالثة والرابعة واخلرباء)آ عضاء هيئة التدريس(بلكية الرتبية البدنية جامعة الزاوية  للعام ادلر  -: جممتع ادلراسة

-2014طالبًا للعام ادلرا ي)  25جامعة الزاوية، والبالغ عددمه  -من طالب الس نة الثالثة والرابعة بلكية الرتبية البدنية  مت اختيار العينة بطريقة احلرص الشامل -: عينة ادلراسة

رتبية العملية بلكية الرتبية البدنية رتح ملقرر ال(ومت اختيار هذ  العينة للتعرف عىل املعوقات اليت تعمل دون قحقيق مقرر الرتبية العملية ل هدافها وذكل ال بداء الرآ ي عن التصور املق2015

 جامعة الزاوية.  -

اجه تنفيذ اس تخدم الباحثني اس مامرة اس تبيان خاصة خبطة تطوير مقررات التدريب امليداين يف مجع البياانت وذكل ل جل التعرف عىل املعوقات اليت تو -آ دوات مجع البياانت :

عداد اس مامرة الاس تبيان عىل اخلطوات التالية: اعمتد -بناء الاس تبيان: مقررات الرتبية العملية.  -الباحثني يف ا 

 -*قحليل احملتوي النظري لالك من:

 -التدريب امليداين وطرق التدريس. 

 منا ج الرتبية البدنية. -

 عدد من ادلراسات اليت اجريت يف جمال التدريب امليداين.

 -ديد حماور الاس تبيان عيل النحو التايل:*املقابةل الشخصية مع اخلرباء. من اخلطوات السابقة مت قح

 -احملور ال ول يدور حول الهدف العام خلطة التدريب امليداين. 

 احملور الثاين يدور حول حمتوي اخلطة )التطبيقي والنظري(وكيفية توزيعها عيل املوضوعات اليت يمت تدريسها. -

 احملور الثالث يدور حول تنفيذ مقررات التدريب امليداين. -

 احملور الرابع يدور حول بنود تقومي الطالب خالل فرتة التدريب امليداين. -

 مت عرض احملاور والعبارات واملعلومات والبياانت للك حمور عيل اخلرباء.-*

ليه اخلرباء مث آ عدت الاس مامرة يف صورهتا الهنائية.-*  مت تعديل بعض العبارات وفقا ملا آ شار ا 

ضافة آ ي حماور آ خرى كام يوحضها جدول )وقد آ سفر ذكل عن            جامع اخلرباء عىل كفاية احملاور لتحقيق هذ  ادلراسة دون ا   (.1ا 

                    7النس بة املئوية ل راء اخلرباء عن كفاية احملاور ال ساس ية لالس تبيان                    ن=

 % غري موافق موافق احملاور الافرتاضية مسلسل

%100 - 7 آ هداف مقرر الرتبية العملية  احملور ال ول   

%100 - 7 حمتوى مقرر الرتبية العملية  احملور الثاين   

%100 - 7 وسائل وطرق تنظمي مقرر الرتبية العملية  احملور الثالث   

%100 - 7 آ سلوب تقومي طالب مقرر الرتبية العملية  احملور الرابع  
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 -لالس تبيان :املعامالت العلمية 

عادة التطبيق عىل عينة اختريت عشوائيًا قواهما) -الثبات: -1 (خبريًا من بني آ عضاء هيئة 20اعمتد الباحثني يف حساب ثبات الاس تبيان عىل طريقة التطبيق وا 

حىت  8/10نفس العينة ومت حساب معامل الثبات وذكل يف) ( يومًا وآ عيدت مرة آ خرى عىل15التدريس)مرشف الرتبية العملية( وموهجًا للرتبية البدنية بفارق زمين  قدر )

 ( يوحض ذكل.2( واجلدول رمق)16/10/2013

 ( مما يشري ا ىل ثبات الاس تبيان.0.05(ويه آ كرث من قميهتا اجلدولية عند مس توي)0.85(ا ىل )0.82(بأ ن معامالت الارتباط بني التطبيق ترتاوح ما بني )2يتضح من اجلدول )

يت مت الباحثني يف حساب صدق الاس تبيان عىل لك من صدق احملتوى والصدق املنطقي، وصدق اخلرباء واليت حدد عىل آ ساسها لك احملاور الرئيس ية الاعمتد  -الصدق: -2

ىل ا20عىل) 8/10/2013وحىت  4/10عرضها يف الفرتة من  لتحقق من قدرة العبارات عىل المتيزي (خبريًا ال بداء الرآ ي عن حصة متثيل العبارات اليت يتضمهنا الاس تبيان ابال ضافة ا 

 %(.83%، 75% وعىل العبارات بنس بة ترتاوح مابني)95%، 85وجاءت موافقة السادة اخلرباء عىل مجيع احملاور بنس بة مابني 

 (.26/3/2015(حىت )15/3مت تطبيق الاس مامرة يف صورهتا الهنائية عىل عينة ادلراسة يف الفرتة من) -ادلراسة ال ساس ية:

 -ض ومناقشة النتاجئ :عر 

 آ هداف مقرر الرتبية العملية -احملور ال ول:

 احملور ال ول آ هداف مقرر الرتبية العملية( -كرارات ونسب ا جاابت عينة ادلراسة من آ عضاء هيئة التدريس عىل عبارات بني ت 3جدول )

 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ال احملور ال ول آ هداف مقرر الرتبية العملية

دراك العالقة بني هذ  العنارص. -1  19 19 0 0 تعريف الطالب املعمل بعنارص املوقف التعلميي بشلك حقيقي وا 

0 0 100 100 

 19 19 0 0 يكتسب الطالب املعمل اخلربات الالزمة الختيار  املادة التعلميية املناس بة ملس توى وقدرات التالميذ. -2

0 0 100.0 100.0 

 19 19 0 0 املبادئ واملفاهمي والنظرايت اليت اكتس هبا من خالل دراس ته ابللكية.يطبق الطالب املعمل  -3

0 0 100.0 100.0 

 19 19 0 0 يس تخدم الطالب املعمل املهارات التدريس ية آ ثناء تنفيذ ادلرس. -4

0 0 100.0 100.0 

 19 19 0 0 تمنية القدرة دلى الطالب املعمل عىل النقد اذلايت. -5

0 0 100.0 100.0 

عداد اجليد لدلرس. -6  19 19 0 0 يبتكر الطالب املعمل آ ساليب خمتلفة يف التخطيط واال 

0 0 100.0 100.0 

 احملاور م
 قمية معامل الارتباط

0.05ر اجلدولية عند  ر احملسوبة  

%82 آ هداف مقرر الرتبية العملية 1 1  0.369 

%86 حمتوى مقرر الرتبية العملية 2 2  0.323 

الرتبية العملية وسائل وطرق تنظمي مقرر 3 3  82%  0.346 

%85 آ سلوب تقومي طالب مقرر الرتبية العملية 4 4  0.412 
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 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ال احملور ال ول آ هداف مقرر الرتبية العملية

دارة الفصل وتنظميه. -7  19 18 1 0 يس تخدم الطالب املعمل آ ساليب خمتلفة ال 

0 5.3 94.7 100.0 

 19 19 0 0 ابملدرسة.يطبق الطالب املعمل آ ساليب خمتلفة يف تدريس الرتبية البدنية  -8

0 0 100.0 100.0 

 19 4 15 0 خيتار الطالب املعمل الوسائل التعلميية املناس بة لتنفيذ ادلرس. -9

0 78.9 21.1 100.0 

 19 19 0 0 خيتار الطالب املعمل ال ساليب املناس بة يف تقومي آ داء التالميذ. -10

0 0 100.0 100.0 

ماكنياته اذلاتية.يكتشف الطالب املعمل قدراته  -11  وا 

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

ماكانت احلقيقية للمدرس وظروف العمل فهيا. -12  يتعرف الطالب املعمل عىل اال 

0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 يتعرف الطالب املعمل عىل املنا ج الرتبوية اليت يتعرض لها التالميذ يف املدرسة. -13

0 15 4 19 

0 78.9 21.1 100.0 

جيابية حنو همنة التدريس. -14  يكتسب الطالب املعمل بعض الاجتاهات اال 

0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 حيدد الطالب املعمل آ هداف النشاط ادلاخيل واخلاريج. -15

0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

عداد خطة النشاط ادلاخيل واخلاريج يف ضوء آ هداف الربانمج العام -16  يشارك الطالب املعمل يف ا 

 للمدرسة.

0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

 يشارك الطالب املعمل يف تقومي التالميذ آ ثناء مشاركهتم يف ال نشطة ادلاخلية واخلارجية. -17

0 10 9 19 

0 52.6 47.4 100.0 

 يعد الطالب املعمل دروس خاصة لتقومي التالميذ يف اجلانب البدين واملهاري. -18

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

ماكنيات الالزمة. -19  يشارك الطالب املعمل يف قحديد اال 

0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

(آ ن غالبية تكرارات اال جابة عىل العبارات قد توزعت عىل بدييل اال جابة 3فامي خيص عبارات احملور ال ول آ هداف مقرر الرتبية العملية اكن هناك سسعة عرش هدفا وقد تبني من اجلدول)

ىل آ ن عينة آ عضاء هيئة التدريس قد اعتربت هذ  ال هداف املرتبطة مبقر مناسب  ىل حد ما، وتكرارات حمدودة اكنت عىل بديل اال جابة ال، يشري ا  ر الرتبية العملية آ هداف مناس بة وا 

حصائيًا مت تطبيق اختبار)ت(لعينة واحدة بني متوسط درجة العينة عىل لك هدف   ( للهدف.2.0ودرجة املتوسط الفريض)وبدرجة عالية وللتحقق من ذكل ا 
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 19احملور ال ول آ هداف مقرر الرتبية العملية ن=  -(  نتاجئ تطبيق اختبار)ت(لعينة واحدة بني متوسط تقيمي آ عضاء هيئة التدريس لعبارات4جدول )

 مس توى ادلالةل قمية اختبار ت الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة

دراك العالقة بني هذ  العنارص.تعريف الطالب  -1  - - 000. 3.000 املعمل بعنارص املوقف التعلميي بشلك حقيقي وا 

 - - 000. 3.000 يكتسب الطالب املعمل اخلربات الالزمة الختيار  املادة التعلميية املناس بة ملس توى وقدرات التالميذ. -2

 - - 000. 3.000 اكتس هبا من خالل دراس ته ابللكية.يطبق الطالب املعمل املبادئ واملفاهمي والنظرايت اليت  -3

 - - 000. 3.000 يس تخدم الطالب املعمل املهارات التدريس ية آ ثناء تنفيذ ادلرس. -4

 - - 000. 3.000 تمنية القدرة دلى الطالب املعمل عىل النقد اذلايت. -5

عداد اجليد لدلرس. -6  - - 000. 3.000 يبتكر الطالب املعمل آ ساليب خمتلفة يف التخطيط واال 

دارة الفصل وتنظميه. -7  000. 18.000** 229. 2.947 يس تخدم الطالب املعمل آ ساليب خمتلفة ال 

 - - 000. 3.000 يطبق الطالب املعمل آ ساليب خمتلفة يف تدريس الرتبية البدنية ابملدرسة. -8

 042. 2.191** 418. 2.210 خيتار الطالب املعمل الوسائل التعلميية املناس بة لتنفيذ ادلرس. -9

 - - 000. 3.000 خيتار الطالب املعمل ال ساليب املناس بة يف تقومي آ داء التالميذ. -10

ماكنياته اذلاتية. -11  يكتشف الطالب املعمل قدراته وا 
2.947 .229 **18.000 .000 

ماكانت احلقيقية للمدرس وظروف العمل فهيا. -12  يتعرف الطالب املعمل عىل اال 
3.000 .000 - - 

 الطالب املعمل عىل املنا ج الرتبوية اليت يتعرض لها التالميذ يف املدرسة.يتعرف  -13
2.210 .418 *2.191 .042 

جيابية حنو همنة التدريس. -14  يكتسب الطالب املعمل بعض الاجتاهات اال 
3.000 .000 - - 

 حيدد الطالب املعمل آ هداف النشاط ادلاخيل واخلاريج. -15
2.894 .315 **12.369 .000 

عداد خطة النشاط ادلاخيل واخلاريج يف ضوء آ هداف الربانمج العام للمدرسة.يشارك  -16  الطالب املعمل يف ا 
2.894 .315 **12.369 .000 

 يشارك الطالب املعمل يف تقومي التالميذ آ ثناء مشاركهتم يف ال نشطة ادلاخلية واخلارجية. -17
2.473 .512 **4.025 .001 

 لتقومي التالميذ يف اجلانب البدين واملهاري.يعد الطالب املعمل دروس خاصة  -18
2.947 .229 **18.000 .000 

ماكنيات الالزمة. -19  يشارك الطالب املعمل يف قحديد اال 
2.842 .374 **9.798 .000 

 0.05* قمية اختبار )ت( داةل عند مس توى    .0.01** قمية اختبار )ت( داةل عند مس توى 

جامع آ عضاء هيئة التدريس 3.0(اكنت)14-12-10-8-6-5-4-3-2-1العينة عىل ال هداف ذات التسلسل) (آ ن درجة متوسطات4يالحظ من اجلدول) (مما يدل عىل ا 

(واكنت مجيع قمي 2.0ة)ل هداف مقرر الرتبية العملية آ ما ال هداف ال خرى فقد امجع غالبية آ عضاء هيئة التدريس علهيا واكنت تزيد بفروق كبرية واحضة عن ادلرج

حصائيًا ل ن قمي مس توى ادلالةل لقمي الاختبار)ت( اكنت آ قل من مس توى)اختبار)ت( حصائيًا بني متوسطات عينة ادلراسة ودرجة 0.05داةل ا  (وبذكل توجد فروق داةل ا 

ىل آ ن ال هداف للمحور ال ول اكنت درجات عينة آ عضاء هيئة التدريس فهيا عالية  املتوسط الفريض ولصاحل متوسطات العينة عىل مجيع ال هداف للمحور ال ول مما يشري ا 

هنا تعد آ هداف واحضة وهممة ل هداف مقرر الرتبية العملية.  جدًا وبذكل فا 
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 آ هداف مقرر الرتبية العملية  -احملور ال ول:

 19للمحور. ن=    واملتوسط الفريض –آ هداف مقرر الرتبية العملية –احملور ال ول  –( نتاجئ تطبيق اختبار )ت( لعينة واحدة بني متوسط تقيمي آ عضاء هيئة التدريس للرتبية العملية 5جدول )

 ر )ت( ومس توى ادلالةلقمية اختبا قمية املتوسط الفريض الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب للعينة الاولاحملور 

 50.158** 38.0 1.42 54.36 آ هداف مقرر الرتبية العملية

( ويه حاصل رضب املتوسط 38.0( بيامن درجة املتوسط الفريض جملموع عبارات هذا احملور)54.36آ ما خبصوص مجموع عبارات هذا احملور فقد اكنت درجة متوسط العينة)

. والختبار الفروق بني املتوسطني اس تخدم ( كام يالحظ آ ن درجة متوسط العينة يزيد عن درجة املتوسط الفريض19(يف عدد عبارات احملور)2.0الفريض للعبارة الواحدة )

حصائيًا بني املتوسطني ولصاحل متوسط العينة، ومن ذكل نس تدل آ ن تقيمي 50.158اختبار)ت(لعينة واحدة واكنت قمية ت ) حصائيًا، مما يدل عىل وجود فروق داةل ا  ( داةل ا 

املتوسط الفريض. وهو ما ميكننا من الاس تدالل بأ ن تقيمي آ عضاء هيئة التدريس اكن يزيد عن ادلرجة  آ عضاء هيئة التدريس لعبارات هذا احملور اكنت بشلك عام تزيد عن درجة

 (. 5املتوسطة كام يف اجلدول)

 حمتوى مقرر الرتبية العملية. -احملور الثاين :

جاابت عينة ادلراسة من آ عضاء هيئة التدريس عىل عبارات 6جدول )  حمتوى مقرر الرتبية العمليةاحملور الثاين  -( تكرارات ونسب ا 

 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ال احملور الثاين حمتوى مقرر الرتبية العملية

 ما يه الرتبية العملية. -1

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 آ هداف الرتبية العملية. -2

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 املشالكت املتوقعة يف الرتبية العملية. -3

0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

 الكفاايت التعلميية الواجب توفرها يف الطالب املعمل. -4

0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 همام الطالب املعمل يف الرتبية العملية -5

0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 مسؤوليات وواجبات معمل الرتبية البدنية. -6

0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 البدنية.صفات معمل الرتبية  -7

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 التخطيط للتدريس. -8
0 1 18 19 
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 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ال احملور الثاين حمتوى مقرر الرتبية العملية

0 5.3 94.7 100.0 

 آ مناط دروس الرتبية العملية. -9

0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 طرق تدريس الرتبية العملية. -10

0 10 9 19 

0 52.6 47.4 100.0 

 آ ساليب تدريس الرتبية البدنية. -11

0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 آ ساليب تقومي طالب الرتبية العملية. -12

0 14 5 19 

0 73.7 26.3 100.0 

 قحضري درسان آ س بوعياً  -13

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 التدريب ابملدارس الابتدائية لطالب الس نة الثالثة. -14

0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

عدادية لطالب الس نة الرابعة. -15  التدريب ابملدارس اال 

0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

دارية وهتيئة نشاط تعلميي تطبيقي ختايم. -16  عنارص ادلرس قحتوى عىل آ عامل ا 

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 يقوم الطالب ابلتدريس عىل زمالئه حصة لك مخسة عرش يوماً. -17

0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

 جزئية.يمت تدريب الطالب عىل قحضري ادلرس بطريقة  -18

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

نشطة ادلاخلية واخلرجية. -19  تعريف الطالب ابلربامج اخملتلفة لل 

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 تعريف الطالب بكيفية تنظمي ال نشطة ادلاخلية واخلارجية. -20

  19 19 

  100.0 100.0 

 تعريف الطالب بكيفية تنظمي السجالت املدرس ية. -21
 16 3 19 
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 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ال احملور الثاين حمتوى مقرر الرتبية العملية

 84.2 15.8 100.0 

 تعريف الطالب بكيفية انتقاء املوهوبني. -22

  19 19 

  100.0 100.0 

 كيفية وضع برامج التدريب للفرق الرايضية. -23

 1 18 19 

 5.3 94.7 100.0 

عداد الفرق واكتشافها ابملدرسة. -24  كيفية ا 

 3 16 19 

 15.8 84.2 100.0 

دارة مكتب الرتبية  -25  العملية.كيفية تنظمي ا 

  19 19 

  100.0 100.0 

(آ ن غالبية تكرارات اال جابة عىل العبارات قد توزعت عىل بدييل 6فامي خيص عبارات احملور الثاين حمتوى مقرر الرتبية العملية اكن هناك مخسة وعرشون هدفا وقد تبني من اجلدول)

ىل حد ما، وتكرارات جدًا اكنت عىل بديل  ىل آ ن عينة آ عضاء هيئة التدريس قد اعتربت هذ  ال هداف املرتبطة مبحتوى مقرر الرتبية اال جابة مناسب وا  اال جابة حمددة، مما يشري ا 

حصائيًا مت تطبيق اختبار)ت(لعينة واحدة بني متوسط درجة العينة عىل لك هدف ودرج  دف.( لله2.0ة املتوسط الفريض)العملية آ هداف مناس بة وبدرجة عالية وللتحقق من ذكل ا 

 احملور الثاين حمتوى مقرر الرتبية العملية -( نتاجئ تطبيق اختبار)ت(لعينة واحدة بني متوسط تقيمي آ عضاء هيئة التدريس لعبارات7جدول )

 مس توى ادلالةل قمية  اختبار ت الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة

 ما يه الرتبية العملية. -1
2.9474 .22942 **18.000 .000 

 آ هداف الرتبية العملية. -2
2.9474 .22942 **18.000 .000 

 املشالكت املتوقعة يف الرتبية العملية. -3
2.8947 .31530 **12.369 .000 

 الكفاايت التعلميية الواجب توفرها يف الطالب املعمل. -4
2.8421 .37463 **9.798 .000 

 همام الطالب املعمل يف الرتبية العملية -5
3.0000 .00000 - - 

 مسؤوليات وواجبات معمل الرتبية البدنية. -6
3.0000 .00000 - - 

 صفات معمل الرتبية البدنية. -7
2.9474 .22942 **18.000 .000 

 التخطيط للتدريس. -8
2.9474 .22942 **18.000 .000 

 آ مناط دروس الرتبية العملية. -9
2.8421 .37463 **9.798 .000 

 طرق تدريس الرتبية العملية. -10
2.4737 .51299 **4.025 .001 

 آ ساليب تدريس الرتبية البدنية. -11
3.0000 .00000 - .000 

 آ ساليب تقومي طالب الرتبية العملية. -12
2.2632 .45241 *2.535 .021 

 قحضري درسان آ س بوعياً  -13
2.9474 .22942 **18.000 .000 

 التدريب ابملدارس الابتدائية لطالب الس نة الثالثة. -14
2.8421 .37463 **9.798 .000 
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 مس توى ادلالةل قمية  اختبار ت الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة

 التدريب ابملدارس اال عدادية لطالب الس نة الرابعة. -15
2.8947 .31530 **12.369 .000 

دارية وهتيئة نشاط تعلميي تطبيقي ختايم. -16  عنارص ادلرس قحتوى عىل آ عامل ا 
2.9474 .22942 **18.000 .000 

 يقوم الطالب ابلتدريس عىل زمالئه حصة لك مخسة عرش يوماً. -17
2.8947 .31530 **12.369 .000 

 يمت تدريب الطالب عىل قحضري ادلرس بطريقة جزئية. -18
2.9474 .22942 **18.000 .000 

 تعريف الطالب ابلربامج اخملتلفة لل نشطة ادلاخلية واخلرجية. -19
2.9474 .22942 **18.000 .000 

 تعريف الطالب بكيفية تنظمي ال نشطة ادلاخلية واخلارجية. -20
3.0000 .00000 - - 

 بكيفية تنظمي السجالت املدرس ية.تعريف الطالب  -21
2.1579 .37463 1.837 .083 

 تعريف الطالب بكيفية انتقاء املوهوبني. -22
3.0000 .00000 - - 

 كيفية وضع برامج التدريب للفرق الرايضية. -23
2.9474 .22942 **18.000 .000 

عداد الفرق واكتشافها ابملدرسة. -24  كيفية ا 
2.8421 .37463 **9.798 .000 

دارة مكتب الرتبية العملية.كيفية  -25  تنظمي ا 
3.0000 .00000 - - 

 0.05* قمية اختبار )ت( داةل عند مس توى    .0.01** قمية اختبار )ت( داةل عند مس توى 

مقرر الرتبية العملية قد آ مجع  .( مما يدل عىل آ ن آ هداف حمتوى3(اكنت)14-12-10-8-6-5-4-3-2-1(آ ن درجة متوسطات العينة عىل ال هداف ذات التسلسل)7يالحظ من اجلدول)

ما ال هداف ال خرى فقد آ مجع غالبية آ عضاء هيئة التدريس علهيا واكنت تزيد بفروق كبرية واحضة عن ادلرجة ) ( واكنت مجيع قمي اختبار)ت(داةل 2.0علهيا آ عضاء هيئة التدريس آ 

حصائيًا ل ن قمي مس توى ادلالةل لقمي الاختبار)ت(اكنت آ قل من مس توى) حصائيًا بني متوسطات عينة ادلراسة ودرجة املتوسط الفريض ولصاحل 0.05ا  (وبذكل توجد فروق داةل ا 

ىل آ ن ال هداف حملتوى مقرر الرتبية العملية  اكنت درجات عينة آ عضاء هيئة التدريس علهيا متوسطات العينة عىل مجيع ال هداف للمحور الثاين حمتوى مقرر الرتبية العملية مما يشري ا 

هنا تعد آ هدافًا واحضة وهممة ل هداف مقرر الرتبية العملية ماعدا الهدف ذي التسلسل)عالي حصائيًا ل ن مس توى 1.837(حيث مل تكن قمية اختبار)ت()21ة جدًا وبذكل فا  (داةل ا 

 (وهنا يكون هدفا بدرجة متوسطة حسب تقيمي آ عضاء هيئة التدريس.0.05.( آ كرب من مس توى)083داللهتا)

 19واملتوسط الفريض للمحور. ن=–حمتوى مقرر الرتبية العملية –احملور الثاين  –جئ تطبيق اختبار)ت( لعينة واحدة بني متوسط تقيمي آ عضاء هيئة التدريس للرتبية العملية ( نتا8جدول )

 املتوسط احلسايب للعينة احملور الثاين
الاحنراف 

 املعياري
 قمية املتوسط الفريض

قمية اختبار )ت( ومس توى 

 الةلادل

 42.640** 50.0 2.19 71.47 حمتوى مقرر الرتبية العملية

 

(ويه حاصل رضب املتوسط الفريض 50.0( بيامن درجة املتوسط الفريض جملموع عبارات هذا احملور)71.47آ ما فامي خيص مجموع عبارات هذا احملور فقد اكنت درجة متوسط العينة)

والختبار الفروق بني املتوسطني اس تخدم اختبار)ت(لعينة  (حيث لوحظ آ ن درجة متوسط العينة يزيد عن درجة املتوسط الفريض25(يف عدد عبارات احملور)2.0للعبارة الواحدة)

حصائيًا بني املتوسطني ولصاحل متوسط العينة ومن ذكل نس تدل آ ن تقيمي آ عضاء هيئة التدري42.640واحدة واكنت قمية ت) حصائيًا مما يدل عىل وجود فروق داةل ا  س لعبارات (داةل ا 

 (. 8ط الفريض وهو ما ميكننا من الاس تدالل بأ ن تقيمي آ عضاء هيئة التدريس اكن يزيد عن ادلرجة املتوسطة كام يف اجلدول)هذا احملور اكن بشلك عام يزيد عن درجة املتوس
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 وسائل وطرق تنظمي الرتبية العملية. -احملور الثالث:

جاابت عينة ادلراسة من آ عضاء هيئة التدريس عىل عبارات 9جدول )  وسائل وطرق تنظمي الرتبية العمليةاحملور الثالث  -( تكرارات ونسب ا 

 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ال احملور الثاين حمتوى مقرر الرتبية العملية

 طالب. 5توزيع الطالب عىل اجملموعات عىل آ ن تضم لك مجموعة  -1

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 توزيع الطالب عىل املدارس بطريقة عشوائية. -2

0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

 قحديد عدد ادلروس اليت يمت قحضريها آ س بوعيًا بواقع درسني آ س بوعيًا لصفني دراس يني خمتلفني. -3

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 توزيع السادة املرشفني واملوهجني عىل اجملموعات ابملدارس. -4

0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

 مشالكت اجملموعات واملدارس. االتصال ابلسادة املرشفني واملوهجني للتعرف عىل -5

0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

دارة املدرسة. -6  االتصال اب 

0 4 15 19 

0 21.1 78.9 100.0 

 متابعة الطالب ابملدارس. -7

0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

 متابعة السادة املرشفني آ و املوهجني ابملدارس. -8

0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

عداد  -9  دفرت لتحضري ادلروس يضم دليل للرتبية العملية موحدًا مجليع الطالب.تقيمي وا 

0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

عداد بطاقة تقومي آ داء الطالب ابلرتبية العملية. -10  تصممي وا 

0 2 17 19 

0 10.5 89.5 100.0 

عىل آ ن سس متر هيئة اال رشاف تقرتح هيئة اال رشاف من آ عضاء هيئة التدريس وموهجيي الرتبية العملية للك مجموعة  -11

 عىل اجملموعة طوال العام ادلرا ي.

0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 يقرتح سشكيل جلنة لتقومي الطالب. -12
0 0 19 19 
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 اجملموع مناسب ا ىل حد ما ال احملور الثاين حمتوى مقرر الرتبية العملية

0 0 100.0 100.0 

 حل مشالكت الطالب اليت تواهجهم خالل فرتة الرتبية العملية. -13

0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 املناس بة للتدريب امليداين املتصل ملدة عرشة آ ايم.اقرتاح الفرتة  -14

0 15 4 19 

0 78.9 21.1 100.0 

نه قد تبني ابجلدول) (وجود آ ربعة عرش هدفًا اكنت عالية تكرار ال جابة فهيا 9خبصوص عبارات احملور الثالث)وسائل وطرق تنظمي الرتبية العملية(اكن هناك مخسة وعرشون هدفا. جند آ 

ىل ىل حد ما، وتكرار  جدًا عىل بديل اال جابة)ال(حمددة. مما يشري ا   آ ن عينة آ عضاء هيئة التدريس قد اعتربت ال هداف املرتبطة بوسائل وطرق تنظمي موزعة عىل بدييل اال جابة مناس بة ا 

حصائيًا مت تطبيق اختبار)ت(لعينة واحدة بني متوسط درجة العينة عىل لك ( 2.0ودرجة املتوسط الفريض) هدف الرتبية العملية آ هدافًا مناس بة وبدرجة عالية وللتحقق من ذكل ا 

 .للهدف

 احملور الثالث وسائل وطرق تنظمي الرتبية العملية -تطبيق اختبار )ت( لعينة واحدة بني متوسط تقيمي آ عضاء هيئة التدريس لعبارات ( نتاجئ 10جدول ) 

 العبارة
املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

قمية اختبار 

 ت

مس توى 

 ادلالةل

 طالب. 5توزيع الطالب عىل اجملموعات عىل آ ن تضم لك مجموعة  -1
2.8947 .45883 **8.500 .000 

 توزيع الطالب عىل املدارس بطريقة عشوائية. -2
2.8947 .31530 **12.369 .000 

قحديد عدد ادلروس اليت يمت قحضريها آ س بوعيًا بواقع درسني آ س بوعيًا  -3

 لصفني دراس يني خمتلفني.

2.9474 .22942 **18.000 .000 

 000. 12.369** 31530. 2.8947 ابملدارس.توزيع السادة املرشفني واملوهجني عىل اجملموعات  -4

االتصال ابلسادة املرشفني واملوهجني للتعرف عىل مشالكت اجملموعات  -5

 واملدارس.

3.0000 .00000 - - 

دارة املدرسة. -6  االتصال اب 
2.7895 .41885 **8.216 .000 

 متابعة الطالب ابملدارس. -7
2.8947 .31530 **12.369 .000 

 املرشفني آ و املوهجني ابملدارس.متابعة السادة  -8
3.0000 .00000 - - 

عداد دفرت لتحضري ادلروس يضم دليل للرتبية العملية موحدًا  -9 تقيمي وا 

 مجليع الطالب.

3.0000 .00000 - - 

عداد بطاقة تقومي آ داء الطالب ابلرتبية العملية. -10  تصممي وا 
2.8947 .31530 **12.369 .000 

آ عضاء هيئة التدريس وموهجيي الرتبية العملية تقرتح هيئة اال رشاف من  -11

للك مجموعة عىل آ ن سس متر هيئة اال رشاف عىل اجملموعة طوال العام 

 ادلرا ي.

2.8421 .37463 **9.798 .000 

 يقرتح سشكيل جلنة لتقومي الطالب. -12
3.0000 .00000 - - 

 حل مشالكت الطالب اليت تواهجهم خالل فرتة الرتبية العملية. -13
2.8421 .37463 **9.798 .000 

 اقرتاح الفرتة املناس بة للتدريب امليداين املتصل ملدة عرشة آ ايم. -14
2.2105 .41885 *2.191 .042 
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جامع آ عضاء هيئة التدريس عىل هذ  ال هداف آ ما 3.0(اكنت)12-9-8-5(آ ن درجة متوسطات العينة عىل ال هداف ذات التسلسل)10يتبني من اجلدول) ال هداف (مما يدل عىل ا 

حصائيًا ل ن قمي مس توى ادلالةل لقمي 2.0ال خرى فقد امجع غالبية آ عضاء هيئة التدريس علهيا واكنت تزيد بفروق كبرية واحضة عن ادلرجة) (واكنت مجيع قمي اختبار)ت(داةل ا 

حصائيًا بني متوسطات عينة ادلراسة ود0.05الاختبار)ت(اكنت آ قل من مس توى) رجة املتوسط الفريض ولصاحل متوسطات العينة عىل مجيع ال هداف ( وبذكل توجد فروق داةل ا 

ىل آ ن ال هداف املرتبطة بوسائل وطرق تنظمي الرتبية العملية اكنت درجاهت ا عالية جدًا دلى عينة آ عضاء هيئة للمحور الثالث وسائل وطرق تنظمي الرتبية العملية، مما يشري ا 

هنا آ هداف واحضة وهممة ل    هداف مقرر الرتبية العملية حسب تقيمي آ عضاء هيئة التدريس.التدريس وبذكل فا 

رتبية العملية قحقق آ هدافها، وآ ن املقررات ومن خالل عرض البياانت اخلاصة بعينة ادلراسة من آ عضاء هيئة التدريس لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة تبني آ هنم قد آ كدوا بأ ن ال    

يئة وكذكل ال سلوب املتبع حاليا يف تقومي الطالب هو ال خر مناسب جدًا وبذكل متت اال جابة عىل سساؤالت ادلراسة فامي يتعلق بعينة آ عضاء ه ووسائل وطرق تنظميها مناس بة 

 التدريس.

 19واملتوسط الفريض للمحور. ن=–رق تنظمي الرتبية العمليةسائل وط–احملور الثالث  –( نتاجئ تطبيق اختبار)ت(لعينة واحدة بني متوسط تقيمي آ عضاء هيئة التدريس للرتبية العملية 11جدول )

 قمية اختبار )ت( ومس توى ادلالةل قمية املتوسط الفريض الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب للعينة احملور الثالث

 50.323** 28.0 1.04 40.10 وسائل وطرق تنظمي الرتبية العملية

 

(ويه حاصل رضب املتوسط 28.0( بيامن درجة املتوسط الفريض جملموع عبارات هذا احملور)40.10آ ما خبصوص مجموع عبارات هذا احملور فقد تبني آ ن درجة متوسط العينة)

والختبار الفروق بني املتوسطني اس تخدم (ويالحظ آ ن درجة متوسط العينة يزيد عن درجة املتوسط الفريض. 14(يف عدد عبارات احملور)2.0الفريض للعبارة الواحدة)

حصائيًا بني املتوسطني ولصاحل متوسط العينة مما يدل عىل آ ن تقيمي آ عضاء هيئة 50.323اختبار)ت(لعينة واحدة واكنت قمية ت) حصائيًا مما يدل عىل وجود فروق داةل ا  (داةل ا 

لفريض وهو ما ميكننا من الاس تدالل عىل آ  ن تقيمي آ عضاء هيئة التدريس اكن يزيد عن ادلرجة املتوسطة التدريس لعبارات هذا احملور اكن بشلك عام يزيد عن درجة املتوسط ا

 (. 11كام يف اجلدول)

 بع آ سلوب تقومي مقرر الرتبية العمليةاحملور الرا -آ سلوب تقومي مقرر الرتبية العملية يبني تكرارات ونسب ا جاابت عينة ادلراسة من آ عضاء هيئة التدريس عىل عبارات -( احملور الرابع:12جدول )

 ال احملور الثاين حمتوى مقرر الرتبية العملية
 

 اجملموع مناسب

   ا ىل حد ما  

 املظهر الشخيص. -1

0 0 19 19 

0 0 100.0 100.0 

 السلوك الشخيص. -2

0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 املواضبة وضبط املواعيد. -3

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 التعاون مع الزمالء. -4

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 ا عداد ادلرس بدفرت التحضري. -5

0 10 9 19 

0 52.6 47.4 100.0 

 ا عداد امللعب وجتهزي ال دوات. -6
0 0 19 19 
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 ال احملور الثاين حمتوى مقرر الرتبية العملية
 

 اجملموع مناسب

   ا ىل حد ما  

0 0 100.0 100.0 

 اختيار التشكيالت املناس بة. -7

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 تقدمي وعرض املهارة. -8

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 تصحيح ال حطاء. -9

0 14 5 19 

0 73.7 26.3 100.0 

 قدرته عىل هتيئة التالميذ. -10

0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 تاكمل آ جزاء ادلرس. -11

0 4 15 19 

0 21.1 78.9 100.0 

 آ ساليب تعلميية مس تخدمة. -12

0 1 18 19 

0 5.3 94.7 100.0 

 احلصة ووضع ادلرجة.اشرتاك مرشق الرتبية العملية يف  -13

0 4 15 19 

0 21.1 78.9 100.0 

 درجة من اختصاص املرشف ادلاخيل واخلاريج. 80درجة آ عامل الس نة من  -14

0 3 16 19 

0 15.8 84.2 100.0 

 اشرتاك ا دارة املدرسة يف وضع درجة آ عامل الس نة. -15

0 11 8 19 

0 57.9 42.1 100.0 

 

(آ ن غالبية تكرارات اال جابة عىل العبارات قد توزعت عىل 12تقومي مقرر الرتبية العملية اكن هناك مخسة عرش هدفا وتبني من خالل اجلدول)خبصوص عبارات احملور الرابع آ سلوب 

ىل آ ن عينة آ عضاء هيئة التدريس قد اعترب  ىل حد ما وتكرارات جدًا حمدودة اكنت عىل بديل اال جابة ال، مما يشري ا    ال هداف املرتبطة بأ سلوب تقومي ت هذبدييل اال جابة مناسب وا 

حصائيًا مت تطبيق اختبار)ت(لعينة واحدة بني متوسط درجة العينة عىل لك ه  (للهدف.2.0دف ودرجة املتوسط الفريض)مقرر الرتبية العملية مناس بة وبدرجة عالية وللتحقق من ذكل ا 
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 احملور الرابع آ سلوب تقومي مقرر الرتبية العملية -تقيمي آ عضاء هيئة التدريس لعبارات ( نتاجئ تطبيق اختبار )ت( لعينة واحدة بني متوسط 13جدول )

 مس توى ادلالةل قمية اختبار ت الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العبارة

 - - 00000. 3.0000 املظهر الشخيص. -1

 000. 9.798** 37463. 2.8421 السلوك الشخيص. -2

 000. 18.000** 22942. 2.9474 املواضبة وضبط املواعيد. -3

 000. 18.000** 22942. 2.9474 التعاون مع الزمالء. -4

عداد ادلرس بدفرت التحضري. -5  001. 4.025** 51299. 2.4737 ا 

عداد امللعب وجتهزي ال دوات. -6  - - 00000. 3.0000 ا 

 000. 18.000** 22942. 2.9474 اختيار التشكيالت املناس بة. -7

 000. 18.000** 22942. 2.9474 تقدمي وعرض املهارة. -8

 021. 2.535* 45241. 2.2632 تصحيح ال حطاء. -9

 000. 9.798** 37463. 2.8421 قدرته عىل هتيئة التالميذ. -10

 000. 8.216** 41885. 2.7895 تاكمل آ جزاء ادلرس. -11

 000. 18.000** 22942. 2.9474 آ ساليب تعلميية مس تخدمة. -12

 000. 8.216** 41885. 2.7895 احلصة ووضع ادلرجة. اشرتاك مرشق الرتبية العملية يف -13

 000. 9.798** 37463. 2.8421 درجة من اختصاص املرشف ادلاخيل واخلاريج. 80درجة آ عامل الس نة من  -14

دارة املدرسة يف وضع درجة آ عامل الس نة. -15  002. 3.618** 50726. 2.4211 اشرتاك ا 

 0.05* قمية اختبار )ت( داةل عند مس توى    .0.01** قمية اختبار )ت( داةل عند مس توى 

(مما يدل عىل آ ن هذين الهدفني املرتبطني بأ سلوب تقومي مقرر الرتبية 3.0(اكنتا)6-1(آ ن درجيت متوسطات العينة عىل الهدفني ذات التسلسل)13يتبني من اجلدول)     

ما ال هداف ال خرى فقد  (حيث 2.0امجع غالبية آ عضاء هيئة التدريس علهيا واكنت تزيد بفروق كبرية واحضة عن ادلرجة)العملية قد آ مجع علهيام آ عضاء هيئة التدريس آ 

حصائيًا ل ن قمي مس توى ادلالةل لقمي الاختبار)ت(اكنت آ قل من مس توى) حصائيًا بني متوسطات 0.05اكنت مجيع قمي اختبار)ت(داةل ا  ( وبذكل توجد فروق داةل ا 

يض ولصاحل متوسطات العينة عىل مجيع ال هداف للمحور الرابع آ سلوب تقومي مقرر الرتبية العملية" مما يشري ا ىل آ ن ال هداف عينة ادلراسة ودرجة املتوسط الفر

هنا آ هداف واحضة وهممة ل هداف م ية حسب قرر الرتبية العمل املرتبطة بأ سلوب تقومي مقرر الرتبية العملية دلى عينة آ عضاء هيئة التدريس اكنت عالية جدًا وبذكل فا 

 تقيمي آ عضاء هيئة التدريس.
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 19واملتوسط الفريض للمحور. ن= –آ سلوب تقومي مقرر الرتبية العملية–احملور الرابع  –( نتاجئ تطبيق اختبار)ت(لعينة واحدة بني متوسط تقيمي آ عضاء هيئة التدريس للرتبية العملية 14جدول ) 

 قمية اختبار )ت( ومس توى ادلالةل قمية املتوسط الفريض ف املعياريالاحنرا املتوسط احلسايب للعينة احملور الرابع

 30.0 2.05 42.00 آ سلوب تقومي مقرر الرتبية العملية
**25.456 

.000 

(ويه حاصل رضب املتوسط 30.0( بيامن درجة املتوسط الفريض جملموع عبارات هذا احملور)42.00آ ما خبصوص مجموع عبارات هذا احملور فقد اكنت درجة متوسط العينة)

ختبار الفروق بني املتوسطني اس تخدم (حيث لوحظ آ ن درجة متوسط العينة يزيد عن درجة املتوسط الفريض وال15(يف عدد عبارات احملور)2.0الفريض للعبارة الواحدة)

حصائيًا بني املتوسطني ولصاحل متوسط العينة ومن ذكل نس تدل بأ ن تقيمي آ عضاء 25.456اختبار)ت(لعينة واحدة واكنت قمية ت) حصائيًا مما يدل عىل وجود فروق داةل ا  (داةل ا 

الفريض وهو ما ميكننا من الاس تدالل عىل آ ن تقيمي آ عضاء هيئة التدريس اكن يزيد عن ادلرجة هيئة التدريس لعبارات هذا احملور اكن بشلك عام يزيد عن درجة املتوسط 

 (. 14املتوسطة، كام يف اجلدول)

  مناقشة نتاجئ التساؤل ال ول.   -مناقشة النتاجئ :

(آ ن درجات متوسطات العينة عىل ال هداف 14اجلدول)(بأ ن هناك سسعة عرش هدفًا جاء معظمها مناس بًا وبدرجة عالية وكام اتضح من 3،4،5يتضح من اجلداول)

جامع آ عضاء التدريس عىل آ هداف مقرر الرتبية العملية وبعكس ال هداف ال خرى اليت آ مجع علهيا بأ غلبية 3.0( اكنت)14، 1ذات ال رقام من) (وهو ما يدل عىل ا 

ما ال   (ويه 2.0هداف ال خرى فقد آ مجع علهيا بأ غلبية، واليت اكنت تزيد بفارق كبري واحض عن ادلرجة)آ هداف املقرر للرتبية العملية قد آ مجع علهيا آ عضاء هيئة التدريس آ 

حصائيًا ل ن قمي مس توى ادلالةل الاختبار)ت(آ قل من مس توى) حصائيًا من حالل الاس تنتاج اذلي آ ظهر آ ن ال هداف اكنت 0.5داةل ا  (وبذكل توجد فروق داةل ا 

 لية.واحضة وهممة للمقرر الرتبية العم 

(ويه 38.0(بيامن بلغت درجة املتوسط الفريض جملموع عبارات احملور)54.36(فقد اكنت درجة متوسط العينة)5آ ما فامي خيص مجموع عبارات احملور الوارد يف اجلدول)

ح50.158آ قل من درجة متوسط العينة، بيامن درجة اختبارات بلغت) حصائيًا مما يدل عىل وجود فروق داةل ا  صائيًا بني املتوسطني ولصاحل متوسط العينة (ويه داةل ا 

آ عضاء هيئة  وبذكل يس تدل آ ن تقيمي آ عضاء هيئة التدريس لهذا احملور اكن بشلك عام يزيد عن متوسط درجة املتوسط الفريض كام نس تنتج من ذكل آ ن تقيمي

 التدريس اكن يزيد عن املتوسط.

ىل عدم صياغة آ هداف مقرر الرتب  ية العملية بشلك جيد، وعدم قدرة الطالب املعمل عىل صياغة ال هداف التعلميية دلروس الرتبية البدنية كام آ ن ويعزو الباحثني ذكل ا 

 دراسة الطالب املعمل ملقرر الرتبية العملية كامدة منفصةل ينتج عنه عدم ربط آ هداف املقرر ابل هداف العامة كنظام عام.

 ر الرتبية العملية.من حمتوى مقر  مناقشة نتاجئ التساؤل الثاين. 

(آ ن مجيع 6(اخلاصة ابحملور الثاين حملتوى مقرر الرتبية العملية واذلي احتوى عىل مخسة وعرشين هدفًا، تبني من خالل اجلدول )6،7،8يتضح من اجلداول)

ىل  1عىل ال هداف من) (آ ن درجة املتوسطات للعينة7ال هداف مرتبطة ابحملتوى ويه مناس بة وبدرجة عالية جدًا، كام لوحظ من اجلدول) (وهو ما 3.0(اكنت)14ا 

جامع آ عضاء هيئة التدريس عىل هذ  ال هداف ل هنا تزيد وبشلك واحض عن ادلرجة ) حصائيًا ل ن قمي 2.0يدل عىل ا  (وبذكل فا ن مجيع قمي اختبارات اكنت داةل ا 

حصائية بني متوسطات العينة ودرجة املتوسط الفريض ولصاحل متوسط (مما يالحظ وجود فروق ذات دالةل0.05مس توى ادلالةل لالختبار اكنت آ قل من مس توى)  ا 

ىل آ ن ال هداف حملتوى مقرر الرتبية العملية من قبل آ عضاء هي  ئة التدريس اكنت عالية جدًا، العينة عىل مجيع ال هداف حملتوى املقرر، وقد آ شارت النتاجئ يف مجملها ا 

حصائيًا ل ن مس توى 1.837(اذلي بلغت قمية اختبارات)23العملية، ما عدا الهدف ذي التسلسل) وبذكل نس تنتج آ مهيهتا ل هداف مقرر الرتبية (ويه قمية غري داةل ا 

نه وحسب تقيمي آ عضاء هيئة التدريس يعد هدفًا بدرجة متوسطة حسب تقيمي آ عضاء هيئة التدريس.0.05(ويه آ كرب من مس توى)0.083داللهتا بلغ )  (وبذكل فا 

نه ووفقًا للجدول)آ ما فامي خيص مجم ( 50.0(ودرجة املتوسط الفريض جملموع عبارات احملور قد بلغت)71.47(آ ن درجة متوسط العينة اكن)8وع عبارات احملور فا 

ن قمية اختبار)ت(بلغت ) حصائيًا مما يدل عىل وجود فروق42.640نالحظ آ ن درجة متوسط العينة تزيد عن درجة املتوسط الفريض، وا  داةل  (ويه نس بة داةل ا 

حصائيًا بني املتوسطني لصاحل متوسط العينة، حيث نس تنتج آ ن تقيمي آ عضاء هيئة التدريس لعبارات احملور اكن بدرجة تزيد عن درجة املتو   سط الفريض.ا 

ب من اكتساب اخلربات الالزمة لتنفيذ كام يرى الباحثني آ ن تضمن حمتوى مقرر الرتبية العملية اذلي بدآ  تطبيقه جبانب اخلربات املعرفية الرتبوية، وقد مكن الطال

 دروس الرتبية البدنية وفق اخلطة واملهنج املقرر.
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 هل وسائل وطرق تنظمي املقررات مناس بة؟ مناقشة نتاجئ التساؤل الثالث. 

ملية اكنت آ هداف مناس بة وبدرجة عالية، كام (آ ن غالبية التكرارات قد بينت آ ن ال هداف املرتبطة بوسائل وطرق تنظمي الرتبية الع 9يتضح من خالل اجلدول)     

جامع آ عضاء هيئة التدريس علهيا آ ما 3.0(اكنت)12، 9، 8، 5(آ ن درجة متوسطات العينة عىل ال هداف ذات التسلسل)10تبني من اجلدول رمق) (كام ورد من خالل ا 

(كام آ ن قمية اختبار)ت(اكنت مجيعها داةل 2.0يد بفروق كبري  وواحضة عن درجة)ابيق ال هداف فقد اكن اال جامع علهيا بأ غلبية آ عضاء هيئة التدريس، حيث اكنت تز 

حصائيًا ل ن مس توى دالةل قمي الاختبار)ت(اكنت آ قل من مس توى) حصائيًا بني متوسط العينة ودرجة املتوسط الفريض 0.05ا  (مما يدل عىل وجود فروق داةل ا 

كل نس تنتج آ ن ال هداف املرتبطة بوسائل وطرق تنظمي الرتبية العملية اكنت درجات عينة آ عضاء هيئة التدريس ولصاحل متوسط العينة يف مجيع ال هداف للمحور، وبذ

هنا آ هداف واحضة وهممة ل هداف مقرر الرتبية العملية حسب تقيمي آ عضاء هيئة التدريس.  فهيا عالية جدًا، وبذكل فا 

(وآ ن املتوسط الفريض 28.0(ودرجة املتوسط الفريض جملموع عبارات احملور)40.10جة متوسط العينة)(آ ن مجموع عبارات احملور اكنت در 11كام يتضح من اجلدول)

ن قمية اختبار)ت(العينة واحد بلغت)2.0للعبارة الواحدة) حصائيًا 50.323(ومن خالل ذكل نالحظ آ ن درجة متوسط العينة يزيد عن درجة املتوسط الفريض وا  ( ويه داةل ا 

حصائيًا ولصاحل متوسط العينة، وبذكل نس تنتج آ ن تقيمي آ عضاء هيئة التدريس لعبارات احملرر يزيد عن ادلرجة املتوسطة، حيث يشمما يدل عىل وجود فر  ري الباحثني وق داةل ا 

لالزمة لتنفيذ منا ج الرتبية العملية واذلي آ ن تضمني مقررات الرتبية العملية خربات تطبيقية ميدانية جبانب اخلربات املعرفية والنظرية، يساعد يف اكتساب الطالب اخلربات ا

ية البدنية املدرس ية ،وتتفق هذ  النتيجة يتطلب معرفة اتمة لربط احملتوى ابل هداف التعلميية وتقس اميهتا، وآ يضًا القدرة عىل مواهجة وحل املشالكت اخلاصة بتنفيذ برانمج الرتب 

عداد املعمل وتأ هيهل  (ابن جناح2000مع ما ذكر  ماكرم آ بو هرجه وسعد زغلول) عداد  قبل التخرج فالتدريب امليداين يشلك مرحةل هامة يف ا  معمل الرتبية البدنية يتوقف عيل ا 

 (11:13ابعتبارها التوثيق اليت تنصهر فهيا املعارف النظرية والعملية مع واقعيات همنة التدريس.)

 مناسب لتقومي الطالب؟مناقشة نتاجئ التساؤل الرابع. هل آ سلوب التقومي احلايل 

(آ ن غالبية تكرارات اال جابة عىل العبارات اكنت متفاوتة مما يدل عىل آ ن آ عضاء هيئة التدريس اعتربوا ال هداف وثيقة الصةل 12،13،14يتضح من اجلداول)   

(مما يدل عىل ارتباطهام 3.0(اكنتا)6، 1يت متوسط العينة عىل الهدفني)(اذلي بني درج13بأ سلوب التقومي ملقرر الرتبية العملية وبدرجة عالية. وهو ما اتضح من خالل اجلدول)

ت تزيد بفروق كبرية وواحضة بني درجة بأ سلوب تقومي املقرر، وهو ما آ مجع علهيا آ عضاء هيئة التدريس، بعكس ما ورد يف ال هداف ال خرى اليت آ مجع علهيا ابل غلبية، واليت اكن

حصائيًا ل هنا اكنت آ قل من مس توى)(كام اكنت مجي2.0املتوسط الفريض) حصائيًا بني متوسط العينة ودرجة 0.05ع قمي اختبارات)ت(داةل ا  (وبذكل نالحظ وجود فروق داةل ا 

ا آ هداف واحضة وهممة وبذكل اكن لهاملتوسط الفريض ولصاحل متوسط العينة، حيث نس تنتج آ ن ال هداف املرتبطة بأ سلوب تقومي مقرر الرتبية العملية اكنت عالية وبدرجة كبرية 

 ملقرر الرتبية العملية حسب ما ورد بتقيمي آ عضاء هيئة التدريس.

ن مجموع عبارات احملور بلغت درجة متوسط العينة فهيا)14كام يتضح من اجلدول) ( مما 2.0(واملتوسط الفريض للعبارة الواحدة)30.0( واملتوسط الفريض)42.00(ا 

حصائيًا ولصاحل متوسط 25.456درجة املتوسط الفريض وآ ن قمية)ت( بلغت )يوحض آ ن درجة متوسط العينة يزيد عن  حصائيًا وهو ما يؤكد وجود فروق داةل ا  ( ويه داةل ا 

 العينة خالل فرتة التقومي اخملتلفة للعام ادلرا ي.

فريض وهو ما يدل عىل مدى مناس بة ال هداف للمقرر، ونس تنتج من ذكل آ ن تقيمي آ عضاء هيئة التدريس لعبارات احملور اكن بشلك عام يزيد عن درجة املتوسط ال

 ويرى الباحثني آ ن يمت تقومي الطالب املعمل من خالل جلنة للتقومي املس متر عىل آ ن حيتسب للطالب متوسط درجاته.

ال بنس بة -الاس تنتاجات :  -% ويه نس بة متوسطة.50ال تتحقق آ هداف املقرر للرتبية العملية ا 

 -عدم مناس بة آ ساليب تنفيذ مقرر الرتبية العملية. 

 عدم مناس بة آ ساليب التقومي ملقرر الرتبية العملية ل ن اس تخدام تقومي هذا املقرر غري موضوعي. - 

 -اتفاق آ فراد عينة ادلراسة عىل آ ن يتضمن مقرر الرتبية العملية الثاين. 

 طبيقي آ سلوب التنفيذ وآ سلوب التقوميآ هداف املقرر وحمتوى املقرر بقسميه النظري والت  -

 -الاهمامم ابلتقومي ادلوري ملقرر الرتبية العملية بعد لك فرتة زمنية. -التوصيات :

عداد معمل الرتبية البدنية. -مدرس -موجه -عقد دورات تدريبية لعنارص التدريب امليداين )مرشف -  طالب( لتوضيح آ مهية ودور التدريب امليداين يف ا 

 رش مل من خالل قسم املنا ج وطرق التدريس ابللكية لتدريب الطالب عىل كيفية صياغة ال هداف وقحضري ادلرس.عقد و  -

عداد ادلروس. - جرائية بكيفية ا  ن يتضمن مقرر الرتبية العملية مناذج ا   ا 
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 ( وحلول. ومشالكت.  واقع)  املدرس ية الرايضة

آ بولقامس العموريد. صبحية سامل سلامن                                              ***د. مكيةل **                 .د. زكية عيل امليساوي  * 

ىل تطوير وتقومي مس متر ملسايرة متطلبات واحتياجات العرص ، ذلكل تقع عىل عاتق املدارس مسؤولية العمل  مشلكة البحث:: املقدمة عىل قحتاج ملية الرتبية البدنية ا 

نشاء ال سس اخلاصة ابلرايضة وسشجيع الاشرتاك ابلنشاط وتعزيز وتطوير النشاط البدين  التطوير واملسامهة يف نضج ال طفال والش باب ، وعليه فا ن املدارس ملكفة اب 

دارة املد عن طريق برامج الرتبية البدنية اخلاصة هبم. رسة حيث آ ن وظيفة املدرسة يه تمنية الكفاية العقلية والاجمامعية والرايضية للتالميذ ، ومن اخلطأ  البالغ آ ن تركز ا 

ىل احدها عىل آ هنا آ مه من غريها. ىل هذ  اجلوانب فتنظر ا   ابلعناية اليت توهجها ا 

ن يعد مهنج الرتبية البدنية حبيث والرتبية البدنية كامدة ختضع للعملية التعلميية تتأ ثر بعوامل متعددة من آ مهها املهنج ،املدرس ، التلميذ ، والاماكنيات ، ذلا جيب آ   

عدادا ًهمنيًا جيدًا مبا يتناسب مع ما يقوم به من واجبات وما يتحيتناسب مع خصائص ال  عداد معمل الرتبية البدنية ا  مهل من تلميذ يف لك مرحةل دراس ية ، كام جيب ا 

 ( 16، 8: 7مسؤوليات داخل وخارج املدرسة ، وييل ذكل اال ماكنيات املادية واملعنوية.) 

الاهمامم ابلبنية التحتية ابملدارس من معدات وآ هجزة رايضية ومالعب ، وآ ن يكون خرجي الرتبية البدنية ) معمل  وللهنوض ابلرايضة املدرس ية وتطويرها البد من 

 (7: 1اهتم. )الرتبية البدنية ( قادرا عىل تقدمي لك ما هو هادف ومفيد لتطوير مدارك الطالب وقحسني قدراهتم البدنية واكتشاف مواههبم وميوهلم ورغب

ارات احلركية ة البدنية والرايضة املدرس ية ال تغيب عن آ حد فاللك يتلكم علهيا املتخصصون مهنم والغري متخصصون ملا لها من فوائد مجة يف تمنية املهوآ مهية الرتبي 

ىل كوهنا متنفسًا للطالب يف التخلص من الضغ ضافة ا  وط النفس ية امللقاة عىل اكهلهم من ، والقدرات البدنية والعقلية والاجمامعية والنفس ية والاقتصادية للطالب ، ا 

م وابداعاهتم مث صقلها عن طريق كرثت املواد ادلراس ية اليت ختلو من التشويق والااثرة ، كام آ هنا تفسح اجملال للطاقات املكبوته داخل الطالب املمتزيون ال براز قدراهت

ىل ال ندية ملتابعة تأ ل  (9،12:  8قهم. ) التدريب مضن الفرق املدرس ية ، ومن مث توجهيهم ا 

يضًا ت        نه يدل عىل آ هنا مجموعة ال نشطة الرايضية اليت متارس داخل املؤسسات التعلميية ، ويه آ  ىل مفهوم الرايضة املدرس ية فا  منية قدرات املتعلمني وصقل وابلنظر ا 

ًا فكراًي دلى الصغار ، ويف تعريف آ خر لل نشطة الرايضية املدرس ية " بأ هنا: هماراهتم الرايضية ، وكذكل يعىن هبا اكفة الفعاليات اليت تتطلب نشاطًا عضليًا آ و نشاط

ات الصحية وترس يخها لتحقيق يه اليت تعد من مجةل الوسائل الفعاةل لتكوين وتربية الناشئ وكوهنا فرصة طيبة للقاء والتواصل والاندماج وتبادل اخلربات وتعمل العاد

الاحنراف ، مما يعود علهيم ابلنفع ل هنا سساعدمه عىل ادلراسة والتحصيل ، وجتعلهم مواطنني صاحلني ل نفسهم ول رسمه وجملمتعهم".  توازن نفيس ووجداين ، لتجنيهبم آ فة

(6  :2) 

ىل آ ن ممارسة الرتبية 1978 كام آ ن امليثاق ادلويل للرتبية البدنية والرايضة الصادر عن املؤمتر العام ملنظمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة اليونسكو  م ، يشري ا 

برامج الرتبية البدنية البدنية حق آ سا ي للجميع ، وآ هنا سشلك عنرص آ ساس يًا من عنارص الرتبية املس تدمية يف ا طار النظام التعلميي الشامل ، وينبغي آ ن تليب 

 (4: 4)   احتياجات ال فراد واجملمتع وضامن توفرها كجزء متاكمل من العملية التعلميية. 

هذا جاءت فكرة هذا من هنا اكن لزامًا الوقوف عىل رضورة الاهمامم ابلرايضة املدرس ية وحماوةل الهنوض مبس توى املدارس من خالل ال نشطة اليت متارسها ، ول 

لول من وهجة نظر معلمي الرتبية البدنية ابال دارة البحث ويه التعرف عىل واقع احلال للرايضة املدرس ية يف مدارس التعلمي ال سا ي من خالل الواقع واملشالكت واحل

 التعلميية الزاوية.

ىل تطوير القدرات البدنية والنفس ي ىل تمنية تعترب الرتبية البدنية يه جزء من الرتبية العامة ، ويه آ حد آ مه ال نشطة اليت تقدم للطالب وهتدف ا  ضافة ا  ة والعقلية ، ا 

 شمول والنضج هبدف قحسني العالقات الاجمامعية والرتفيه عن النفس.خشصية الفرد تمنية تتسم ابالتزان وال 

د من ال نشطة املتنوعة والرتبية كنظام اجمامعي تعمل عىل سشكيل ال فراد وتكوبن اجتاهاهتم الرتبوية من خالل املؤسسات التعلميية ويه تعمتد يف ذكل عىل العدي 

ىل جانب املنا ج واملقررات ادلراس ية ، والشك آ ن النشاط الراييض هل دور كبري وهمم يف اعداد خشصية الفرد واليت يبدآ  سشكيلها خالل املراحل ادلراس ية اخملتلفة ،  ا 

 خالل ممارسة آ لوان النشاط فالرتبية البدنية والرايضة يه ميدان جترييب هدفه تكوين املواطن الصاحل الالئق من الناحية البدنية والانفعالية والاجمامعية وذكل من

 ( 2:  6البدين والراييض. ) 

آ و نشاطًا فكراًي دلى الطالب ، فيجب ان هتمت املدارس بدروس الرتبية البدنية  عضلياكام آ ن الرايضة املدرس ية يقصد هبا اكفة الفعاليات اليت تتطلب نشاطًا  

القه ، ولهذا السبب تعترب بشلك حقيقي وصادق ، فالرايضة املدرس ية سسامه وسساعد عىل فهم آ نفسهم وتمنية خشصياهتم وفهم اجملمتع اذلي يعيشون فيه ومعرفة قميه وآ خ

   الب تمنية شامةل متاكمةل مشرتكة عقليًا وبدنيًا واجمامعيًا.الرايضة املدرس ية هممة لتمنية الط

س ية ، حيث تفسح اجملال آ مام ويعترب النشاط الراييض املرافق للمنا ج ادلراس ية من الوسائل الفعاةل يف قحقيق آ هداف املنا ج اليت تعترب امتداد دلرس الرايضة املدر     

راهتم ورغباهتم ، وهو اذلي يؤكد آ ن الرايضة املدرس ية يه البنية الاساس ية لرايضة املس توايت العالية اليت جيب آ ن نولهيا الطلبة الختيار ما يتناسب واماكنياهتم وقد

 (15، 9:  8الاهمامم ال كرب لنضمن للحركة الرايضية التطور والانتشار. ) 
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تعمل الس تكامل ادلروس يف بعض املواد ادلراس ية الاخرى ، وآ صبح ميارس فهيا ومن خالل الواقع اذلي نعيشه ال خيف  عىل آ حد آ ن الرايضة املدرس ية آ صبحت سس  

نواع الانشطة الرايضية وذكل لندرة الاماكانت آ و لقةل خربة معمل الرتبية البدنية ، آ و لعدم وجود  ابملدرسة آ    صال.نوع واحد آ و اثنني من آ 

للطالب ويف لك الالعاب الرايضية حبيث توزع الالعاب عىل احلصص طول العام ادلرا ي وعىل  حيث من املفرتض آ ن هتمت الرايضة املدرس ية بتمنية املهارات 

س هتا وجحم املالعب ، وغري مدار الس نوات ادلراس ية يف فرتة التعلمي الاسا ي واملتوسط ، ليكون الطالب ملاًم بأ كرث الالعاب الرايضية من حيث قانوهنا وكيفية ممار 

ات رحةل ادلراس ية . لكن املشالكت اليت تواجه الرايضة املدرس ية كثرية ومتعددة مهنا : قةل اال ماكنيات املادية واملعنوية من مالعب وآ دو ذكل بعد خترجه من هذ  امل

هامل معمل الرتبية البدنية ، وقةل حرصه عىل املادة سامه يف ظهور مشالك عديدة للرايضة املدرس ية داخل  دارس.امل وآ هجزة وصاالت رايضية ، وضعف وا 

يقوم بأ عامل املريب ومن مشلكة البحث ايضًا يه آ ن معمل الرتبية البدنية يقوم بأ عامل وآ عباء ادارية ما ليس من ختصصه وما يفوق دور  الوظيفي مكعمل ، فهو  

ملنطلق جاءت فكرة البحث يف حماوةل للوقوف عىل واقع واال داري واملدير واجلالد ..... وغريها ، ولكها بعيد  لك البعد عن وظيفته مكعمل للرتبية البدنية ، ومن هذا ا

 اوية. ومشالكت الرايضة املدرس ية واحللول املقرتحة لها من وهجة نظر معلمي الرتبية البدنية مبدارس التعلمي الاسا ي ابال دارة التعلميية الز 

 -اهدف البحث للتعرف عىل: آ هداف البحث: 

 التعلمي الاسا ي ابال دارة التعلميية الزاوية.واقع ومشالكت الرايضة املدرس ية مبدارس  -1

 ال عباء الادارية اليت يقوم هبا معمل الرتبية البدنية مبدارس التعلمي الاسا ي ابال دارة  التعلميية الزاوية. -2

 احللول املقرتحة ملواهجة املشالكت اليت تعيق الرايضة املدرس ية ابلتعلمي الاسا ي. -3

 

 سساؤالت البحث:

 ايضة املدرس ية مبدارس التعلمي الاسا ي ابال دارة التعلميية الزاوية؟ما هو واقع الر -1

 مايه املعوقات واملشالكت اليت تواجه الرايضة املدرس ية مبدارس التعلمي الاسا ي ابال دارة التعلميية الزاوية؟ -2

 التعلميية الزاوية؟ مايه الاعباء الادارية اليت يقوم هبا معمل الرتبية البدنية مبدارس التعلمي الاسا ي ابال دارة -3

 مايه احللول املقرتحة ملواهجة املشالكت اليت تعيق الرايضة املدرس ية بدارس التعلمي الاسا ي ابال دارة التعلميية الزاوية؟ -4

 

ىل التعرف عىل واقع 5( )2002( ، ودراسة مر العياط )2( )1999العديد من ادلراسات كدراسة الس يد عيل حشاتة ) تآ جري السابقة:* ادلراسات  ( واليت هتدف ا 

 ومشالكت ومعوقات الرايضة املدرس ية مبدارس التعلمي الاسا ي.

 اجراءات البحث:

 هذا البحث.اس تخدمت الباحثات املهنج الوصفي نظرًا ملالمئته لطبيعة * مهنج البحث: 

( مدرسة ، 20ارس )مت اختيار عينة البحث من معلمي ومعلامت الرتبية البدنية مبدارس التعلمي الاسا ي ابال دارة التعلميية ابلزاوية املركز وبلغ عدد املد * عينة البحث:

 م. 2016 – 2015( معمل ومعلمة للعام املدر ي 60وبلغ عدد املعلمني )

 اس تخدمت الباحثات اس مامرة اس تبيان ملعرفة الواقع واملشالكت واحللول املقرتحة للرايضة املدرس ية.  * آ دوات البحث:

عمل من يتحدد الهدف من الاس مامرة يف التعرف عىل الواقع واملشالكت واحللول املقرتحة للرايضة املدرس ية واليت تعيق تنفيذ ملية التعلمي والت الهدف من الاس مامرة:

 لمي ومعلامت الرتبية البدنية ابملدارس.وهجة نظر مع

 -* مصادر اش تقاق بنود الاس مامرة:

 القراءات النظرية. -

 ادلراسات والبحوث املشاهبة. -

 ادلراسة الاس تطالعية والهدف مهنا آ س ئةل مبارشة للمعلمني. -

 -مت قحديد حماور الاس مامرة اكلتايل: -

 ( عبارة.13التعلمي الاسا ي ابال دارة التعلميية الزاوية املركز) * احملور ال ول واقع الرايضة املدرس ية مبدارس

 ( عبارة .13* احملور الثاين مشالكت ومعوقات الرايضة املدرس ية )
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 ( عبارة.17* احملور الثالث الاعباء الادارية اليت يقوم هبا معمل الرتبية البدنية )

 ( عبارات.10الرايضة املدرس ية )* احملور الرابع احللول املقرتحة لواقع ومشالكت 

جياد ثبات الاس مامرة كلك ابس تخدام معادةل آ لفا لكر ونباخ وقد بلغ معامل الثبات لالس مامرة كلك ) -ثبات الاس مامرة: -. ( وذكل يدل عىل ثبات مرتفع  0,87مت ا 

 حملتوايت الاس مامرة ، وبذكل آ صبحت الاس مامرة تتسم ابلثبات وجاهزة للتطبيق.

جياد اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات وبلغ الصدق اذلايت لالس مامرة )  -س مامرة:صدق الا -  (. 0,94مت حساب الصدق اذلايت لالس مامرة كلك عن طريق ا 

ىل  18/3/2015آ جريت ادلراسة الاساس ية يف الفرتة من  ادلراسة الاساس ية: *  م.20/4/2016ا 

ىل النتاجئ قامت ا * املعاجلات الاحصائية:  -لباحثات ابس تخدام املعاجلات الاحصائية التالية:للتوصل ا 

لفالكرونباخ  -النس بة املئوية  -التكرارات  –املتوسط احلسايب  -  مربع اكي. -معامل آ 

 

 * عرض ومناقشة النتاجئ اخلاصة ابلتساؤل الاول:

 60= ن   ية مبدارس التعلمي الاسا ي.عىل العبارات ادلاةل عىل واقع الرايضة املدرس   ( يوحض التكرار والنس بة املئوية وادلالالت الاحصائية اخلاصة ابس تجاابت املعلمني1اجلدول )

 نس بة املوافقة املتوسط احلسايب مربع اكي ال ا ىل حد ما نعم حمتوى العبارة العبارة

% 

 % ت % ت % ت

 90.32 1.81 *68.74 1.61 1 16.13 10 82.26 51 .للطالب واملعرفية البدنية التمنية البدنية الرتبية درس حيقق 1

 50.00 1.00 0.03 33.87 21 32.26 20 33.87 21 ؟ الرجوة ال هداف لتحقيق اكف البدنية الرتبية بدرس اخلاص الوقت هل 2

 23.39 0.47 *44.16 72.58 45 8.06 5 19.35 12 ال هداف؟ لتحقيق مناس بة( اس بوعياً  واحدة حصة) البدنية الرتبية حصص عدد هل 3

نهتاء بعد الرايضية ال نشطة ملامرسة يسح وقت هناك هل 4  44.35 0.89 5.45 45.16 28 20.97 13 33.87 21 ؟ ادلرا ي اليوم ا 

 51.61 1.03 1.68 35.48 22 25.81 16 38.71 24 . اخملتلفة والرايضات لاللعاب ابملدرسة رايضية فرق يوجد 5

 63.71 1.27 *7.39 17.74 11 37.10 23 45.16 28 . ابلبدلية التعلميية اال دارة مس توى عىل آ نشطهتا ابملدرسة الرايضية الفرق متارس 6

                   التعلميية اال دارة مس توى عىل الطالب ميارسها اليت الرايضية ال نشطة جحم هل 7

 .واكف مناسب ابلبدلية

12 19.35 23 37.10 27 43.55 5.84 0.76 37.90 

 29.03 0.58 *17.94 58.06 36 25.81 16 16.13 10 . وقت ذات يف دراس يني فصلني طالب عدد مع املدرس ية املالعب تتناسب 8

 آ عداد مع البدنية الرتبية معلمي عدد يتناسب 9

 .الطالب ابملدرسة

31 

 

50.00 12 19.35 19 30.65 8.94* 1.19 59.68 

 حت اليت الرايضية وال هجزة ال دوات لرشاء تكفي املدرسة مزيانية 10

 .اتهجا املدرسة

3 4.84 15 24.19 44 70.97 43.00* 0.34 16.94 

 25.81 0.52 *25.00 62.90 39 22.58 14 14.52 9 ؟( اخل... امجلباز ، القوى العاب) الفردية اباللعاب الراييض النشاط برانمج اهمت هل 11

 61.29 1.23 *6.81 17.74 11 41.94 26 40.32 25 ؟(  اخل...السةل ، القدم كرة) امجلاعية ابل لعاب الراييض النشاط برانمج اهمت هل 12

 9.68 0.19 *76.10 85.48 53 9.68 6 4.84 3 ؟ اخملتلفة الرايضية ال نشطة لبعض تدريب مراكز مدرس تك يف توجد هل 13

 5.99=  0.05 مس توى عند معنوي اكي مربع

واقع الرايضة املدرس ية مبدارس ( واخلاص ابلتكرار والنس بة املئوية وادلالالت الاحصائية اخلاصة ابس تجاابت املعلمني عىل العبارات ادلاةل عىل: 1يتضح من اجلدول )

ىل  0.03وجود فروق معنوية بني الاس تجاابت يف آ كرث العبارات ، حيث تراوحت قمي مربع مابني )التعلمي الاسا ي  ( وعندما تكون القمية معنوية عند 76.10ا 

ن النس بة املئوية للموافقة متيل يف الزايدة آ و الاخنفاض عن النس بة املتوسطة ، وقد تراوحت نس بة املوافقة اللكية عىل 5.99=  0.05مس توى دالةل) ( آ و آ كرث فا 

ىل 9.68)  ما بنيالعبارات   %( .90.32% ا 

 

 

 

 

 



 

23 
 

 المجلد الثاني    رالعدد السادس عش    

 

 ابلتساؤل الثاين:* عرض ومناقشة النتاجئ اخلاصة 

 60ملدرس ية         ن = ( يوحض التكرار والنس بة املئوية وادلالالت الاحصائية اخلاصة ابس تجاابت املعلمني عىل العبارات ادلاةل عىل مشالكت ومعوقات الرايضة ا2اجلدول )

 %نس بةاملوافقة املتوسط احلسايب مربع اكي  ال ا ىل حد ما نعم حمتوى العبارة رمق العبارة

 % ت % ت % ت

 41.13 0,82 2.94 41.94 26 33.87 21 24.19 15 احلالية؟ ادلراس ية املنا ج ضل يف الرايضية الانشطة ملامرسة متاح وقت هناك هل 1

 81.45 1.63 *39.13 6.45 4 24.19 15 69.35 43 املدر ي؟ الراييض النشاط يف ابنه مشاركة عىل ال مر ويل يوافق هل 2

 77.42 1.55 *33.42 12.90 8 19.35 12 67.74 42 املدرس ية؟ للرايضة عائقاً  يعد مدرس تك يف واال ماكانت ال دوات نقص هل 3

 25.81 0.52 *21.81 58.06 36 32.26 20 9.68 6 ابملدرسة؟ الفائزة الرايضية الفرق خاللها من سشجع وماكفأ ت حوافز كل ترصف هل 4

 74.19 1.48 *25.00 14.52 9 22.58 14 62.90 39 الرايضية؟ الانشطة برامج تنفيذ يف كل عائقاً  ابملدرسة القليةل املالعب عدد يعد هل 5

 55.65 1.11 1.19 27.42 17 33.87 21 38.71 24 مناس بة؟ ابملدرسة البدنية الرتبية دلروس اخملصصة املواعيد هل 6

 67.74 1.35 *14.94 20.97 13 22.58 14 56.45 35 البدنية؟ الرتبية حبصص املدرسة ا دارة هتمت هل 7

 46.77 0.94 *16.00 48.39 30 9.68 6 41.94 26 الهنائية؟ الاختبارات فرتة يف البدنية الرتبية حصص املدرسة ا دارة تلغي هل 8

 41.94 0.84 5.65 46.77 29 22.58 14 30.65 19 .الرايضية الانشطة عىل التالميذ اقبال عدم يف سبباً  يعد البدنية الرتبية بأ مهية املدرسة ا دارة اهمامم عدم 9

 46.77 0.94 1.19 33.87 21 38.71 24 27.42 17 مهنا؟ الغرض لتحقيق تكفي ال س بوعي البدنية الرتبية دروس عدد هل 10

ذا 11  الانشطة عىل التالميذ اقبال من ذكل يزيد فهل وجناح رسوب مادة البدنية الرتبية آ صبحت ا 

 الرايضية؟

39 62.90 3 4.84 20 32.26 31.39* 1.31 65.32 

 58.06 1.16 2.45 25.81 16 32.26 20 41.94 26 اجيابية؟ البدنية الرتبية ملدرس اجملمتع نظرة هل 12

 54.84 1.10 0.90 29.03 18 32.26 20 38.71 24 اجيابية؟ البدنية الرتبية ملادة اجملمتع نظرة هل 13

 5.99=  0.05معنوي عند *مربع اكي 

مشالكت ومعوقات ( واخلاص ابلتكرار والنس بة املئوية وادلالالت الاحصائية اخلاصة ابس تجاابت املعلمني عىل العبارات ادلاةل عىل : 2يتضح من اجلدول رمق )

ىل  0.90وجود فروق معنوية بني الاس تجاابت يف آ كرث العبارات ، حيث تراوحت قمي مربع اكي مابني ) الرايضة املدرس ية ( وعندما تكون القمية معنوية عند 39.13ا 

ن النس بة املئوية للموافقة متيل يف الزايدة آ و الاخنفاض عن النس بة املتوسطة ، وقد تراوحت نس بة ا5.99=  0.05مس توى دالةل) ملوافقة اللكية عىل ( آ و آ كرث فا 

ىل 25.81) ما بنيالعبارات   %( 81.45% ا 

 * عرض ومناقشة النتاجئ اخلاصة ابلتساؤل الثالث:

     60ن =     الاعباء الادارية اليت يقوم هبا معمل الرتبية البدنية.   ( التكرار والنس بة املئوية وادلالالت الاحصائية اخلاصة ابس تجاابت املعلمني عىل العبارات ادلاةل عىل3اجلدول )

 نس بة املوافقة املتوسط احلسايب مربع اكي ال اىل حد ما نعم حمتوى العبارة رمق العبارة

% 

 % ت % ت % ت

 72.58 1.45 *24.42 17.74 11 19.35 12 62.90 39 .درس بلك خاصة آ هدافاً  البدنية الرتبية معمل يضع 1

 66.94 1.34 *20.55 25.81 16 14.52 9 59.68 37 .التحضري بكراسة وادلرس ال هداف بكتابة البدنية الرتبية معمل يقوم 2

 60.48 1.21 4.29 24.19 15 30.65 19 45.16 28 .منه الهدف لتحقيق درس للك ابلتخطيط البدنية الرتبية معمل يقوم 3

 74.19 1.48 *23.36 12.90 8 25.81 16 61.29 38 .املدرسة فرق لتدريب زمنياً  برانجماً  البدنية الرتبية معمل يضع 4

 35.48 0.71 *7.87 48.39 30 32.26 20 19.35 12 .املدرس ية للرحالت برانجماً  البدنية الرتبية معمل يضع 5

 66.94 1.34 *11.65 19.35 12 27.42 17 53.23 33 .درا ي عام لك بداية مع الرايضية ال دوات من احتياجاته البنية الرتبية معمل حيدد 6

 85.48 1.71 *58.48 8.06 5 12.90 8 79.03 49 .الصباح لطابور البدنية الرتبية معمل خيطط 7

 69.35 1.39 *19.39 20.97 13 19.35 12 59.68 37 .خاريج نشاط لك بعد التالميذ مع البدنية الرتبية معمل جيمتع 8

 موعدها قبل اخلارجية الرايضية ابل نشطة اخلاصة اال دارية اال جراءات البدنية الرتبية معمل يهنيي 9

 17.مناس بة بفرتة

31 50.00 17 27.42 14 22.58 7.97* 1.27 63.71 

قامة البدنية الرتبية معمل اهمت 10  68.55 1.37 *13.19 12.90 8 37.10 23 50.00 31 .املدرسة وخارج داخل املدرسة لفرق الودية املبارايت اب 

 66.13 1.32 *9.71 17.74 11 32.26 20 50.00 31 .حصيحة بطريقة الرايضية وال هجزة ال دوات بتخزين البدنية الرتبية معمل يقوم 11

 33.87 0.68 *15.13 56.45 35 19.35 12 24.19 15 .ابملدرسة ادلرا ي اجلدول وضع يف البدنية الرتبية معمل يشارك 12

 65.32 1.31 *9.71 20.97 13 27.42 17 51.61 32 .كلك املدرسة مس توى عىل الرايضية ادلورات بتنظمي البدنية الرتبية معمل يقوم 13

 62.10 1.24 *12.23 29.03 18 17.74 11 53.23 33 .املدرسة ال دارة ويقدمه املدرسة فرق ا جنازات عن تقريراً  البدنية الرتبية معمل يكتب 14

 79.84 1.60 *34.10 6.45 4 27.42 17 66.13 41 .رايضياً  ابملتفوقني البدنية الرتبية معمل اهمت 15

 80.65 1.61 *38.16 8.06 5 22.58 14 69.35 43 .رايضياً  املوهوبني عن البدنية الرتبية معمل يكشف 16

 54.84 1.10 4.77 22.58 14 45.16 28 32.26 20 .ختصصه جمال يف جديدة خربات ال كتساب بزمالئه ابال تصال البدنية الرتبية معمل يقوم 17

  5.99=  0.05* مربع اكي معنوي عند مس توى 
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ال عباء اال دارية اليت يقوم هبا ( واخلاص ابلتكرار والنس بة املئوية وادلالالت الاحصائية اخلاصة ابس تجاابت املعلمني عىل العبارات ادلاةل عىل 3يتضح من اجلدول )

ىل  4.29وجود فروق معنوية بني الاس تجاابت يف آ كرث العبارات ، حيث تراوحت قمي  مربع اكي مابني )معمل الرتبية البدنية.  وعندما تكون القمية معنوية  (58.48ا 

ىل الزايدة آ  5.99=  0.05عند مس توى ) ن النس بة املئوية للموافقة متيل ا  و الاخنفاض عن النس بة املتوسطة ، وقد تراوحت نس بة املوافقة اللكية عىل ( آ و آ كرث فا 

ىل 33.87العبارات مابني )  %(.85.48% ا 

 * عرض ومناقشة النتاجئ اخلاصة ابلتساؤل الرابع: 

                   60ن = ( التكرار والنس بة املئوية وادلالالت الاحصائية اخلاصة ابحللول املقرتحة     4اجلدول )

 نس بة املوافقة املتوسط احلسايب مربع اكي ال اىل حد ما نعم حمتوى العبارة رمق العبارة

% 
 % ت % ت % ت

 من قحدث اليت املشالك عىل حيتوي املدرسة مدير دلى ابملشالكت خاصة ملفات فتح 1

 .ادلرا ي العام خالل تصنيفها حسب الطالب

51 82.26 21 33.87 11 17.74 2.94 1.81 41.13 

 خارهجا آ و املدرسة داخل سواء وآ نشطة برامج من يتوفر مما يفيد مبا الفراغ آ وقات اس تغالل 2

 .التعلميية الادارة داخل واملسابقات ال نشطة مثل

21 33.87 15 24.19 16 25.81 39.13* 1.00 81.45 

 77.42 0.47 *33.42 24.19 15 19.35 12 19.35 12 .الاشرتاك عىل الطالب لتحفزي اخملتلفة والبطوالت ادلورية املسابقات ا قامة 3

 كحافز الطالب وتكرمي املشاراكت انحية من املدارس آ فضل الختيار ادلوري التنظمي 4

 .للمشاركة

21 33.87 20 32.26 8 12.90 21.81* 0.89 25.81 

 والصور املطوايت آ و النرشات طريق عن البدنية الرتبية بأ مهية التالميذ توعية يف املسامهة 5

 .التكنولوجية والوسائل واجملالت

24 38.71 14 22.58 30 48.39 25.00* 1.03 74.19 

 آ وقات يف الرتفهيية الانشطة ملامرسة توفريها عىل والعمل البديةل ابالدوات الاس تعانة رضورة 6

 .الفراغ

28 45.16 21 33.87 12 19.35 1.19 1.27 55.65 

 سلوك ملالحظة ادلروس سشكيالت يف والتنويع اجليد لدلرس اجليد والاخراج التخطيط 7

 . ومتابعهتم التالميذ

12 19.35 14 22.58 5 8.06 14.94* 0.76 67.74 

 املعمل اعداد تطوير عىل للعمل البدنية الرتبية ملعلمي التأ هيلية ادلورات ا قامة عىل العمل 8

 .املهين

10 16.13 6 9.68 13 20.97 16.00* 0.58 46.77 

 يعيق ماقد عىل للوقوف دامئ وبشلك الرتبوي والتوجيه الارشاف من ادلامئ التواصل 9

 .املدرس ية الرايضة

31 

 

50.00 14 22.58 14 22.58 5.65 1.19 41.94 

 املدرس ية الرايضة مشالكت عىل التغلب يف للمساعدة مناس بة وقائية برامج ا جياد 10

 .التالميذ ومشالكت

3 4.84 24 38.71 8 12.90 1.19 0.34 46.77 

 
  5.99=  0.05 مس توى عند معنوي اكي مربع* 

وجود فروق احللول املقرتحة . ( واخلاص ابلتكرار والنس بة املئوية وادلالالت الاحصائية اخلاصة ابس تجاابت املعلمني عىل العبارات ادلاةل عىل 4يتضح من اجلدول )     

ىل  1.19) ما بنيمعنوية بني الاس تجاابت يف آ كرث العبارات ، حيث تراوحت قمي  مربع اكي  ( آ و آ كرث 5.99=  0.05وعندما تكون القمية معنوية عند مس توى ) (39.13ا 

ىل الزايدة آ و الاخنفاض عن النس بة املتوسطة ، وقد تراوحت نس بة املو  ن النس بة املئوية للموافقة متيل ا  ىل 25.81) ما بنيافقة اللكية عىل العبارات فا   %(.81.45% ا 

 ( يوحض التوصيف الاحصايئ ملتوسط النس بة املئوية للموافقة عىل العبارات5اجلدول )

 الرتتيب الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب آ عىل نس بة آ قل نس بة عدد العبارات احملاور

 4 22.54 43.36 90.32 9.68 13 .ال سا ي التعلمي مبدارس املدرس ية الرايضة واقع

 2 16.23 56.70 81.45 25.81 13 .مشالكت ومعوقات الرايضة املدرس ية

 1 13.79 65.09 85.48 33.87 17 .البدنية الرتبية معمل هبا يقوم اليت اال دارية ال عباء

 3 16.32 56.70 81.00 25.81 10 .املدرس ية الرايضة ومشالكت لواقع املقرتحة احللول

 

( آ ن آ قل نس بة موافقة اكنت من نصيب عبارات : واقع الرايضة املدرس ية مبدارس التعلمي الاسا ي ، حيث بلغ متوسط نس بة املوافقة عىل 5يتضح من اجلدول )

يث بلغ متوسط نس بة املوافقة عىل عبارات ( يف حني اكن احملور الثاين واخلاص : مبشالكت ومعوقات الرايضة املدرس ية يف درجة متوسطة ، ح43.36عبارات احملور )

( 65.09ة حيث بلغ )( بيامن ارتفع نسبيًا متوسط نس بة املوافقة عند عبارات احملور الثالث واخلاص: ابل عباء اال دارية اليت يقوم هبا معمل الرتبية البدني56.70هذا احملور )

 ( .81.00وافقة )ويف حني بلغ احملور الرابع واخلاص ابحللول املقرتحة نس بة امل
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 والتوصيات: الاس تنتاجات

 -:الاس تنتاجاتآ والً/ 

 * نتاجئ احملور ال ول: 

رايضة املدرس ية مبدارس اكنت آ كرب اخنفاض فهيا عند نس بة ال مهية النسبية ، حيث اكن هناك تباين واحض واختالف يف اال جاابت بني التساؤالت ادلاةل عىل واقع ال

رى بس يطة ومتوسطة ، وقد توصلت الباحثات التعلمي ال سا ي ، وذكل اكن واحضًا يف نتاجئ مربع اكي ، حيث جند آ ن بعض هذ  العبارات لها آ مهية نسبية عالية وال خ

ىل   التالية: الاس تنتاجاتا 

ن الوقت اخلاص بدرس الرتبية البدنية غري اكِف ابلشلك املطلوب لتحقيق ال هداف املرجوة. -1  ا 

ن حصة واحدة اس بوعيًا غري اكفية لتحقيق ال هداف وال يوجد وقت اكِف ملامرسة النشاط بعد اليوم ادلرا ي. -2  ا 

ن ال نشطة -3  البدنية اليت ميارسها الطالب عىل مس توى اال دارة التعلميية غري ابلبدلية اكِف. ا 

ىل فصلني دراس يني يف وقت واحد. عال تتساملالعب  -4  ا 

 لرشاء ال دوات وال هجزة الرايضية اليت قحتاهجا. يال تكفاملزيانية اخملصصة للمدرسة  -5

 العاب القوى وامجلباز ، وغريها من الالعاب . النشاط الراييض ابملدرسة ال اهمت ابل لعاب الفردية مثل: -6

نتاج رايضيني يف لك الالعاب. دال يوجاملدرسة  -7  هبا مراكز للتدريب واليت من شأ هنا ا 

 

 اكنت النتاجئ ع  النحو التايل: * نتاجئ احملور الثاين:

 املنا ج ادلراس ية احلالية دمسة جدًا مما يعيق ممارسة ال نشطة الرايضية بشلك اكِف. -1

 ال يمت رصف ماكفأ ت وحوافز للفرق املدرس ية املشاركة يف ال نشطة الرايضية. -2

دارة املدرسة تلغي يف حصة الرتبية البدنية آ ثناء فرتة الامتحاانت والاختبارات. -3 ن ا   ا 

دارة املدرسة ليس لها اهمامم كبري آ و اكِف بأ مهية الرتبية البدنية. -4  ا 

ن دروس الرتبية البدنية يف ال س بوع  -5 جيايب.ا   الواحد ال تكفي بشل ا 

جيايب. -6 ىل الرتبية البدنية بشلك ا   اجملمتع اذلي نعيش به ال ينظر ا 

 

 اكنت النتاجئ اكلتايل: * نتاجئ احملور الثالث:

 معمل الرتبية البدنية ال يضع برانمج الرحالت املدرس ية ويه من صلب مهل. -1

 معمل الرتبية البدنية ال شارك يف وضع اجلدول ادلرا ي. -2

 معمل الرتبية البدنية ال يتصل وال يتواصل مع زمالئه لتبادل اخلربات واملعارف يف جمال ختصصه. -3

دارية ليست من ختصصه. -4  معمل الرتبية البدنية يقوم بأ عامل ا 

 :نتاجئ احملور الرابع -5

 .التعلميية الادارة داخل واملسابقات ال نشطة مثل خارهجا آ و املدرسة داخل سواء وآ نشطة برامج من يتوفر مما يفيد مبا الفراغ آ وقات اس تغالل -1

قامة -2  .الاشرتاك عىل الطالب لتحفزي اخملتلفة والبطوالت ادلورية املسابقات ا 

 .التكنولوجية والوسائل واجملالت والصور املطوايت آ و النرشات طريق عن البدنية الرتبية بأ مهية التالميذ توعية يف املسامهة -3

 . ومتابعهتم التالميذ سلوك ملالحظة ادلروس سشكيالت يف والتنويع اجليد لدلرس اجليد واال خراج التخطيط -4

قامة عىل العمل -5  .املهين املعمل اعداد تطوير عىل للعمل البدنية الرتبية ملعلمي التأ هيلية ادلورات ا 

جياد -6  .التالميذ ومشالكت املدرس ية الرايضة مشالكت عىل التغلب يف للمساعدة مناس بة وقائية برامج ا 

 .ادلرا ي العام خالل تصنيفها حسب الطالب من قحدث اليت املشالك عىل حيتوي املدرسة مدير دلى ابملشالكت خاصة ملفات فتح -7

 .الفراغ آ وقات يف الرتفهيية الانشطة ملامرسة توفريها عىل والعمل البديةل ابل دوات الاس تعانة رضورة -8

 .للمشاركة كحافز الطالب وتكرمي املشاراكت انحية من املدارس آ فضل الختيار ادلوري التنظمي -9

 -من خالل النتاجئ اليت قحصلت علهيا الباحثات فا هنام توصيان ابل يت: اثنياً/ التوصيات:

 رضورة آ ن توزع حصة الرتبية البدنية عىل لك احلصص ابجلدول يف الاس بوع وال تقترص عىل احلصتني  ال خريتني. -1

 للرتبية البدنية يف الاس بوع للفصل الواحد. جيب آ ن يكون ابجلدول ادلرا ي حصتان -2

قامة  مسابقات رايضية للك ال نشطة وال لعاب الرايضية خالل العام ادلرا ي. -3  رضورة آ ن تركز اال دارة التعلميية ابلبدلية عىل ا 

دارة املدرسة للعمل عىل توفري مالعب رايضية اكفية ل كرث -4   من فصلني يف وقت واحد.جيب التعاون بني اال دارة التعلميية ابلبدلية وا 
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 ذكل. يما يغطآ ن تعمل اال دارة التعلميية عىل توفري معدات وآ هجزة رايضية اكفية للك املدارس ، وآ ن ختصص من مزيانية املدرسة  -5

دارة املدرسة مدرس الرتبية البدنية بتوزيع الالعاب وال نشطة الرايضية الفردية وامجلاعية اليت يدرسها  -6  للطالب عىل طيةل العام ادلرا ي.رضورة آ ن تلزم ا 

جياد فرتة للتالميذ ملامرسة ال نشطة الرايضية. -7  رضورة التقليل من حمتوى املهنج ادلرا ي بشلك يتيح ا 

 جيب رصف ماكفأ ت للطالب والفرق الرايضية املدرس ية املشاركة يف النشاط الراييض عىل مس توى اال دارة التعلميية وعىل مس توى املدرسة. -8

 دارة املدرسة آ ن تبقي حصة الرتبية البدنية كام يه ابجلدول آ ثناء فرتة الامتحاانت ليتس ىن للطالب ممارسة النشاط والرتفيه.جيب عىل ا   -9

 .جيب آ ن يقوم معمل الرتبية البدنية ابملدرسة ابملشاركة يف وضع اجلدول ادلرا ي ، وآ ن يضع     برانمج للرحالت املدرس ية -10 -10

 يف واملشاركة واملعارف املعلومات لتبادل ال خرى ابملدارس البدنية الرتبية معلمي من زمالئه مع مس متر تواصل عىل يكون آ ن البدنية الرتبية معمل عىل جيب -11

عداد  .املدر ي الراييض النشاط خطط ا 

 . ومتابعهتم التالميذ سلوك ملالحظة ادلروس سشكيالت يف والتنويع اجليد لدلرس اجليد والاخراج التخطيط جيب -12

قامة عىل العمل جيب -13  .املهين املعمل اعداد تطوير عىل للعمل البدنية الرتبية ملعلمي التأ هيلية ادلورات ا 

 .املدرس ية الرايضة يعيق ماقد عىل للوقوف دامئ وبشلك الرتبوي والتوجيه الارشاف من ادلامئ التواصل جيب -14

جياد جيب -15  .التالميذ ومشالكت املدرس ية الرايضة مشالكت عىل التغلب يف للمساعدة مناس بة وقائية برامج ا 

 :املراجع

1

- 

 ال سا ي التعلمي مرحليت لتالميذ ميدانية دراسة ، اجملمتعي السمل قحقيق يف وآ ثرها املدرس ية الرايضة : آ محد آ دم محمد

 البدنية الرتبية علوم لكية ، الرابع ادلويل العلمي املؤمتر ، منشور علمي حبث ، اخلرطوم بةالية والثانوي

 ف.2013،  الزاوية جامعة ، والرايضة

2

- 

 لكية ، منشورة غري ماجس تري رساةل ، للبنني الصناعية الثانوية املدارس يف الرايضية الرتبية معوقات آ مه : الس يد عيل حشاته

 ف.1999،  القاهرة ، حلوان جامعة ، للبنات الرايضية الرتبية

3

- 

عبدالعظمي  طارق

 الشامخ

 القاهرة ، للبنني الرايضية الرتبية لكية ، منشور علمي حبث ، الراييض لال جناز كركزية املدرس ية الرايضة :

 ف.2003، 

4

- 

 ، اال لكرتونية الرآ ي مبجةل منشور حبث ، للطلبة والنفس ية الاجمامعية التمنية يف املدرس ية الرايضة دور : عيل اخلطيب

 ، الرايضية الصفحة

http: //www.alrai.com/article/446906.html,2011. 

5

- 

 الرتبية جمةل ، طرابلس مبنطقة الثالثة احللقة ال سا ي التعلمي مبرحةل ادلرس ية البدنية الرتبية واقع دراسة : مر العياط

 ف.2002،  الزاوية جامعة ، البدنية الرتبية لكية ، ال ول العدد ، امجلاهريية والرايضة البدنية

6

- 

 الغول كامل

 خريص آ بو خدجية

 ادلويل العلمي املؤمتر ، منشور علمي حبث ، صرباته مبدارس ال سا ي ابلتعلمي املدرس ية الرايضة واقع :

 ف.2013،  الزاوية جامعة ، والرايضة البدنية الرتبية علوم لكية ، الرابع

7

- 

 ف.1997،  الاسكندرية ، املعارف منشأ ة مكتبة ، الرايضية الرتبية تدريس يف املرشد : حمسن محمد محص

8

- 

 ف.2007الرتبوي  ،  الفكر دار ، البدنية الرتبية يف الراييض الاجمامع عمل : مصطف  الساحي
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 النفيس دلي مدريب لعبة التايكواندو بليبيا الاحرتاقظاهرة  دراسة

 الرشيف سامل آ سامة. د  الشطور*** سلامين د. حسن  * د.عبدالقادر آ محد البصباص  **

 تقرر والوسائل الاساليب وهذ  الاخرين عن ختتلف بأ سلوب ووسائل املشالكت هذ  يواجه انسان ولك والنفس ية املادية واملشالكت ابلضغوط مليئة احلياة  : ادلراسة ومشلكةقدمة م

 احلياة. مع والتوافق عىل الانسجام الانسان اماكنية كبرية بصورة

اال نسانية لفظ املعوقات عيل اجلوانب املادية ويتعرض الفرد خالل مسرية حياته لكثري من املعوقات والعقبات اليت قحول بينه وبني الراحة النفس ية وقحقيق آ هدافه وقد آ طلقت ادلراسات       

 (  1:   7و تنشأ  نتيجة للجوانب املادية ) اليت تعرتض حياة الفرد ،كام آ طلقت لفظ الضغوط عيل النوايح النفس ية اليت تنشأ  مس تقةل آ  

ابلرمغ من آ ن ظاهرة الاحرتاق نشأ ت مبكرا منذ الس بعينات يف ويؤكد الباحثون يف جمال عمل النفس الراييض عىل آ مهية اجلانب العقيل وتوظيف املهارات العقلية يف املواقف اخملتلفة ، و    

ن انتشار هذ  الظاهرة يف جم  (3)( 45ب:   1997)راتب،  . االت خمتلفة، ومهنا الرايضة يعد حديثا نسبياجمال ضغوط العمل، فا 

 

ن         ضغوط عن فضال الالعب لها يتعرض اليت ال ساس ية الضغوط من يه التدريبية الضغوط ال خرى ولكون اجملاالت يف مفهوهما عن كثرياً  خيتلف ال الراييض اجملال يف الضغوط مفهوم ا 

 .احلياة ال خرى

       

آ ن ظاهرة الاحرتاق النفيس للمدربني بدآ ت تظهر بصورة واحضة، وخاصة ابلنس بة لل نشطة الرايضية ذات الشعبية اجلارفة يف بعض ادلول يف  (17) ( 1997ويؤكد عالوي )        

املدرب الراييض يف نطاق مهل ، واليت من نتاجئها اعزتال بعض املدربني الرايضيني العمل  يوهجهاالس نوات ال خرية، كنتيجة للضغوط النفس ية واملعوقات املهنية واال دارية والاجمامعية اليت قد 

جحام بعض الالعبني املعزتلني يف الاخنراط يف سكل همنة  التدريب . يف همنه التدريب الراييض ، وكذكل ا 

 

ويتوقع زايدة حدوهثا يف الس نوات القادمة نظرا لزايدة الضغوط املرتبطة بعملية التدريب من حيث الوقت واجلهد  ال خريةظاهرة احرتاق املدرب الراييض انتشارا واسعا يف الس نوات متثل      

ىل ضعف اال ماكانت  وابلرمغ من لك ضافةً ا  وآ مهية الفوز ، ومن جانب آ خر الضغوط املرتبطة ابل وضاع الس ياس ية والاقتصادية والاجمامعية اليت يعيشها املدرب الراييض ،   ذكل فهم ا 

ىل الاحرتاق النفيس هل و مطالبون ابلفوز وقحقيق النتاجئ الاجيابية  ومن هنا يشعر املدرب ابال حباط املزتايد مما يؤدي ا  يل آ ن هناك ممن قد اعزتلوا اللعب آ  ، وقد آ شارت نتاجئ ادلراسات ا 

 ( 45:3صابهتم ابالحرتاق النفيس )التدريب آ و التحكمي نتيجة وقوعهم بصفة مس متر قحت الضغوط النفس ية واال هجاد وا  

 ؟ ملدريب التايكواندو بليبياما مس توى ش يوع ظاهرة الاحرتاق النفيس  مشلكة ادلراسة يف السؤال الرئيس ال يت : وذلا فقد حدد الباحثون

 : النفيس الاحرتاق مفهوم

فقد آ همت الباحثون يف عمل النفس الراييض بدراسة ظاهرة اال حراق للتعرف عيل آ س باهبا  الس نوات ال خرية  يف اجملال الراييض يف Burnouut) النفيس) الاحرتاق مفهوم نظرًا لزايدة انتشار

يل بعض احللول والتوجهيات )    (4-3:   15وآ عراضها حيت ميكن التوصل ا 

 : ال تية ابجلوانب تتلخص النفيس الاحرتاق مصادر ان (18()1998عالوي) حسن محمد ويذكر
القلق  مسة يف عالية ودرجات النفس يف الثقة بضعف يتسمون اذلين مه لالحرتاق تعرضا فاكرث الالعبني الالعبني بني الشخصية يف واحضة فردية روق : توجدالراييض املدرب خشصية -١

 .وغريها... التشاؤمية النرضة آ حصاب عن فضال

جنازاته او ما اجناز قحقيق من الالعب متكن عدم حاةل يف وحيدث: الشخيص الاجناز قمية-٢ دراكه بأ ن ا  ماكانته قدراته مس توى اىل ترتقي ال متواضعة ا   .وفشهل  تكرار هزامئه عن فضال وا 

ن: النفس ية آ و البدنية اال صابة تكرار -٣ ىل العودة من متنعه قد واليت نفس ية آ و بدنية الالعب ال صابة تعرض هو النفيس اال حراق مصادر من ا   هل يتعرض ما عن فضال السابق مس توا  ا 

 .كبرية عليه نفس ية ضغوط مسببة املشاركة من قحرمه قد واليت اال صابة تكرار الالعب من

ماكنيات حدود يتعدى اذلي الزائد ابلتدريب ذكل : ويرتبطواملنافسات التدريب ضغوط-٤  .الرايضية  املنافسات وادلورات والالعاب يف لالشرتاك التنقل كرثة وكذكل الالعب قدرة وا 

تمتزي  قد واليت العالقات من العديد ابلالعبني تربطهم ممن وغريها الراييض اال عالم وسائل آ و او امجلاهري واملدرب الالعب بني ابلعالقة املرتبطة الضغوط هبا : ويقصدالراييض اجملال ضغوط-٥

 .فيه مغال مبس توى املطالبة حماوةل او لتشجيع او الاكيف التقدير بعدم

رصاعات  ممن ينتج وماقد وغريمه... ال قارب آ و ال صدقاء او املدرسة و العائةل جمال مثل امليدان الراييض خارج الالعب حبياة ترتبط اليت الضغوط تكل هبا ويقصد: العامة احلياة ضغوط-٦

   .قحملها يصعب مشالكت او بيهنم

بأ نه: حاةل من اال هجاد البدين، واذلهين، والعصيب، والانفعايل ، ويه حاةل قحدث نتيجة  (27)( 1983)" الاحرتاق النفيس  PINES and ARONSON ونويعرف بينيس و اروانس    

ىل بذل جمهود انفعايل مضاعف ويقدم مسيث ) تعريفا آ كرث قحديًدا لالحرتاق يف جمال الرايضة  والنشاط  Smith(  1981للعمل مع الناس والتفاعل معهم لفرتة طويةل، ويف مواقف قحتاج ا 

نه اس تجابة البدين يؤ  اذلهين والانفعايل تظهر كنتيجة تكرار هجد كبري غري فعال ملواهجة متطلبات التدريب واملنافسة . تمتزي ابال هناككد عىل آ 

ىل العديد من  Fender1989  )(30) (آ ما فيندر ضافة ا  ىل اخنفاض مس توى الراييض ا  املشاعر النفس ية السلبية اليت رمبا تصل فريى آ ن الاحرتاق يمتزي ابال هناك الانفعايل آ و البدين  يؤدي ا 

ىل الاكتئاب .  ا 

ىل آ ن الاحرتاق النفيس دلى املدرب الراييض يودل دليه اال هناك البد     ين والانفعايل والعقيل كنتيجة وآ خرًيا، آ شارت بعض املراجع العلمية يف جمال عمل النفس الراييض ا 

دراك الفشل يف لال حساس  .(17)( 1997: 120 – 121)عالوي ،    قحقيقه القمي وال هداف اليت وضعها املدرب الراييض لنفسهابلضغوط ، وعدم الرضا ، وا 

النفيس ملدريب لعبة التايكواندو، مبا قد يعمل عىل توفري بعض املعلومات  لتكون يف متناول املس ئولني  وتمكن آ مهية ادلراسة يف كوهنا تتعرض ملوضوع دراسة ظاهرة الاحرتاق

 اللعبة  ، ورمبا يسامه يف التعرف عىل آ مه املشالكت اليت يعاين مهنا مدربو لعبة التايكواندو . اقحادعىل القامئني 
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 -:الاحرتاق النفيس للمدرب الراييض

 هو اس تجابة تمتزي ابال هناك اذلهين والانفعايل تظهر نتيجة تكرار هجد كبري غري فعال ملواهجة متطلبات التدريب واملنافسة . 

 مظاهر تعرض املدرب لالحرتاق النفيس :آ مه 

 . اال عياء 

 . اال هجاد 

 . مشالك يف النوم 

 . اال حباط 

 . النظرة السلبية 

 . التشامئ 

 . الضعف يف القدرة عيل الاحمامل 

 

 مراحل الضغوط النفس ية :

      . النفس ية الضغوط بداية / مرحةلالرايضية   املنافسة ما قبل النفس ية الضغوط مرحةلطويةل املدي/  النفس ية الضغوطمرحةل / 

    ( 70:  13.  )     الرايضية املنافسة بعد النفس ية الضغوط مرحةل/ آ ثناء املنافسة   النفس ية الضغوط/ مرحةل             

ىل زايدة وعي املدرب الراييض بنفسه واليت قد تبليبيا ،  التايكواندوملدريب لعبة النفيس  تناول موضوع ظاهرة الاحرتاق ا تيف كوهن ادلراسةتمكن آ مهية ادلراسة : ةآ مهي ؤدي ا 

ىت يس تطيع آ ن يتعرف عىل وحبالته وليك حياول آ ن يعرف مدى ا حساسه ابالحرتاق يف الوقت احلايل ، آ و مدى اقرتانه هبذ  الظاهرة ) آ ي ظاهرة الاحرتاق الراييض ( ح

 ا.ال س باب اليت تؤدي ا ىل الاحرتاف ويس تطيع التغلب علهي

 .ملدريب التايكواندوظاهرة الاحرتاق النفيس انتشار التعرف عىل مدى  هدف ادلراسة:

 ادلراسة: تسساؤال

 ؟نيما مس توى ش يوع ظاهرة الاحرتاق النفيس للمدرب     -

 ملتغري اخلربة دلاهم ؟  تبعا   مدريب لعبة التايكواندودلى  الاحرتاق النفيسهل يوجد اختالف يف درجة    -

 املصطلحات املس تخدمة يف ادلراسة:

ىل حاةل اال هناك العقيل والانفعايل والبدين وادلافعي يشعر هبا املدرب الراييض، نتيجة لل عباء واملتطلبات الزائدة واملس مترة الواقعة عيه :  الاحرتاق للمدرب الراييض- 1

دراكه آ ن هجد  وتفانيه يف مةل  ) اكال داريني، آ و النقاد الرايضيني، آ و املشجعني( مل تنجح  ال خرىوكذكل عالقاته مع الالعبني آ و مع اكههل كنتيجة لعمةل مكدرب راييض، وا 

حداث العائد آ و املقابل اذلي يتوقعه    (19) (  2002)عالوي .    يف ا 

 ( .2) (166آ  :  - 1997) راتب ،   ملواهجة متطلبات التدريب واملنافسةفعال  : اس تجابة تمتزي ابال هناك اذلهين والانفعايل تظهر كنتيجة تكرار هجد كبري غري الاحرتاق -2

القدرة /الوقت( واملتطلبات مما يسبب اس تجابة رسيعة وتمتزي هذ  هو عبارة عن اختالل التوافق بني املوارد ) الاحرتاق النفيسآ ن  weienbergs, ويندرج ويري -3

 (.67: 35الاس تجابة مبشاعر القلق والتوتر واال هناك )  

 جراء العملبأ نه رد فعل للضغط املتصل ابلعمل واذلي خيتلف تبًعا لشدة وفرتة التعرض ابلضغط النفيس ويظهر عىل العاملني آ عراض اال هجاد الانفعايل الاحرتاق و يعرف    

ىل ترك وظائفهم.               مما يقودمه ا 

بأ نه مظاهر سلبية من الاس تجاابت للضغط  املصاحب للتدريب  ويظهر عىل احملرتق نفس ًيا عدد  النفيسالاحرتاق (   sideman & Zagerس يدمان وزاكر)ويعرف  -4

حد سواء وعدم الاهمامم بنفسه  ، واملهنة عىل الرايضينيمن اال عراض اكال عياء واال هجاد ومشالك يف النوم ، والرصاع والهزال اجلسامين ، واال حباط والنظرة السلبية حنو 

 (.1987) (34)املدرب متشامئا وضعيفا يف قدرته عىل الاحمامل  اال عامل الكتابية بدال من التفاعل مع الالعبني؛ ويصبح وامليل حنو

 

 اال طار النظري وادلراسات السابقة:

ىل آ ن الضغط هو اس تجابة غري حمددة ل ي selye  (1976 ) (26 ) فاآ صبح مفهوم الضغط من املفاهمي اليت رغب الباحثون يف دراس هتا حيث آ شارت س يلي           ا 

ىل قليل مهنا لتعزيز النضج والامنء ، ويظهر مفهوم ال ضغط آ و التوتر من خالل عدم نشاط يتطلب التكيف من قبل  وليس لك الضغوط تعمل عىل قحطمي الفرد ولكنه حيتاج ا 

ن الفرد يتعرض دلرجات  التوازن بني متطلبات املوقف وقدرة الفرد عىل الاس تجابة لهذ  املتطلبات دراك هذ  الظروف بشلك واحض فا  يف املواقف الاعتيادية ، وعندما يمت ا 

نتج عدًدا من ردود الفعل وابلتايل فا ن الاحرتاق النفيس يبدو ك حد الاس تجاابت املزمنة للرتاكامت والتأ ثري الس كام . العمل ليب طويل ال مد لضغط عالية من الضغط اذلي آ 

ىل اال هجاد العاطفي كنتيجة للتعامل مع (pierce & molly( )27، 1990)         ورد يف ويس تخدم هذا املصطلح للتعبري عن اس تجاابت الضغط املتطرفة واليت تعود ا 

 (31) (Maslach , 1982ال فراد  ) 

 املمزية  لالعيب للمنازالت الفردية : املهارات النفس ية* 

 اال س تعراض والاكات :التايكواندو(  -الكونغ فو–)الاكرتيه  

 املقدرة التدريبية :"التذكر احلريك"  -

 التصور العقيل -

 تركزي الانتبا  -

 .الثقة ابلنفس -
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 املمزية  لالعيب للمنازالت الفردية : املهارات النفس ية*

 : الاشتباك آ والكوماتيهالتايكواندو(  -الكونغ فو–)الاكراتيه   -

 رسعة اال دراك البرصي -          تركزي الانتبا  -    التح م الانفعايل  -

 الثقة ابلنفس  -    اسرتاتيجيات التفكري -

بط ابل داء ولكن يركز آ غلب املدربني عيل الرتكزي حلل مجيع املشالكت املرتبطة ابل داء احلريك  خالل املنافسة الرايضية ، ولكن قد قحدث مشالكت ال ترت و          

الراييض قبل املنافسة بقليل ومل يتدرب علهيا وابلطبع مل حيدد احللول املناس بة ومتثل يف هذا الوقت  مصدرًا جديداً للضغوط النفس ية لظروف مفاجئة مل يتوقعها املدرب آ و 

ماذا لو   يسمي حديثا " وهو ما عيل الالعب  واملدرب وهنا جيب آ ن ينال الالعب  واملدرب اال عداد النفيس املناسب  للك مهنام ملواهجة تكل املشالك اخلارجة عن ال داء 

what lf    ("13  :77 )    

وط كبرية ويرى " كرول " وقليل من الناس يعرفون جحم العمل الكبري املطلوب من املدرب اجناز  سواء قيل آ و بعد آ و آ ثناء املباراة فهو يعمل ساعات طويةل قحت ضغ         

ىل (3) ( 1997و"جندرش مي" نقال عن راتب )  ن املدربني مه آ كرث عرضة حلدوث الاحرتاق ويرجع ذكل ا   ال س باب التالية : ا 

العمل  –الالزتام ابلسفر لفرتات طويةل  –تعدد ال دوار املطلوبة منه –مشالكت ترتبط ابلنظام  –تداخل وتعارض اال دارة وآ ولياء ال مور –ضغوط من آ جل املكسب -

بق املدرب ال مرييك الشهري " ديك فريميل " عندما آ وحض آ ن سبب اعزتاهل هو الاحرتاق الناجت عن العمل اليويم لفرتات طويةل لفرتات طويةل . لقد عرب عن املعىن السا

ن الكثري من املدربني يشاركون هذا املدرب تكل املشاعر ورمبا آ فضل طريقة دلراس 14حوايل  الاحرتاق  ة ظاهرةساعة ، والضغوط الشديدة من آ جل الفوز، ويف احلقيقة فا 

 الراييض وقدرايضة والنشاط يف الرايضة هو قحديد ال شخاص اذلين تركوا الرايضة نظرا لشعورمه ابالحرتاق فعال  مث مقارنهتم ابل شخاص ال خرين اذلين يس مترون يف ال

ىل ثالثة مكوانت هامة لالحرتاق :  توصل الباحثون ا 

 اعر الانفعاالت الزائدة ، واال هناك .اال هناك الانفعايل : واهمت هذا املكون بتقيمي مش -

 لناس ال خرين .فقدان اال حساس ابلشخصية ) تبدد الشخصية ( : يقيس هذا املكون الاس تجاابت اليت تمتزي ابالقتصاد يف املشاعر وعدم التفاعل الشخيص مع ا -

ىل القدرة  اال جنازات الشخصية : يقيس الشعور الكفاية واال جناز الناحج يف مل معني مع الناس - دراك الشخص افتقاد  ا  . هذا ، واملشاعر املنخفضة لال جناز غالبا ما تظهر يف ا 

من ذكل فان مثة دراسات مس تفيضة والتح م يف املوقف والعاملون يف املهن وال عامل اخملتلفة يتعرضون دلرجات متباينة من الضغوط النفس ية املتعلقة ابلعمل ، وعىل الرمغ 

نه ال توجد عالقة واحضة بني همنة معينة آ و وضع همين معني وبني الاضطراابت ال للسجالت الصحية لعي   نامجة عننة كبرية من العاملني يف همن وآ عامل خمتلفة قد آ ظهرت آ 

ىل ضغو  حدى تكل املهن اليت يتعرض العاملون فهيا لالحرتاق، ابال ضافة ا  ط احلياة اليومية وضغوط ملهم، فنجد الضغوط املرتتبة بتكل املهن آ و بذكل الوضع املهين الراييض ا 

ب بعض ال فراد ببعض آ ن حمصةل تكل الضغوط خمتلفة ومتباينة من مدرب ل خر، وفقا الشخصية وكثافة تكل الضغوط ، وقد حيدث نتيجة الرتفاع شدة املثريات آ ن يصا

ىل عدم النجاح يف العمل امللكف به  يبدآ  شعور املدرب الراييض ابالحرتاق عندما حيس ويشعر بأ عراض الاحرتاق للمدرب و  ال مراض العصبية آ و النفس ية اليت قد تؤدي ا 

غي عىل املدرب الراييض آ ن الراييض عندما يقرتب من حافة الاحرتاق فانه يصبح خشصا آ خر يتسم بسامت خشصية وانفعالية سلبية ويتغري سلوكه ا ىل ال سوآ  . وعندئذ ينب

دخال بعض التعديالت يف منط مهل وسلوكه وحياته . )يتحمل بشجاعة مس ئولية مواهجة مثل   (   193: 2هذا التحدي وآ ن يعيد حساابته ويراجع آ فاكر  ويرتهبا وحياول ا 

 ادلراسات السابقة املرتبطة:

 آ وال : ادلراسات العربية:

براهميدراسة  – 1 ( اس هتدفت ادلراسة التعرف عيل الفروق يف متوسطات ال عراض املزتامنة لالحرتاق النفيس بني املدربني يف الانشطة   22) ( 1998)  وائل رفاعي ا 

( مدرب واس تخدم الباحث مقياس 145الرايضية اخملتارة والتعرف عيل الفروق يف مس توي عوامل الاحرتاق النفيس بني املدربني يف ال نشطة واش متلت العينة عيل )

يل : الا  حرتاق النفيس للمدرب الراييض وآ شارت النتاجئ اال حصائية ا 

حصائيًا بني مدريب الاكراتيه والك ًمن مدريب املالمكة واملصارعة والس باحة وآ لعاب القوي وكرة السةل والكرة الطائرة - وكرة اليد لصاحل مدريب  وجود فروق داةل ا 

 الاكراتيه يف حمور الالعبني .

لعاب القوي ولك من مدريب الاكراتيه واملالمكة واملصارعة والس باحة وكرة القدم وكرة السةل والكرة الطائرة لصاحلوجود فروق داةل  - حصائيًا بني مدريب آ  مدريب  ا 

 كرة القدم يف حمور املشجعني .

براهمي مران -2 واملدربني واحلاكم مبحافظيت الغربية واملنيا واش متلت العينة  (  اس هتدفت ادلراسة التعرف عيل الضغوط النفس ية دلي املدرسني12( )1996) دراسة صربي ا 

يل : 176مدرب 230مدرس  300بواقع  706عيل   ح م واس تخدم مقياس الضغوط النفس ية دلي بعض العاملني يف اجملال الراييض وآ شارت النتاجئ اال حصائية ا 

 س بة لنقص ادلافعية .آ ن الضغوط النفس ية لها تأ ثري كبري عيل مدر ي الغربية واملنيا ابلن  -

 آ ن الضغوط النفس ية لها تأ ثري كبري عيل مدريب الغربية واملنيا ابلنس بة للعبء املهين . -

 آ ن الضغوط النفس ية لها تأ ثري كبري عيل حاكم الغربية ابلنس بة للمظاهر الانفعالية للضغوط .

ىل التعرف عىل بعنوان " الاحرتاق النفيس دلى مدريب (1)(  1997)  دراسة امحد معارك -4 رايضة املصارعة جبمهورية مرص العربية " هدفت ادلراسة ا 

ىل العالقة بني مس توايت الاحرتاق النفيس دلى مدريب املصارعة املرصية ، والتعرف عىل مس توايت ال عراض املزتامنة لالحرتاق النفيس  كام هدفت التعرف ع

خلربة والعالقة بني ال عراض املزتامن لالحرتاق النفيس وعدد س نوات اخلربة . ولتحقيق هذ  ال هداف عوامل الاحرتاق النفيس ملدريب املصارعة وعدد س نوات ا

س نوات . وطبق علهيم مقياسان  3( مدراب ، مسجلني ابالقحاد املرصي للمصارعة تزيد خربهتم يف جمال التدريب عن  55آ جريت ادلراسة عىل عينة قواهما ) 

حصائيا بني املدربني ال قل خربة  لقياس آ عراض الاحرتاق النفيس عداد محمد حسن عالوي .وآ ظهرت نتاجئ ادلراسة وجود فروق داةل ا  للمدرب الراييض، ا 

ملدرب  العمل الفين واملدربني ال كرث خربة يف قياس آ عراض و عوامل الاحرتاق النفيس لصاحل املدربني ال كرث خربة . وقد آ وصت ادلراسة بعدم التدخل يف مصمي

 رعة ، والتقنني من الاس تعانة ابملدربني ال جانب يف ملية التدريب .املصا
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براهمي -5 بعنوان " الضغوط النفس ية اليت يتعرض لها مدرب رايضة املبارزة " متثلت مشلكة البحث يف حماوةل (21)(  1999)  دراسة مصطف  حسني ابيه وارشف حسام ا 

عداد قامئة الضغوط النفس ية للمدربني، ميكن من خاللها التعرف عىل ترتيب التعرف عىل الضغوط النفس ية اليت يتعرض لها  مدرب رايضة املبارزة . وقد اس هتدفت ادلراسة ا 

ونقص   عن آ ن العبء املهينالضغوط النفس ية وفقا لتأ ثريها عىل مدرب رايضة املبارزة، وقد اس تخدم الباحثان قامئة الضغوط النفس ية للمدربني، وقد آ سفرت آ مه النتاجئ

دارة الوقت متثل آ كرب قدر من الضغوط النفس ية عىل مدرب رايضة املبارزة، وآ ن املظاهر السلوكية والفس يولوجية، ميثال ن آ قل قدر من الضغوط وآ ن ادلافعية وصعوابت ا 

 الضيق ابملهنة واملظاهر الانفعالية ميثالن قدًرا متوسًطا من الضغوط.

ىل مس توايت الاحرتاق النفيس دلى مدريب بعن(6)(  2007)  دراسة رمزي جابر- 6 وان "الاحرتاق النفيس دلى مدريب كرة القدم بفلسطني" هدفت ادلراسة ا ىل التعرف ا 

عداد محمد  60كرة القدم بفلسطني ، ولتحقيق ذكل، آ جريت ادلراسة عىل عينة قواهما )  حسن ( مدراب ، وطبق علهيم مقياس آ س باب الاحرتاق النفيس للمدرب الراييض، ا 

( عامل  1) ( . وآ ظهرت نتاجئ ادلراسة وجود عدة مس توايت لعوامل الاحرتاق النفيس للمدربني يف حمافظات غزة، عىل النحو ) التايل : عامل الالعبني  1998عالوي ) 

العمل الفين  ىص الباحث بعدم التدخل يف مصمي ( وقد آ و 5( عامل املشجعني )  4عامل وسائل اال عالم )  3( عامل خصائص املدرب )  2)   اال دارة العليا للفريق 

 للمدربني ، وآ ن يمتزي سلوك املدرب ابالس تقرار والاسساق يف التعامل مع الالعبني .

ذ  ادلراسة ا ىل عنوان " مس توايت الاحرتاق النفيس دلى حاكم ال لعاب الرايضية يف ال ردن وعالقهتا ببعض املتغريات " هدفت ه(8)(  2007)  دراسة زايد الطحاينة -7

( حكام، وقام الباحث  120الكشف عن مس توي الاحرتاق النفيس دلى حاكم ال لعاب الرايضية يف ال ردن وعالقهتا ببعض املتغريات ، وتكونت عينة ادلراسة من ) 

آ ظهرت نتاجئ ادلراسة آ ن حاكم ال لعاب الرايضية يعانون ابس تخدام املهنج الوصفي ، ولتحقيق آ هداف ادلراسة اس تخدم الباحث مقياس الاحرتاق النفيس للح م الراييض .و 

واخلربة . يف حني مل توجد  من الاحرتاق النفيس بدرجة متوسطة . كام آ ظهرت وجود فروق ذات دالةل ا حصائية يف مس توى الاحرتاق النفيس دلى احلاكم تعزى ملتغري العمر

 اكم ال لعاب الفردية وحاكم ال لعاب امجلاعية.فروق ذات دالةل ا حصائية يف مس توى الاحرتاق النفيس بني ح

بعنوان " الاحرتاق النفيس دلى مدريب كرة القدم يف ال ردن" هدفت ادلراسة ا ىل التعرف عىل مس توي الاحرتاق النفيس  (11) ( 2007)  دراسة مسرية عرايب وآ خرون -8

حرتاق النفيس دلى مدريب كرة القدم يف ال ردن تبعا ملتغري ادلرجة . ولتحقيق ذكل آ جريت دلى مدريب كرة القدم يف ال ردن وكذكل التعرف عىل الفروق يف مس توى الا

 ( مدراب ، وطبق علهيم مقياس ماسالش املعرب واخلاص ابالحرتاق النفيس ، واملعدل من قبل الباحثني. 81ادلراسة عىل عينة قواهما ) 

ىل آ ن درجة املدرب )دوليا ، ب ، وآ ظهرت نتاجئ ادلراسة آ ن مس توى الاحرتاق النفيس دلى م دريب كرة القدم يف ال ردن اكن مضن املس توى املتوسط، كام خلصت ادلراسة ا 

نه لكام ارتفعت درجة املدرب اخنفضت درجة الاحرتاق النفيس دليه.  س( لها تأ ثري عىل مس توى الاحرتاق، فقد دلت نتاجئ ادلراسة آ 

 اثنيا : ادلراسات ال جنبية 

حداث الضغوط عىل املدربني " آ جريت ادلراسة عىل  (30) ( 1982)  والرت كرولدر قين دراسة  -9 ىل ا  مدراب من خمتلف  93بعنوان " ال س باب والعوامل اليت تؤدي ا 

ىل آ حداث الضغوط عىل املدربني وابلتايل الاحرتاق النفيس   عن دلاهم، يف ضوء سؤال املدربنيال نشطة الرايضية حملاوةل التعرف عىل آ مه ال س باب والعوامل اليت قد تؤدي ا 

ىل آ ن عامل : " عدم احرتام الالعبني للمدرب " اكن هو السبب الرئييس بنس بة  آ مه ال س باب اليت سسهم يف الضغط النفيس علهيم مكدربني رايضيني . وآ شارت نتاجئ ادلراسة ا 

 %  21الثاين بنس بة مئوية بلغت  % يف حني آ ن عامل : " عدم قدرة املدرب عىل: الارتقاء مبس توى الالعبني " اكن هو السبب 48مئوية حوايل 

ىل التعرف (25)(  1990)  دراسة دانيال و اليث و اتيلور و بروك -10 بعنوان " عالقة الاحرتاق الراييض ابلضغوط النفس ية والانسحاب من الرايضة " هدفت ادلراسة ا 

لعاملني يف كرة القدم ، واس تخدم الباحث املهنج الوصفي ، وتكونت عينة ادلراسة عىل دور الاحرتاق اكس تجابة انفعالية والضغوط النفس ية والانسحاب من الرايضة عند ا

حصائيا بني اخلوف من الفشل مكصدر لالحرتاق   –والانسحاب من الرايضة من مجموعة من الرايضيني العاملني يف جمال كرة القدم ، وآ وحضت النتاجئ وجود عالقة داةل ا 

حصائيا بني الاحرت  حصائيا بني عدم الشعور بتقدير ال خرين مكصدر -اق الراييض والضغوط النفس ية وجود عالقة داةل ا  لالحرتاق والانسحاب من  وجود عالقة داةل ا 

 الرايضة .

ىل التعرف عىل مصادر ا(26)(  1990دراسة سليفا )  -11 ىل الاحرتاق النفيس للرايضيني" هدفت ادلراسة ا  لضغوط بعنوان " مصادر الضغوط النفس ية اليت تؤدي ا 

ملامرسني ل نشطة رايضية خمتلفة النفس ية اليت تؤدي ا ىل الاحرتاق النفيس للرايضيني ، واس تخدم الباحث املهنج الوصفي ، وتكونت عينة ادلراسة من مجموعة من الرايضيني ا

عدم كفاية الوقت الس تعادة الشفاء واس تجامع القوى للمنافسة  –، وآ وحضت النتاجئ آ مه مصادر الضغوط النفس ية و الاحرتاق النفيس للرايضيني يه : التعب البدين الشديد 

رضاء ال خرين ) املدرب  –عدم القدرة عىل مواهجة تكل الضغوط  –  امجلهور ( . –الزمالء  –ال ابء  –اال حباط الناجت عن حماوةل ا 

( وقد MBI( اس هتدفت ادلراسة التعرف عيل ظاهرة الاحرتاق النفيس دلي املدربني واس تخدم مقياس ماسالش لال حرتاق ) 1993 (  )23) Grafe دراسة جراف -12

يل ماييل :  آ شارت النتاجئ اال حصائية ا 

 معاانة نصف آ فراد العينة اخملتارة من عوامل الاحرتاق النفيس . -

 اخلربة يف التدريب ومس توي دخل املدرب وعدد الساعات اليت يقضهيا ابالتصال مع الالعبني .وجود عالقة بني الاحرتاق النفيس وس نوات  -

 التعليق عىل ادلراسات السابقة :

 بعد مراجعة دقيقة لدلراسات اليت تناولت موضوع الاحرتاق النفيس تبني ما يأ يت :

ىل التعرف عىل الاحرتاق النفيس دلى املدربني -  .واحلاكم  آ ن معظم ادلراسات هدفت ا 

 بعاد الاحرتاق النفيس، كام حددهتا ادلراسة.ل  املهنج الوصفي وآ سلوب ادلراسة امليدانية   -لتحقيق آ هدافها–اس تخدمت معظم ادلراسات -

يل ينسجم مع هدف معظم نتاجئ ادلراسات السابقة عكست آ مه ال س باب والعوامل اليت سساعد عىل الاحرتاق النفيس. وعليه، يرى الباحثون آ ن هدف البحث احلا -

نتاجئ  آ غلبآ ن  ووذكل ابتباع املهنج الوصفي ،   يف هذ  ادلراسة نتعرف عيل مس توايت الاحرتاق تبعا  ملتغري اخلربة  وايضا   ادلراسات السابقة وهو دراسة الاحرتاق النفيس

لهي  الباحثون. اادلراسات السابقة اتفقت مع نتاجئ ادلراسة اليت توصل ا 

 ادلراسة:ا جراءات 

قة بني : اس تخدم يف هذ  ادلراسة املهنج الوصفي التحلييل اذلي حياول من خالهل وصف الظاهرة، موضوع ادلراسة ، وقحليل بياانهتا ، وبيان العالمهنج ادلراسة آ واًل :  

 مكوانهتا وال راء اليت تطرح حولها ، والعمليات اليت تتضمهنا وال اثر اليت قحدهثا . 
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 (.54) البالغ عددمه  يتكون جممتع ادلراسة من مدريب لعبة التايكواندو  ادلراسة:جممتع 

 . ( مدراب45) ابلطريقة العمدية نظرا للخربة والبالغ عددمه  عينة ادلراسة مت اختيار :  عينة ادلراسة

 حمددات ادلراسة : -

 : حيث آ جريت ادلراسة يف ليبيا . اجملال اجلغرايف -

 لعبة التايكواندو . : آ جريت ادلراسة عىل مدريب اجملال البرشي -

 م (. 2016) آ غسطس  : آ جريت ادلراسة  اجملال الزماين -

 ال ساليب اال حصائية املس تخدمة يف ادلراسة :

 "anova" والاحنراف املعياري والتباين ال حادي "الانوفا"  التكرارات واملتوسطات احلسابية والنسب املئوية -1

 . الاسساق ادلاخيل للمقياس مت اس تخدام معامل ارتباط بريسونال جياد صدق  -2

لفا  براون للتجزئة النصفية س يربمانال جياد معامل ثبات املقياس مت اس تخدام معامل ارتباط  -3  كرو نباخ.املتساوية ، ومعامل ارتباط آ 

 10حسن عالوي " وآ طلق علهيا " مقياس الاحرتاق للمدرب الراييض، ويتكون املقياس من ( وقام بتعريهبا " محمد  1987ال داة تصممي " رايرن مارتزن " )  آ داة ادلراسة :

) بدرجة كبرية جدا، بدرجة كبرية ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قليةل ،  عبارات ) آ س ئةل ( ويقوم املدرب ابالس تجابة للك عبارة بلك صدق وآ مانة عىل مقياس خام ي التدرجي

ىل زايدة وعي املدرب الراييض بنفسه ) بدرجة قليةل جدا (، وآ شار " ال وس يةل مساعدة للمدرب الراييض، واهدف ا  ىل آ ن هذا املقياس ما هو ا  -481:482: 17 مارتزن " ا 

1998) . 

 صدق املقياس ::  آ والً املعامالت العلمية ل داة ادلراسة : 

 آ  صدق احملمكني :

 يف سشلك آ هنا نفرتض اليت القرارات او املهارات الاختبار به يقيس ميكن ان اذلي املدى)هو واذلي الفريض التكوين صدق طريق عن للمقياس الصدق حساب مت     

 عرض نتيجة اكنت البدنية وقد الرتبية جمال اخملتصني يف من عدد عىل املقياس بعرض وذكل( الشخصية لسامت الفرضية التكوينات مثل للصفة املقاسة واحضا اختبارا مجموعها

 .ادلراسة عينة دلى النفيس لالحرتاق قياسه يف املقياس صدق اتفقوا عىل اخلرباء من%  89 آ ن املقياس

 ادلاخيل : الاسساقصدق 

رتباط مجيعها داةل عند قحقق الباحثون بمتتع املقياس بصدق الاسساق ادلاخيل وذكل حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجة لك فقرة واملقياس كلك واكنت معامالت الا

 ( 0.01)   دالةلمس توي 

 ( 9يان )ن = مع ادلرجة اللكية لالس تببيان معامل ارتباط لك فقرة من فقرات الاس ت(1جدول )

 مس توي ادلالةل معامل ارتباط الفقرة م

حباط مزتايد يرتبط مبس ئوليات 1  0.01داةل عند  0.862 دليك ا 

 0.01داةل عند  0.867 سس تطيع آ ن تؤداها سشعر بأ ن هناك املزيد واملزيد من ال عامل اليت سشعر بأ نك ال 2

 0.01داةل عند  0.929 سشعر ابخنفاض يف قدراتك البدنية كنتيجة لعمكل مكدرب راييض 3

 0.01داةل عند  0.505 تتضايق بسهوةل من الناس اذلين تعمل معهم آ و تقوم بتدريهبم 4

ذا اكنت همنة التدريب مناس بة كل 5  0.01داةل عند  0.600 تدور يف ذهنك آ فاكر عام ا 

 0.01داةل عند  0.846 النفس ية السلبية سشعر ابخنفاض يف طاقتك النفس ية اال جيابية وارتفاع يف طاقتك 6

 0.01داةل عند  0.944 سشعر بزايدة الضغوط عليك ليك تفوز يف املنافسات 7

 0.01داةل عند  0.742 به مكدرب راييض تفكر كثريا بأ ن ال خرين ال يفهمونك ، وال يفهمون ما قحاول القيام 8

مس ئولياتك ال رسية اليومية آ و  آ نت مشغول جدا دلرجة آ نك ال سس تطيع آ ن تقوم بأ عباء احلياة 9

 بصورة مقبوةل

 0.01داةل عند  0.863

 0.01داةل عند  0.730 مشالكك سشعر بعدم وجود آ صدقاء آ و آ قارب دليك سس تطيع آ ن قحدهثم عن 10

 

 الاس تبيان( وهذا يؤكد آ ن  0.01)   دالةلارتباطا ذا دالةل ا حصائية عند مس توى  انيترتبط ابدلرجة اللكية لالس تبالاس تبيان يتضح من اجلدول السابق آ ن مجيع فقرات 

 من الاسساق ادلاخيل . متتع بدرجة عاليةي 

 :والتجزئة النصفية كرو نباخ عىل آ فراد العينة وذكل ابس تخدام طريقيت معامل آ لفا بيان مت تقدير ثبات الاس ت : س تبيانثبات الا

 طريقة التجزئة النصفية : 1-

وكذكل درجة  الاس تبيانحيث احتسبت درجة النصف ال ول للك فقرات  بطريقة التجزئة النصفية الاس مامرةمت اس تخدام درجات العينة الاس تطالعية حلساب ثبات 

ن، فاتضح آ ن معامالت الثبات براو  س يربمان)      ادلرجات ، وذكل حبساب معامل الارتباط بني النصفني مث جرى تعديل الطول ابس تخدام معادةل النصف الثاين من

ىل  نيالباحث فطمنئ الثبات متتع بدرجة عالية جدا مني  الاس تبيان( وهذا يدل عىل آ ن  0.91وآ ن معامل الثبات بعد التعديل )  0.86بطريقة التجزئة النصفية قبل التعديل )  ا 

 ه عيل العينة من املدربني .تطبيق

وهذا   ( 0.88ان ، حيث حصلت عىل قمية معامل آ لفا) يآ خرى من طرق حساب الثبات ، وذكل ال جياد معامل ثبات الاس تب طريقة مااس تخدمت : كرو نباخطريقة آ لفا  2-

ىل تطبيقه عىل عينة ادلراسة نيمتتع بدرجة عالية من الثبات طمنئ الباحث يانيدل عىل آ ن الاس تب  . من املدربني ا 
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 : التوزيع التكراري خلصائص آ فراد عينة ادلراسة   اثنياً 

  :يف جمال التدريبمدة اخلربة  .1

جاميل العينة املبحوثة من اذلين هلم خربة 33.33حيث جند آ ن ما نسبته  مبجال التدريب( النتاجئ اخلاصة بتوزيع العينة من حيث مدة اخلربة 2يبني اجلدول رمق )       % من ا 

من آ فراد العينة  مه هلم دراية وخربة آ كرث من %24.44كام يالحظ آ ن نس بة  %42.22س نوات ما نسبهتم  10 - 6 من س نوات، بيامن بلغت نس بة اذلين هلم خربة  5اقل من 

 . س نوات 10

  45مبجال التدريب ن = يوحض توزيع العينة من حيث مدة اخلربة  (2جدول )

مبجال التدريبمدة اخلربة   النس بة % التكرار 

 33.33 15 س نوات  5  - 1من 

 42.22 19 س نوات 10  - 6من 

 24.44 11 س نوات 10آ كرث من 

 100 % 45 اجملموع

 

 تاجئ ادلراسة وتفسريها:ن 

جي ولال جابة عىل هذا السؤال، ؟نيالاحرتاق النفيس للمدرب ظاهرةدرجة ما    -عرض ومناقشة نتاجئ التساؤل ال ول :  والاحنراف  اد مجموع الاس تجاابت واملتوسطاتمت ا 

 (3)  جدول    ذكل: وحضيالتايل دول املقياس واجل عبارات  املعياري والوزن النس يب للك

 (45) مجموع الاس تجاابت واملتوسطات والاحنرافات املعيارية والوزن النس يب لالس تبيان ) ن =            

 رمق العبارة

 

 الفقرة

 

 مجموع

 الاس تجاابت

 

 الاحنراف املتوسط

 املعياري

 الوزن

 النس يب

رتيب ت

 العبارات

 2 84.00 1.85 4.20 189 دليك ا حباط مزتايد يرتبط مبس ئوليات 1

 10 70.66 1.72 3.53 159 سس تطيع آ ن تؤداها املزيد واملزيد من ال عامل اليت سشعر بأ نك السشعر بأ ن هناك  2

 9 71.11 1.73 3.55 160 سشعر ابخنفاض يف قدراتك البدنية كنتيجة لعمكل مكدرب راييض 3

 7 72.44 1.748 3.62 163 تتضايق بسهوةل من الناس اذلين تعمل معهم آ و تقوم بتدريهبم 4

ذا اكنت همنة التدريب مناس بة كلتدور  5  4 78.66 1.80 3.93 177 يف ذهنك آ فاكر عام ا 

جيابية وارتفاع يف طاقتك 6  8 72.00 1.744 3.60 162 النفس ية السلبية سشعر ابخنفاض يف طاقتك النفس ية اال 

 1 84.88 1.86 4.24 191 سشعر بزايدة الضغوط عليك ليك تفوز يف املنافسات 7

 3 83.55 1.84 4.17 188 به مكدرب راييض بأ ن ال خرين ال يفهمونك ، وال يفهمون ما قحاول القيامتفكر كثريا  8

اليومية آ و مس ئولياتك ال رسية  آ نت مشغول جدا دلرجة آ نك ال سس تطيع آ ن تقوم بأ عباء احلياة 9

 بصورة مقبوةل

170 3.77 1.77 75.55 5 

 6 73.33 1.75 3.66 165 مشالكك سس تطيع آ ن قحدهثم عنسشعر بعدم وجود آ صدقاء آ و آ قارب دليك  10

         

ىل  84.88)   يتضح من اجلدول السابق آ ن فقرة " سشعر بزايدة الضغوط عليك ليك تفوز يف املنافسات ، قد احتلت املرتبة ال وىل بوزن نس يب   ( ويعزو الباحثون ذكل ا 

ىل آ دىن املوارد املادية الالزمة ىل  آ ن املدرب الراييض مطالب ابلفوز يف املبارايت ابلرمغ من النقص يف اال ماكنيات املادية، وافتقارمه ا  لرفع مس توى العبيه التدرييب، مما يؤدي ا 

 الضغط النفيس عليه .

براهمي ) (14)(  1980ين جامل ) وتتفق نتاجئ ادلارسة احلالية مع دراسة عز ادل ىل آ ن العبء املهين ( 21)(  1999ودراسة مصطف  ابيه وآ رشف ا  حيث آ شارت ادلراس تان ا 

دارة الوقت سسبب آ كرب قدر من الضغوط النفس ية   .ونقص ادلافعية وصعوابت ا 

حباط مزتايد يرتبط مبس ئولياتك " ، يف املرتبة الثانية ب  ىل آ ن املدرب الراييض ني( ويعزو ذكل الباحث 84.00وزن نس يب ) بيامن احتلت الفقرة " دليك ا  همنة  ميارس اللييب ا 

 ةل اال ماكنيات والظروف املتاحة .املسؤوليات امللكف هبا مقارنة بقالتدريب وهو حمبط من جراء 

 

ىل ادلراسة آ شارت حيث(  1990)  س يلفا دراسة مع احلالية ادلارسة نتاجئ وتتفق   وعدم الشديد التعب يه للرايضيني النفيس والاحرتاق النفس ية الضغوطمصادر  آ مه آ ن ا 

 . الالزمة القوة واس تجامع الس تعادة الشفاء الوقت كفاية

 ( .  83.55)        بوزن نس يب  الثالثةبيامن احتلت الفقرة " تفكر كثريا بأ ن ال خرين ال يفهمونك، وال يفهمون ما قحاول القيام به مكدرب راييض " يف املرتبة 

حصائيا بني اخلوف من الفشل (25)(  1990وتتفق نتاجئ ادلارسة احلالية مع دراسة دانيال و اليث و اتيلور و بروك )     ىل وجود عالقة داةل ا   حيث آ شارت ادلراسة ا 
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حصائيا بني الاحرتاق الراييض والضغوط  –مكصدر لالحرتاق والانسحاب من الرايضة  حصائيا بني عدم الشعور بتقدير  -النفس يةوجود عالقة داةل ا  وجود عالقة داةل ا 

 ال خرين مكصدر لالحرتاق والانسحاب من الرايضة .

ذا اكنت همنة التدريب مناس بة كل " ، يف املرتبة      ىل آ ن  ني( ويعزو ذكل الباحث 78.66بوزن نس يب )  الرابعةبيامن احتلت الفقرة " تدور يف ذهنك آ فاكر عام ا  همنة ا 

ن مل يتوفر ذكل فيؤثر سلباً   التدريب قحتاج ايل دمع مادي ومعنوي  عىل اال بداع . وا 

  (  75.55)بوزن نس يب اخلامسةبيامن احتلت الفقرة " آ نت مشغول جدا دلرجة آ نك ال سس تطيع آ ن تقوم بأ عباء احلياة آ و مس ئولياتك ال رسية بصورة مقبوةل "، املرتبة    

 آ ن آ وقات التدريب ال تتعارض مع آ عباء احلياة ال رسية .ىل ذكل الباحثون ا   ويعزو     

 (  73.33)               بوزن نس يب  السادسةبيامن احتلت الفقرة " سشعر بعدم وجود آ صدقاء آ و آ قارب دليك سس تطيع آ ن قحدهثم عن مشالكك"، يف املرتبة     

ىل آ ن  ذكل ويعزي          احمليط الراييض ال خيلو من  ال صدقاء  وسشجيع بعض ال قارب . ا 

 .(24)(  1980وتتفق نتاجئ ادلارسة احلالية مع دراسة رمزي والرت كرول )  

ىل آ ن ( ويعزو ذكل ا 72.44بيامن احتلت الفقرة " تتضايق من الناس اذلين تعمل معهم آ و تقوم بتدريهبم " ، يف املرتبة السابعة بوزن نس يب )     هناك اتفاق بني  لباحثون ا 

 .الطامق الفين واال داري والالعبني

حصائيا بني عدم الشعور بتقدير ( 25) ( 1990وتتفق نتاجئ ادلارسة احلالية مع دراسة دانيال و اليث و اتيلور و بروك )      ىل وجود عالقة داةل ا  حيث آ شارت ادلراسة ا 

 ايضة .ال خرين مكصدر لالحرتاق والانسحاب من الر

يل الثقة ابلنفس (  72.00بوزن نس يب ) الثامنةبيامن احتلت الفقرة " سشعر ابخنفاض يف طاقتك النفس ية اال جيابية وارتفاع يف طاقتك السلبية" ، يف املرتبة      ويرجع ذكل ا 

 وعدم هبوط معنوايت املدربني .

ىل آ ن همنة  71.11بوزن نس يب )  التاسعةاملرتبة  راييض "،يفبيامن احتلت الفقرة "سشعر ابخنفاض يف قدراتك البدنية كنتيجة لعمكل مكدرب     ( ويعزو ذكل الباحثون ا 

 ،البدنية للمدرب  القدراتالشعور ابستنفاذ  ، مما يرتتب عىل ذكل عدم كحد آ دين يف ال س بوعمرات التدريب متارس بنوع من الهواية وكذكل بأ ن التدريب ميارس ثالثة 

نه يوجد عدة مس توايت ال عراض الاحرتاق النفيس. (6) ( 2007وتتفق نتاجئ ادلارسة احلالية مع دراسة رمزي جابر )  ىل آ   حيث آ شارت ادلراسة ا 

يعين آ ن  مما ( 70.66بوزن نس يب )  العارشة وال خريةن تؤداها " ، يف املرتبة بيامن احتلت الفقرة " سشعر بأ ن هناك املزيد واملزيد من ال عامل اليت سشعر بأ نك ال سس تطيع آ  

لهيم مرتفع.  شعور املدربني بأ هنم قادرين عيل القيام ابملهام واملسؤوليات املناطة ا 

ىل آ ن الاحرتاق دليه اال هناك البدين والانفعايل والعقيل كنتيجة النفيس دلى املدرب الراييض، يودل  وقد آ شارت بعض املراجع العلمية يف جمال عمل النفس الراييض ا 

دراك الفشل يف قحقيقه القمي وال هداف اليت وضعها املدرب الراييض لنفسه  .لال حساس ابلضغوط ، وعدم الرضا ، وا 

الانفعايل ، ويه حاةل قحدث الاحرتاق النفيس حاةل من اال هجاد البدين واذلهين والعصيب و 1983PINES and ARONSON(27)" بينيس و اروانسويضيف     

ىل بذل جمهود انفعايل مضاعف  .نتيجة للعمل مع الناس والتفاعل معهم لفرتة طويةل ويف مواقف قحتاج ا 

 واجلداول التالية توحض ذكل.  هل يوجد اختالف يف درجات املدربني حول ظاهرة الاحرتاق النفيس  وفقاً ملتغري اخلربة دلاهمعرض ومناقشة نتاجئ التساؤل الثاين :

 (45) ن = ربة يبني مجموع اال س تجاابت و املتوسطات احلسابية ال جاابت املبحوثني حول ظاهرة الاحرتاق النفيس دلى مدريب التايكواندو وفقاً ملتغري اخل (4جدول )

 

  

 

 ت

 دربنياملظاهرة الاحرتاق النفيس دلى            

 العبارات

 5ا يل 1من 

 س نوات

ا يل عرش 6 من

 س نوات

  س نوات 10آ كرث من 

 قمية ف

 مس توي ادلالةل

   الاس تجاابتمجموع 

 1.37 1.44 60 70 65 دليك ا حباط مزتايد يرتبط مبس ئوليات 1

سشعر بأ ن هناك املزيد واملزيد من ال عامل اليت سشعر بأ نك ال  2

 سس تطيع آ ن تؤداها

57 61 52 1.26 1.17 

 1.17 1.26 50 57 57 البدنية كنتيجة لعمكل مكدرب راييضسشعر ابخنفاض يف قدراتك  3

 1.37 1.42 58 64 64 تتضايق بسهوةل من الناس اذلين تعمل معهم آ و تقوم بتدريهبم 4

 1.37 1.44 57 68 65 تدور يف ذهنك آ فاكر عام ا ذا اكنت همنة التدريب مناس بة كل 5

وارتفاع يف طاقتك سشعر ابخنفاض يف طاقتك النفس ية اال جيابية  6

 النفس ية السلبية

56 63 49 1,24 1.22 

 1.44 1.53 62 69 69 سشعر بزايدة الضغوط عليك ليك تفوز يف املنافسات 7

تفكر كثريا بأ ن ال خرين ال يفهمونك ، وال يفهمون ما قحاول القيام  8

 به مكدرب راييض

67 68 59 1.48 1.42 

آ ن تقوم بأ عباء احلياة  آ نت مشغول جدا دلرجة آ نك ال سس تطيع 9

 اليومية آ و مس ئولياتك ال رسية بصورة مقبوةل

60 69 53 1.33 1.26 

سشعر بعدم وجود آ صدقاء آ و آ قارب دليك سس تطيع آ ن قحدهثم  10

 عن مشالكك

59 66 50 1.31 1.21 

 10.46 11.01 438 625 497 ادلرجة اللكية 

 

 (45) ن = يبني املتوسطات احلسابية وقمية "ف" ال جاابت املبحوثني حول ظاهرة الاحرتاق النفيس دلى مدريب التايكواندو    وفقاً ملتغرياخلربة  (5جدول )

 املتوسط احلسايب مدة اخلربة اجملموعات ت
 مس توى ادلالةل قمية ف

 س نوات 5 - 1من  الاويل 1
49.7  

1.26 

 

 

0.679 

 س نوات 10 -6من  الثانية 2
62.5 

 43.8 س نوات 10آ كرث من  الثالثة 3

 (.0.05) دالةل مس توى ا حصائيًا عند دال (* )(.  0.01) دالةل مس توى ا حصائيًا عند دال              (**)
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 اجلدول نالحظ آ ن :اخلربة، من خالل  ملتغري يتبني من اجلدول نتاجئ قحليل ظاهرة الاحرتاق النفيس دلى مدريب التايكواندو وفقاً  

  ىل متغري )اخلربة( ) ظاهرة الاحرتاق النفيس دلى مدريب التايكواندوقمية الاختبار ملدى الاختالف يف درجات ( ويه 0.679( بدالةل معنوية حمسوبة )1.26تعزى ا 

 دراسة مع احلالية ادلارسة نتاجئ وتتفقوجود تباين دلي املدربني ويعزي ملتغري اخلربة ،  عدم ذلكل نقبل الفرض البديل وهذا يدل عىل  0.05آ كرب من مس توى املعنوي 

نه ا ىل ادلراسة آ شارت حيث ( 2007 ) عرايب مسري   .هل النفيس الاحرتاق درجة فال تؤثر عيل تآ و اخنفض املدرب درجة ارتفعت لكام آ 

تقانه وهذا يعين      والنفيس السوي ادلي يساعد  عيل  الانفعايلابلتايل  ثقته بنفسه  وآ صبح آ كرث قدرة عيل التح م  توازدادللمهارات  ، لكام زاد املرء خربة زاد ا 

دلاهم ل ن آ ي مدرب قد  تلف ابختالف س نوات اخلربةخت  الالنفيس دلي املدربني  الاحرتاقآ ن مس توايت و  يف عطائه بأ قل قدر من العراقيل واملشالك النفس ية  الاس مترار

 تعرض لهذ  الظاهرة يف آ ي مرحةل من مراحل مسريته التدريبية واملهنية .ي 

 

 النتاجئ والتوصيات واملقرتحات :

 : آ و ال : نتاجئ ادلراسة

 يف ضوء النتاجئ اليت آ سفرت عهنا ادلراسة ميكن اس تنتاج التايل:

يل دلاهم اللعبة حيث وصلت النس بة املئوية لالس تجابةمن نتاجئ ادلراسة آ ن درجة الاحرتاق النفيس مرتفعة قليال  دلي مدريب يتضح  -1  ( .76.61) ا 

 . (84.88( واملتعلقة ب " سشعر بزايدة الضغوط عليك ليك تفوز يف  املنافسات " حيث احتلت املرتبة ال وىل بوزن نس يب قدرة )7يتضح آ ن الفقرة رمق )  -2

حباط مزتايد يرتب1الفقرة رمق ) - 3  (84.00ط مبس ئوليات " حيث احتلت املرتبة الثانية بوزن نس يب قدرة )%( واملتعلقة ب " دليك ا 

احتلت املرتبة الثالثة بوزن نس يب قدرة  ( واملتعلقة ب " تفكر كثريا بأ ن ال خرين ال يفهمونك وال يفهمون ما قحاول القيام به مكدرب راييض" حيث8الفقرة رمق )  -4

%(83.55) . 

نه ال توجد فروقا  يف درجات الاحرتاق النفيس فاكنت متقاربة  دلي مدريب اللعبة  تبعا ملتغري اخلربة حيث وصلت النس بة املئوية  من نتاجئ ادلراسة آ يضا يتضحو  -5 آ 

 .(43.8) دلي املدربني املامرسني ملهنة التدريب آ كرث من عرش س نوات لالس تجابة

تقانهنتاجئ ادلراسة آ ن  توحض -6  ابلتايل  ثقته بنفسه  وآ صبح آ كرث قدرة عيل التح م الانفعايل  والنفيس السوي اذلي يساعد    توازداد للمهارات لكام زاد املرء خربة زاد ا 

 

دلاهم ل ن آ ي مدرب  تلف ابختالف س نوات اخلربةخت  الالنفيس دلي املدربني  الاحرتاقآ ن مس توايت عيل الاس مترار يف عطائه بأ قل قدر من العراقيل واملشالك النفس ية و 

 د يتعرض لهذ  الظاهرة يف آ ي مرحةل من مراحل مسريته التدريبية واملهنية ..ق

 اثنيًا : التوصيات:

ن الباحث ليه البحث من نتاجئ، فا   ابلتايل: ونيوص ونيف ضوء ما توصل ا 

ىل زايدة ثقته بنفسه. -1 عطاء املدرب الراييض الصالحية الاكمةل يف التدريب دون تدخل هجة ما، مما يؤدي ا   ا 

متام ملية التدريب والتشجيع علهيا  توفري اال ماكانت الالزمة- 2 ىل قحمل مس ئولياته. الصاالت اجملهزة هل من حيث املالعب، ال دوات،  ليتس ىن للمدرب ا   مما يؤدي ا 

 اس تخدام الاسرتخاء مما يساعد عىل التقليل من الضغوط النفس ية السلبية دلى املدرب الراييض. -3

عط-4 عداد النفيس واحلث عيل املشاراكت ادلولية واملعسكرات والندوات العلمية اخلاصة ابملدربني  ملسالتاكيد عيل  ا  ايرة وآ خذ لك اء املدربني دورات منتظمة ومدروسة لال 

جيابيًا عيل املدربني  من النوايح البدنية  والنفس ية من آ جل المتكن من آ داء هماهمم بشلك جيد .  ما يس تجد وذكل ينعكس ا 

عادة النظر ابلنس بة الجتا  املدرب حنو التدريب الراييض وحنو آ مناط حياته .رضو -5 عادة املدرب الراييض لتقيمي آ هدافه وا   رة ا 

جياد التوازن يف حياتك ، وآ ال يكون لك وقتك ملهنة التدريب الراييض فقط ، بل ال بد آ ن تكون هناك بعض ال وقات للراحة والاسرتخ -6 يساعدك  اء والرتوحي اذليحاول ا 

كسابك املزيد من الطاقة واحليوية واملرح، كام ينبغي آ ن يكون هناك وقت للمس ئوليات العائلية .  عىل جتديد نشاطك وا 

 ضع يف ذهنك آ ن من يعمل البد آ ن يتعرض لنس بة من اخلطأ  . -7

 حاول آ ن متارس بعض تدريبات الاسرتخاء، ليك ميكنك التخلص من الضغوط والاستثارات . -8

م وتزيد من رفع الكفاءة ويص الباحثني وطلبة العمل بعمل قياسات واختبارات وحبوث آ خري عيل مجيع ال لعاب والرايضات لتحديد هذ  الظاهرة واخلروج بنتاجئ قد سسهن -9

 واال عداد النفيس  ابلشلك ال فضل.

 اثلثًا : املقرتحات:

 ة للمدربني / التعمل  /الاكتساب / املامرسة .مل دورات لل عداد النفيس والتدريب عيل املهارات النفس ي -1

 .تكون هلم بعض الزايرات لالس تجامم وكرس الراتبة وحماوةل ادلفع من جديد لل مام عىل املدرب الراييض آ ن  ونيقرتح الباحث -2

ىل آ ن آ حسن  عىل املدرب الراييض آ ن يكون يف وسط مجموعة من ال قارب آ و ال صدقاء ونيقرتح الباحث -3 ذ آ شارت ادلراسات ا  اذلين يعزت بعالقته معهم ومساعدهتم هل  ا 

 واحملبة والصداقة واذلين سس تطيع آ ن قحدهثم بلك صدق وآ مانه عن  ال خرين اذلين تربطك هبم عالقات ال خوة ظميف مواهجة الاحرتاق النفيس يه حماوةل  وس يةل دفاعية-4

ذا-5 ذ آ هنم خري معني كل لتفريغ انفعاالتك  مثل هؤالء ال قارب آ و ال صدقاء ، حاول آ ن تكون هذ  النوعية من ال قارب آ و مل يكن دليك معاانتك ومشالكك . وا  ال صدقاء ، ا 

سداء النصح واملشورة واملساعدة كل.  وا 
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دراك اذلات البدنية  اجتاهات بعض ال مناط اجلسمية حنو ا 

 
 شيبوبعيل  وليد. د ***سامل                              عيل مسيحة. د **           د. آ سامة سامل الرشيف*                              

 

والرايضية دلى املؤسسات التعلميية ،  تعترب الرتبية البدنية الرايضية مادة آ اكدميية معمتدة لها آ هدافها الرتبوية والتعلميية ، فهيي ذات ماكنة هامة يف املنظومة الرتبوية قدمة ومشلكة ادلراسة :م-1

ته بشلك عام ، مث تكوين اذلات البدنية بشلك ميكن الاس تغناء عهنا يف مجيع املراحل ، نظرًا دلورها يف تمنية اجلوانب الاجمامعية والبدنية والنفس ية ، مثل تكوين صورة الفرد عن ذاوال 

ال من خالل آ نشطة بدنية ورايضية ، وامل دراكها آ و التعرف علهيا ا  ؤسسات الرايضية الرتبوية خاصة يف ال ونة ال خرية آ بدت اهمامم كبري لهذ  املادة ال ساس ية ، خاص ، وهذ  ال خرية ال ميكن ا 

 ملا لها من آ مهية ابلغة دلى املامرسني لبعض الرايضات.

ية ، فال فراد خيتلفون يف ال مناط اجلسمية اليت تعطي املظهر كام تؤكد الكثري من ادلراسات مهنا دراسة كرسشمر وهيورجر وفلفرت ، آ ن هناك عالقة بني ال مناط اجلسمية وعنارص اللياقة البدن 

ىل اجلانب الورايث يف حماوةل للبحث عن آ   صل هذ  الاختالفات ، فتمتزي آ مناط جسمية اخلاريج للجسم ، وتعكس كذكل احلاةل املزاجية هل من هجة آ خري ، وهذ  ال مناط اجلسمية تعزي ا 

 عضلية وحنيفة وآ خري مسينة.

تلفة ، حيث يتاح لهذ  ال مناط مالحظتنا للمامرسني لبعض ال نشطة الرايضية ، وما ميتلكونه من خصائص جسمية متنوعة ظاهرة الاختالف عند ممارسة ال نشطة الرايضية اخمل  ومن خالل

 التعبري من النفس واذلات يف مواقف اللعب اخملتلفة.

نه من الرضوري التعرف عىل اجتاهات بعض ال مناط ونظرًا ل مهية ال مناط اجلسمية يف العديد من ال نشطة ا لرايضية وآ ن احلصة التدريبية تقوم عىل املزج بني هذ  ال مناط يف قالب راييض ، فا 

من آ مهية ابلغة يف مراحل العمر املبكرة  وملا لها اجلسمية خاصة المنط النحيف والمنط السمني حنو تكوين مفهوم اذلات البدنية ، اليت قد تظهر بشلك واحض يف احلصة التدريبية والرايضية ،

جيابية واهماممات وميول وقمي تتعلق بنوايح احلياة اخملتلفة ، ومن خالل دراسة هذ  ال مناط من املمك كساب الطفل اجتاهات ا  ن مواهجة الاجتاهات السلبية لهذ  ال مناط اجلسمية ودورها يف ا 

جراء احلصص التدريبية.، وتدعمي الاجتاهات اال جيابية عن طريق التعرف   الفعيل عىل اجتاهات بعض ال مناط اجلسمية )النحيف والسمني( حنو دواهتم البدنية اليت قد يكتشفوهنا خالل ا 

  آ مهية ادلراسة : 1-1

دراك اذلات البدنية ال شك آ ن ادلراسة احلالية تأ يت مكحاوةل لسد النقص وملئ الفراغ املوجود ولو بصورة جزئية يف البحوث املتعلقة ابجتاهات مم ارسة الرايضة يف املراحل العمرية اخملتلفة حنو ا 

البدين رمغ اختالف ال مناط اجلسمية دلاهم ،  ، وآ مهيهتا يف ختطيط حصص النشاط الراييض وفق اختيار ال نشطة املالمئة الجتاهاهتم حنو تكوين اذلات ، وليك يكونوا راضيني عن مس توامه

ذا مل حيقق مس توي معني من اجلوانب البدنية وجاذبية اجلسم ، وكذكل ابلنس بة للمنط النحيف ، ولقد آ ظوليك ال ينظر المنط السم ىل ذاته البدينة نظرة سلبية ا  هرت نتاجئ العديد من ني ا 

دراكها من املامرسني . ) ادلراسات آ ن الاختالفات يف التكوين اجلسامين يصاحبه اختالف يف مفهوم اذلات ، ذلكل جاءت دراستنا تطرق ابب اذلات البد  (.131: 12نية وا 

 آ هداف ادلراسة : 1-2

 هتدف ادلراسة ا ىل التعرف عىل :

دراك اذلات البدنية عند ممارسة بعض ال نشطة الرايضية. .1  اجتا  المنط السمني حنو ا 

دراك اذلات البدنية عند ممارسة بعض ال نشطة الرايضية. .2  اجتا  المنط النحيف حنو ا 

 سساؤالت ادلراسة : 1-3

دراك اذلات البدنية دلي المنط السمني عند ممارسة بعض ال نشطة الرايضية. .1  هل يوجد اجتا  سليب حنو ا 

دراك اذلات البدنية دلي المنط النحيف عند ممارسة بعض ال نشطة الرايضية. .2  يوجد اجتا  سليب حنو ا 

 املصطلحات املس تخدمة يف ادلراسة: 1-4

 (.489: 11يس تخدم هذا املصطلح آ حيااًن مبعين الشخصية آ و ال ان ، ويعىن غالبًا آ حساس الفرد آ و وعيه لهويته ووجودها. ) اذلات : -

دراك اذلات : يؤكد محمد حسن عالوي ومحمد نرص ادلين رضوان ، بأ ن شعور الفرد حنو جسمه يرتبط بثقة بنفسه ويف طريقة تعامهل مع البيئة - و احمليطة به ، وآ ن  ا  ال فراد اذلين دلاهم اجتاهات آ 

جيابية حنو آ جساهمم يمتتعون بدرجة مرتفعة من تقديرمه دلواهتم. )   (.607: 13تصورات ا 

دراك املامرسني للنشاط الراييض ملواطن القوة والضعف يف كفاءهتم البدنية يف احلصة التدريبية والتعلمي  - دراك املامرس ملس توا  ية ، وهذ  الصفة تظهاذلات البدنية : ويه عبارة عن ا  ر من خالل ا 

ذ آ ن املامرس للنشاط الراييض دليه تصور حنو مظهر جسمه وقدرته البدنية من قوة ورسعة ومرونة ورشاقة وغريها من القدرات اليت     سشلك ال ساس يف تطور الاجناز الراييض. البدين ، ا 

 (6  :209 .) 

حدى حاالت الهتيؤ والتأ هب العقيل العصيب اليت يعرفه عامل النفس جوردون آ لبورت بأ   الاجتا  :- اخلربة ، وما ياكد يثبته الاجتا  حيث مييض مؤثرًا وموهجًا الس تجاابت الفرد  تنظمهانه "ا 

 (80:  2لل ش ياء واملواقف اخملتلفة فهو بذكل دينامييك عام".) 

و المنط اجلسمي: هو قحديد مكي للعنارص الثالثة ال صلية اليت قحدد الشلك ا- ىل عنرص السمنة آ  خلاريج جلسم خشص ما ، ويعرب عهنا بثالثة آ رقام متتالية ، حيث يشري الرمق ال ول مهنا ا 

ىل عنرص النحافة.        )  ما الثالث فيشري ا  ىل عنرص العضلية ، آ   (.296،  294: 1البدانة ، والثاين ا 

 تامة" والشخص اذلي يعطي تقديرًا اتمًا يف هذا المنط يكون بدين اجلسم مرتهاًل.المنط السمني : هو ادلرجة اليت تغلب هبا صفة " الاس تدارة ال  - 

 (.81: 14ضعيفة المنو. )  المنط النحيف : هو ادلرجة اليت تغلب فهيا النحافة وضعف البنية ، والشخص يف هذا التكوين يكون حنيفًا ، ذا عظام طويةل رقيقة وعضالت -

 

 القراءات النظرية: - 2

 (.112:  17مفهوم الاجتا  : الاجتا  مصطلح مش تق من لكمة " اجلهة " وكام جاء يف لسان العرب ، الوهجة ويه القبةل يف لك وهجة )    2-1

خدامات يف ميادين ش ىت ، حيث آ ن هناك ات والاس تويرى محمود فتحي عاكشة آ ن مفهوم الاجتا  من آ كرث املفاهمي املس تخدمة يف العلوم اال نسانية والاجمامعية مومًا ، ولقد تعددت التعريف

زاء موضوع آ و موضوعات معينة  اكل شخاص والفئات الاجمامعية وال ش ياء املادية  (.119:  15" )    آ تفاق عام عىل تعريف الاجتا  بأ نه "ميل مؤيد آ و مناهض ا 
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سشوهبا بعض الغموض ، نظرًا لوجود بعض الالتباس بيهنا وبني بعض املفاهمي القريبة مهنا آ و املشاهبة لها ، مثل الاجتا  وعالقته ببعض املفاهمي : تعترب الاجتاهات من املفاهمي اليت مازالت 2-2

 الرآ ي ، القمية والتعصب ، وحىت يتضح لنا مفهوم الاجتا  آ كرث ال بد لنا آ ن نعرض بعض املفاهمي.

ئد دلى آ فراد اجملمتع ، ويف الغالب ما يعرب عن رآ ي الفرد عام جيب آ ن يكون علية الوضع ، وليس ما هو اكئن فعاًل ، وهكذا الاجتا  والرآ ي : غالبًا ما يعرب الرآ ي عن الشعور القويم السا2-3

ال آ ن الاجتا  يت (. ويضيف 163: 8آ قل مقًا من الرآ ي.) عرض للتغري بدرجة فالرآ ي يتضمن اال عالن عن وهجة نظر قد تتغري تبعًا ملواقف خمتلفة ، وال راء قابةل للتغري مثل الاجتاهات متامًا ، ا 

آ نه جيب آ ن نفرق بني ما يقوهل الشخص لنفسه ، فهناك الرآ ي اخلاص اذلي حيتفظ به الشخص لنفسه ، وهناك الرآ ي املعلن اذلي  2002يف ذكل محمود فتحي عاكشة ومحمد شقيق زيك 

 (120: 15)  يشارك به مع مجموعة وهو يعرف ابلرآ ي الشخيص.

ال آ ن هناك مجموعة من الفروق ، حيث آ ن ال فراد يت   والقمي :الاجتا2-4 كون دلاهم عدد كبري من يرتبط مفهوم القمي مبفهوم الاجتا  كثريًا حىت يصعب يف بعض ال حيان الفصل بيهنام ا 

ن عدد الاجتاهات ، فال شخاص الراشدون تكون دلاهم ال ف الاجتاهات يف حني الاجتاهات حنو املوضوعات وال ش ياء احمليطة هبم يف حني آ ن عدد القمي اليت تكون دلى ال فراد آ قل بكثري م

آ ن نسق القمي عبارة عن تنظمي هريم تتسلسل فيه القمي تبعًا ل مهيهتا ، فقد تكون احلقيقة وامجلال واحلرية  1968( Raukeachآ ن عدد القمي دلاهم يكون آ قل بكثري ، حيث يقول راوكيتش )

( 1974(. ويضيف عبد الرمحن عيسوي )206:  16ند فرد ما ، بيامن الاقتصاد والنظافة وغريها من القمي يف متوسط آ و يف قاع النسق وقد يكون العكس عند آ خرون .) يف مقة نسق القمي ع 

ىل هذا اجملمتع نقول آ ن هلم قمي معينة وال نقول آ ن هلم اجتاهات آ ن القمي عادة تتصل ابلنوايح الثقافية ، آ ي آ ن لك جممتع هل ثقافته اليت متزي  عن ابيق اجملمتعات ، وابلتايل ال فرا د اذلين ينمتون ا 

ذا متزيت هبا ثقافة من الثقافات اكنت هذ  احلاجة من قمي الثقافة. ) ىل التحصيل ا   (. 163:  8نفس ية معينة ، فاحلاجة ا 

ل القمية، حيث تتجمع الاجتاهات حول موضوع معني متثل القمية فيه النواة اليت تتجمع حولها الاجتاهات ( آ ن بساطة الاجتا  يف مقاب2002ويقول محمود فتحي عاكشة ومحمد شقيق زيك )

 لتوجيه السلوك ، فلك مجموعة من الاجتاهات تتجمع حول قمية متثل نواة مكونة حسب آ مهيهتا وهو ما يسمي بنسق القمي .

   (15  :120 ) 

،  اليشءآ و مع  اليشء( آ ن التعصب ح م مس بق عيل شئ ، وهو يف حقيقة آ مر  اجتاهًا نفس يًا هل جانب انفعايل شديد يكون ضد 1984ض )يقول عباس محمود عو  الاجتا  والتعصب:2-5

نه يشلك مشالك يف ملية التفاعل الا جمامعي ، تعزل ال فراد فكراًي واجمامعيا وقحد من وال يكون قامئًا عىل آ ساس منطقي آ و حقائق اثبتة ، والتعصب اكجتا  يصعب تعديهل آ و تغري  ، ذلكل فا 

 تطورمه.

ب ابلرفض والنفور والكراهية والرغبة يف العدوان عىل ما يتعصب ضد  ، ويتصف هذا الفرد آ يضًا ابمجلود وقد يكون التعصب دينيًا آ و يأ خذ شلك عنرصي ، حيث تمتزي خشصية الفرد املتعص

 ( 49: 7الفكري وعدم املرونة ، ونقول آ ن التعصب مكتسب ومتعمل يمنو مع منو الفرد.) 

نه يرتبط 2002الاجتا  وامليل : يتفق الًك من محمود فتحي عاكشة ومحمد شقيق زيك )2-6 مفهوم لك من امليل والاجتا  ارتباطا وثيقًا ، ولكن الاجتا  آ وسع يف معنا  ، وتعترب امليول اجتاهات ( آ 

 ما بطريقة معينة. ليشءة نفس ية جتعل الشخص يبحث عن آ وجه نشاط آ كرث من ميدان معني ، ومع ذكل فا ن لك من الاجتا  وامليل عبارة عن وصف الس تعداد الفرد لالس تجاب

ال ردود الفعل الوجدانية آ و الانفعالية املرتبطة بأ حدي املوضوعات ، حيث  2002املشاعر : يرى الًك من محمود فتحي عاكشة ومحمد شقيق زيك الاجتا  و 2-7 آ ن الاجتا  واملشاعر ما يه ا 

ذ ا قاران بني الاجتاهات والعواطف ، فا ن الاجتا  هو احلاةل العقلية اليت توجه سشلك آ ساس التقومي الانفعايل، وابلتايل فهيي نوع من الاس مترار وادلافعية ، كام آ هنا آ ضيق من الاجتا  ، وا 

 اس تجابة الفرد ، آ ما العاطفة فهيي صفة نفس ية مكتس بة لها آ ثر كبري يف تكوين الشخصية.

ن موضوع الاجتاهات ميثل آ مهية خاصة يف عمل النفس الاجمامعي، وعمل النفس الرتبوي ، فا الاجتا  والسلوك :2-8 الجتاهات النفس ية الاجمامعية من آ مه نواجت ملية التنش ئة الاجمامعية ، ا 

( آ ن هناك عالقة بني الاجتا  Fishbein & Agaenويه يف نفس الوقت من آ مه دوافع السلوك اليت تؤدي دورًا آ ساس يًا يف ضبطه وتوجهيه. ويرى فريق من العلامء والباحثني ومهنم )

ذا تيرس  (. 127 -126: 15لنا معرفة اجتا  الشخص مفن املمكن التنبؤ بسلوكه وبدقة.)  والسلوك ، وابلتايل فا 

ذ آ ن الاجتا  يمنو ويتطور من خالل تفاعل الفرد مع البيئة بعنارصها  1983مراحل تكوين الاجتاهات: يرى سعد عبد الرمحن -2-2 آ ن تكوين الاجتاهات مير بثالث مراحل آ ساس ية ، ا 

  يصبح الاجتا  دلياًل عىل نشاط الفرد وتفاعهل مع بيئة.ومقوماهتا وآ صولها ، وبذكل

دراكية آ و معرفية تتضمن تعرف الفرد بصورة مبارشة عىل بعض عنارص البيئة  1983يضيف سعد عبد الرمحن  املرحةل اال دراكية آ و املعرفية :2-2-1 آ ن يكون الاجتا  يف هذ  املرحةل ظاهرة ا 

اد ، وحول نوع كون من طبيعة احملتوي العام لطبيعة اجملمتع اذلي يعيش فيه ، وقد يتبلور الاجتا  يف نشأ ته حول آ ش ياء مادية ، وحول نوع خاص من ال فر الطبيعية والبيئة الاجمامعية اليت ت

دراك املشري اخلاريج. )  حمدد من امجلاعات ، وحول بعض القمي الاجمامعية اكلنخوة والرشف وكذكل التضحية ، وبشلك عام يه مجموعة العنارص اليت سساعد ال  ( 223: 10فرد عيل ا 

معني ، مفثاًل التالميذ ميارسون عدة آ نشطة بدنية ، ولكن لك تلميذ مييل ا ىل بعض ال نشطة الرايضية دون  يشءمعني : تمتزي هذ  املرحةل مبيل الفرد حنو  يشءمرحةل منو امليل حنو 2-2-2

ىل خليط من املنطق املوضوعي آ خري ، وقد يبدع يف ممارسة هذا النشاط ، وتعمل  هماراته برسعة ابملقارنة ببقية ال نشطة ال خرى ، ومبعىن آ دق فا ن هذ  املرحةل من نشؤ الاجتا  سستند ا 

 واملشاعر وال حاسيس اذلاتية.

نواعه ودرجاته يس تقر ويثبت عىل  مرحةل الثبوت والاس تقرار :2-2-3 ن الثبوت وامليل عىل اختالف آ  ىل اجتا  نفيس ، فالثبوت والاس تقرار يعتربان املرحةل ال خرية ما عندما  يشءا  يتطور ا 

 (. 438: 10يف تكوين الاجتا .   )  

قوام سلاميً وقحسنت آ ن القوام هو العالقة بني آ هجزة اجلسم اخملتلفة العظمية والعضلية والعصبية واحليوية ، ولكام قحسنت هذ  العالقة لكام اكن ال 2000يرى محمد صبحي حسانني  القوام :2-3

 مياكنيكية اجلسم.

ىل كتةل اجلسم ، كقول ال جحام الصغرية واملتوسطة والكبرية ، آ و طويل  2000ويقول آ يضًا محمد صبحي حسانني  جحم اجلسم :2-3-1 ىل الطول والوزن آ ي ا  آ ن مصطلح جحم اجلسم يشري ا 

ىل وزن اجلسم مك  ؤرش حلجم الكتةل.وقصري ، آ و ضعيف وثقيل ، ومومًا ميكن النظر ا 

ن  2000كام يؤكد محمد صبحي حسني  تركيب اجلسم :2-3-2 ىل مجموعة ال جزاء آ و العنارص اليت سشلك اللك عندما ترتابط مع بعضها البعض ، وهذا يعين آ  آ ن مصطلح تركيب اجلسم يشري ا 

  ترتابط هبا تكل ال جزاء، وكذكل التنظمي اذلي يتكون فيه هذا اللك.تركيب اجلسم اهمت بتحديد ال جزاء والعنارص اليت يتكون مهنا اللك ، والطريقة اليت

المنط اجلسمي بأ نه الوصف المكي للبناء املورفولويج للجسم ، واذلي ميكن التعبري عنه بثالث موازين تقديرية توحض شلك اجلسم  2000: كام يعرض محمد صبحي حسن  منط اجلسم2-3-3

 -اال نسان ويه :من خالل ثالث آ مناط متزي جسم 

 .المنط النحيف 

 .المنط العضيل 
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   (  .84 - 81: 14المنط السمني ) 

ال فراد خيتلفون فامي بيهنم  يعد مفهوم اذلات )النفس( جحر ال ساس يف بناء الشخصية ملا هل من آ مهية خاصة يف فهم ديناميكية الشخص وتوافقه النفيس ، فهو اذلي جيعل مفهوم اذلات :2-4

 (. 98:  5منفردين يف نظرهتم. )  وجيعلهم

نواع اكلتايل : 2000آ شار عبد اللطيف آ سامة حسن  آ نواع اذلات :2-4-1 ىل ثالثة آ   -عن ولمي جميس ، آ ن اذلات تنقسم ا 

 .ىل جسم الفرد وعىل آ رسته وممتلاكته  اذلات املادية : ويه اذلات املمتدة قحتوي ابال ضافة ا 

 ظر ال خرين حنو الفرد.اذلات الاجمامعية : وتتضمن وهجة ن 

 .2000عبد اللطيف آ سامة حسن : عمل النفس العام ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، 

 : وتتضمن انفعاالت الفرد ورغباته.  اذلات الروحية 

ىل آ ربعة عنارص يه اجلسدي مكوانت اذلات : نظم جميس آ سلوب فهم اذلات بشلك آ فقي ذي بعدين ممثاًل ابلوجه ال مايم واجلانيب ملكعب ما ، وقد 2-4-2 قسمت اذلات يف الوجه ال مايم ا 

ىل ثالث مراحل من اال دراك اذلايت ويه ، مرحةل الاس مترارية ومرحةل المتيزي  ، والعميل ، الاجمامعي ، النفيس ، وهذ  يه املركبات اليت قحدد اذلات ، آ ما الوجه اجلانيب فقد مت قحليهل ا 

 ومرحةل القوة الفاعةل.

ىل آ ن اذلات تتأ لف من العديد من املكوانت ، لك مهنا آ سا ي لتحقيق  Dusek & Girddano، نقاًل عن الًك من جور دنو ودوسك  2000كام آ شار عبد اللطيف آ سامة حسن  ، ا 

دراك اذلات ، وتقدير اذلات ، وحب اذلات ، وتقمي اذلات ، الثقة ابلنفس  ( 29 – 25:   9، واحرتام اذلات.)    اذلات املثالية ، وآ مه هذ  املكوانت يه ا 

نواع تقدير اذلات : 2-5  آ 

نه من خالل اس تقراء دراسات حول اذلات البدنية وجد بأ هنا عبارة عن قدرة الراييض وتوقعه عن قدراته الاكمنة  1987يرى محمد حسن عالوي ومحمد نرص ادلين رضوان  اذلات البدنية : ، آ 

دراك الالعب ملواطن القوة والضعف يفمن خالل فهمة اال جيايب ذلاته وت  كفاءته البدنية ، قدير  لنقاط ضعفه وقوته مبا خيدم تعزيز وتطوير خشصيته وثقته بنفسه ، وابلتايل ميكن القول آ هنا ا 

وف عىل حقيقة مس توا  ، ومبا دليه من تصورات عن قدراته البدنية ويأ يت ذكل نتيجة التدريب املربمج املبين عىل آ سس علمية رصينة واملعزز ابالختبارات ادلورية اليت متكن الراييض من الوق

جيابيًا.من رسعة وقوة ومرونة والعمل عىل تمنيهتا ، وبذكل تقدير اذلات البدنية سسهل يف تقمي الفرد لنفسه من خالل الشعور البدين ملس توى كفاء  ته سلبيًا آ و ا 

وعها اًل ملا يمتتع به من همارات حركية خاصة بلعبة كرة اليد ومدى كفاءته واس تعداداته ابلنس بة للمهارات احلركية اخملتلفة اليت سشلك يف مجماذلات املهارية : ويه تقدير العب كرة اليد مث2-5-2

دراكه ملا يمتتع به من همارات حركية ومدى تطابقها  ذًا يه عبارة عن وعي الراييض وا  ىل قحقيق آ فضل اال جنازات.املهارات احلركية ال ساس ية يف لعبة كرة اليد ، ا   مع مس توا  الفعيل وصواًل ا 

خشصيته،  وآ ن شعور لقد آ شار محمد حسن عالوي ومحمد نرص ادلين رضوان نقاًل عن فيرش ا ىل آ ن اجتاهات الفرد حنو جسمه متثل مؤرشًا هامًا جلوانب خمتلفة من  اذلات اجلسمية :2-5-3

د نرص حنيفًا ، قوى آ و ضعيف قد يفيد كثريًا يف التعرف عىل مفهومة ذلاته ، والتعرف عىل منط سلوكه جتا  ال خرين ، ويؤكد محمد حسن عالوي ومحمالفرد بأ ن جسمه كبريًا آ و صغريًا بدينًا آ و 

ن ال فراد  بثقتهادلين رضوان ، بأ ن شعور الفرد حنو جسمه يرتبط  جيابية حنو آ جساهمم بنفسه ويف طريقة تعامهل مع البيئة احمليطة به ، ومن انحية آ خري فا  اذلين دلاهم اجتاهات آ و تصورات ا 

نفسهم آ كرث اجمامعيًا وآ لفه مع ال   جيابية حنو آ جساهمم يرون آ  خرين ، وآ كرث ذاكًء وقدرة عىل قحمل املسؤولية ، وذكل يمتتعون بدرجة مرتفعة لتقدير دواهتم ، وآ ن ال فراد اذلين دلاهم صورة ا 

 ( 623 – 622:   13ت سلبية حنو آ جساهمم.)   بعكس ال فراد اذلين دلاهم تصورا

 

  ادلراسات السابقة :2-6

"مس توى ال داء احلركة وعالقته مبفهوم اذلات والاجتاهات لتالميذ املرحةل الثانوية"، حيث آ س تخدم املهنج الوصفي ، وبلغت عينة  دراسة بعنوان 1998آ جرى آ سامة اكمةل راتب 2-6-1

حنو النشاط البدين ومفهوم اذلات تلميذًا من املرحةل الثانوية من مناطق اجلزية التعلميية ، واكن الهدف من ادلراسة التعرف عىل مس توى ال داء احلريك ودرجة الاجتاهات  666ادلراسة 

مه اجلسمية لتالميذ الصفوف ادلراس ية الثالثة ابملرحةل الثانوية ، وكذكل قحديد العالقة بني مس توى ال داء احلركة ولك من الاجتاهات حنو  ما آ  النشاط البدين ومفهوم اذلات اجلسمية ، آ 

دين كخربة اجمامعية وخفض التوتر والصحة واللياقة لتالميذ عينة ادلراسة مقارنة بأ عامر مماثةل يف دول آ خري ، كذكل ضعف النتاجئ فاكنت ضعف درجة الاجتاهات املوهجة حنو النشاط الب

 تالميذ عينة ادلراسة يف مس توى ال داء احلريك مقارنة بأ عامر مماثةل يف دول آ خرى آ يضا.

 

منط اجلسم والقوام دلى تالميذ املرحةل اال عدادية مبحافظة اجلزية" حيث آ س تخدم املهنج الوصفي لهذ  ادلراسة ،  "العالقة بني دراسة بعنوان 2000آ جرى ا ايد محمد الس يد خليل 2-6-2

 اال عدادية ، واكن من رحةلتلميذ من املرحةل اال عدادية مبناطق اجلزية التعلميية ، واكن الهدف من ادلراسة هو معرفة المنط اجلسمي من خالل القوام دلى تالميذ امل 250وبلغت عينة ادلراسة 

ب المنط العضيل يمتتعون بقوام حصي مجيل مما جيعلهم آ مه نتاجئ ادلراسة آ ن التالميذ ذوي ال مناط اجلسمية السمينة والنحيفة ال يمتتعون بقوام ومظهر خاريج يؤكد ثقهتم بأ نفسهم ، وآ ن آ حصا

ثناء آ داء بعض ال نشطة ا  حلركية.يثقون بأ نفسهم آ مام زمالهئم التالميذ آ 

 

دراك اذلات البدنية يف حصة الرتبية البدنية والرايضية" حيث هتدف ادلراسة ا ىل معرفة اجتا  المنط دراسة بعنوان 2008آ جرى مو ي بلبول 2-6-3  "اجتاهات بعض ال مناط اجلسمية حنو ا 

دراك اذلات البدنية عند ممارسة  دراك اذلات البدنية عند ممارسة ال نشطة الرايضية وكذكل معرفة اجتا  المنط النحيف حنو ا  شطة الرايضية ، وقد اس تخدم املهنج الوصفي لهذ  ال ن السمني حنو ا 

دراك اذل 32ادلراسة وبلغت العينة   ات البدنية.طالب من تالميذ املرحةل الثانوية ، واكن من آ مه نتاجئ هذ  ادلراسة آ ن التالميذ ذوي المنط السمني دلاهم اجتاهات سلبية حنو ا 

 

 ا جراءات ادلراسة : 2-7        
 لطبيعة ادلراسة. ملالمئته: اس تخدم الباحث املهنج الوصفي املسحي مهنجًا لدلراسة مهنج ادلراسة 2-7-1

 ( موزعني عىل س تة مدارس.170غ عددمه )جممتع ادلراسة : مت اختيار مجمع ادلراسة ابلطريقة العشوائية من مدارس املرحةل اال عدادية ابملؤسسات التعلميية مبدينة طرابلس والبال2-7-2

( تلميذ ممن ميارسون بعض ال نشطة الرايضية خارج ادلوام املدر ي، مت اختيارمه 40راسة : مت اختيار عينة ادلراسة ابلطريقة العمدية ، حيث بلغ آ فراد عينة هذ  ادلراسة )عينة ادل2-7-3

 من س تة مدارس ابملرحةل اال عدادية من مدينة طرابلس ، واجلدول التايل يوحض جحم العينة وتوزيعهم .
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 ( يوحض جحم العينة موزعة عىل جممتع ادلراسة وفق ال مناط اجلسمية .1اجلدول )

 العينة الهنائية المنط النحيف المنط السمني  املدرسة ت

 9 05 04 الهادي عرفة 1

 8 04 04 ابب بن غشري 2

 7 04 03 آ محد الشارف 3

 6 03 03 امجلهورية 4

 5 03 02 آ محد الكوت 5

 5 01 04 قريج 6

 40 20 20 اجملموع

 

 ( يوحض نسب التكرار لعينة ادلراسة2اجلدول رمق )

 النس بة املئوية التكرار  المنط اجلسمي ت

 % 50 20 المنط السمني 1

 % 50 20 المنط النحيف 2

 % 100 40 اجملموع

 

 ال دوات وال هجزة املس تخدمة يف ادلراسة : 2-7-4

 .مزيان طيب لقياس الوزن ل قرب كجم 

 ل قرب س نتميرت . رشيط قياس 

 .هجاز قياس مسك ثنااي اجلدل 

 .دراك اذلات البدنية  مقياس الاس تبيان لقياس الاجتاهات حنو ا 

 معامالت الصدق والثبات : 2-7-5

ال آ نن ا مقنا ابلتأ كد من صدق ال داة بأ كرث من وس يةل عىل الرمغ من آ ن هذا املقياس مت تطبيقه يف العديد من ادلراسات يف العديد من ادلول العربية ومت حصوهل عىل ثبات وصدق عايل ، ا 

  -لتقنني معامل صدق املقياس ويه اكلتايل :

 ن املقياس اذلي حنن بصدد تطبيق نه مت اقتباسه من مراجع علمية ودراسات وحبوث سابقة يف جمال الرتبية البدنية والرايضية ، ويه ذات معامالت الصدق الظاهري : ا  ه يمتتع بصدق عايل ، وآ 

حصائية عالية من حيث الصدق والثبات.  ودالالت ا 

 ة لدلرجات احلقيقية اخلالية من ال خطاء.صدق احملتوي : ويقصد به الصدق ادلاخيل لل داة وهو عبارة عن ادلرجات التجريبية لالختبار منسوب 

 عين ، ولقد آ س تخدم الباحث مهنا الاسساق صدق التكوين الفريض : وهو قحليل ملدى ظهور درجات الاختبار يف ضوء املفاهمي الس يكولوجية ، وهناك آ نواع خمتلفة لتقنني الصدق هبذا امل

ىل احلصول عىل تقدير للصدق ا  لتكويين لالختبار ويكون ابس تخدام معامل ارتباط بريسون.ادلاخيل، وهذا النوع يؤدي ا 

 املعامالت اال حصائية : 2-7-6

 -لتحليلها ومعاجلهتا من آ جل مناقش هتا عىل ضوء آ هداف وفروض ادلراسة مس تخدمني ال ساليب اال حصائية التالية : Spssبعد مجع بياانت الاستامثرات مقنا ابس تخدام الربانمج اال حصايئ 

، معامل ارتباط بريسون ، اختبار اك كرو نباخئوية ، املتوسط احلسايب ، الاحنراف املعياري ، آ لفا النس بة امل 
2
 التكراري. 

 

 ادلراسات الاس تطالعية : 2-7-7

جراء ادلراسة الاس تطالعية يوم    / جراء هذ   12/2016مت ا  من  6ادلراسة الاس تطالعية عىل عينة مكونة من من آ جل الوقوف عىل آ مه وآ دق التفاصيل اليت ختدم ادلراسة ، حيث مقنا اب 

مامرة الاس تبيان ، وكذكل التعرف عىل جودة التالميذ مت اختيارمه عشوائيًا من خارج آ فراد عينة ادلراسة ال ساس ية ، حيث مت من خاللها التعرف عىل اس تعداد القامئني عىل توزيع اس 

 س ، وآ يضًا املدة الزمنية الالزمة اليت يس تغرقها آ فراد العينة يف اال جابة عىل اس مامرة الاس تبيان.احملتوى اللغوي للعبارات املكتوبة يف احملاور امخل

  ادلراسات ال ساس ية :2-7-8

جراء ادلراسة ال ساس ية يوم    / يئ الس مامرة الاس تبيان سلمية من عىل آ فراد عينة ادلراسة بنفس الظروف لاكفة آ فراد العينة ، حيث مت الرتكزي عىل آ ن يكون الشلك الهنا 12/2016مت ا 

عطاء فكرة موجزة عن ادلراسة والهدف مهنا وآ ن قمية ادلراسة تقف عىل مدى صدق اال جابة.  حيث الطباعة واللغة ، مث مقنا اب 

 

 عرض ومناقشة نتاجئ الفرض ال ول : عرض ومناقشة النتاجئ :2-8

دراك اذلات البدنية دلي المنط السمني عند ممارسة بعض ال نشطة الرايضية . فقد مقنا ابس تخدام اختبار اك للتحقق من حصة الفرض ال ول وهو يوجد اجتا  سليب حنو ا 
2
التكراري دلالةل  

  -الفروق بني التكرارات وقحصلنا عىل النتاجئ التالية :
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دراك اذلات البدنية ابلنس بة للمن 2( يوحض قمية اك3جدول )  20ط السمني           ن = حملاور القياس ملقياس الاجتاهات حنو ا 

  احملاور ت
 مس توى الاجتا 

ــا ـــ ك
2

 ادلالةل اال حصائية 
 ا جيايب سليب

 املظهر اخلاريج للجسم 1
 5 15 التكرار

0.100 0.001 
 25 75 النس بة املئوية

 القدرة البدنية 2
 11 9 التكرار

0.250 0.001 
 56.75 41.25 النس بة املئوية

 البدنية )اللياقة البدنية( احلاةل 3
 13 7 التكرار

0.250 0.001 
 66.25 34.75 النس بة املئوية

 الكفاءة الرايضية 4
 8 12 التكرار

0.270 0.001 
 39.25 60.75 النس بة املئوية

 قمية اذلات البدنية 5
 7 13 التكرار

0.220 0.001 
 34.75 66.25 النس بة املئوية

 0.001عند مس توي  ** داةل ا حصائيا

دراك اذلات البدنية يف احملور ال ول جاءت سلبية بنس بة 3يتضح من اجلدول ) جيابية بنس بة  75( آ ن اجتاهات المنط السمني حنو ا  % وآ ن هناك دالةل ا حصائية للك احملاور عند 25% وا 

جيابية بنس بة ، كام يتضح آ ن احملور الثاين اجتاهات التالميذ ذوي المنط  0.001مس توي ادلالةل  ، آ ما احملور  20من مجموع العينة  11% بتكرار 56.75السمني حنو القدرة البدنية جاءت ا 

جيابية فاكنت  اهات التالميذ ، آ ما احملور الرابع جفاءت اجت 20من مجموع العينة  13% بتكرار 66.25الثالث جفاءت اجتاهات التالميذ ذوي المنط السمني حنو احلاةل الصحية )اللياقة البدنية( ا 

، آ ما احملور اخلامس جفاءت اجتاهات التالميذ ذوي المنط السمني حنو قمية اذلات البدنية  20من مجموع العينة  12% بتكرار  60.75ذوي المنط السمني حنو الكفاءة الرايضية سلبية بنس بة 

هنا تدل عىل آ ن آ فراد عينة ادلراسة تالميذ ذوي المنط السمني ميتلكون اجتاهات سلبية يف حمور ، ومن خالل عرض هذ  النتا 20من مجموع العينة  13% بتكرار 66.25سلبية بنس بة  جئ فا 

الواجبات هم آ مام مجموعة من الزمالء اذلين يؤدون املظهر اخلاريج للجسم ، وكذكل الكفاءة الرايضية ، وقمية اذلات البدنية ، وهذا ما يدل عىل آ ن التالميذ ذوي المنط السمني جيدون آ نفس

ذا تعلق ال مر مبهارات حركية.  احلركية بشئ من ادلقة يف حني ينتاهبم شعور بعدم القدرة عىل آ داء جيد للحراكت خاصة ا 

 

    سة  ( املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للتالميذ ذوي المنط السمني عىل مقياس الاجتاهات حنو ا دراك اذلات البدنية واحملاور امخل 4جدول )

 الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب حماور ادلراسة ت

 0.326 1.09 املظهر اخلاريج للجسم 1

 0.412 1.26 القدرة البدنية 2

 0.403 1.14 احلاةل البدنية )اللياقة البدنية( 3

 0.483 1.36 الكفاءة الرايضية 4

 0.512 1.42 قمية اذلات البدنية 5

 0.492 1.38 حنو ا دراك اذلات البدنيةاملقياس اللكي لالجتاهات  6

 

دراك اذلات البدنية ، حيث يالحظ آ ن املتوسطات احلسابية للمحاور 4يتضح من اجلدول ) ، اكنت صغرية ترتاوح  3،  2،  1( آ ن آ فراد العينة ميتلكون اجتاهات سلبية بصفة عامة حنو ا 

ىل  1.09ما بني   .1.42بنسب وصلت حىت  مقارنة ببايق احملاور يف ذات الاجتا  1.26ا 

دراك اذلات البدنية دلى المنط النحيف عن2-8-2 د ممارسة بعض ال نشطة الرايضية ، فقد عرض ومناقشة نتاجئ الفرض الثاين : للتحقق من حصة التساؤل الثاين ويه يوجد اجتا  سليب حنو ا 

مقنا ابس تخدام اختبار اك
2
 -وقحصلنا عىل النتاجئ التالية : التكراري دلالةل الفروق بني التكرارات 

 20ن =             ات البدنية ابلنس بة للمنط النحيفحملاور املقياس ومقياس الاجتاهات حنو ا دراك اذل 2( قمي اك5اجلدول )

  احملاور ت
 مس توى الاجتا 

كـــــا
2

 ادلالةل اال حصائية 
 ا جيايب سليب

 املظهر اخلاريج للجسم 1
 14 6 التكرار

0.250 0.001 
 69.5 31.5 النس بة املئوية

 القدرة البدنية 2
 12 8 التكرار

0.215 0.001 
 65.5 34.5 النس بة املئوية

لبدنية( 3  احلاةل البدنية )اللياقة ا
 16 4 التكرار

0.320 0.001 
 84.75 13.25 النس بة املئوية

 الكفاءة الرايضية 4
 11 9 التكرار

0.250 0.001 
 55.5 43.5 النس بة املئوية

 قمية اذلات البدنية 5
 8 12 التكرار

0.270 0.001 
 34.5 65.5 النس بة املئوية

 املقياس اللكي لالجتاهات حنو ا دراك اذلات البدنية 6
 9 11 التكرار

0.320 0.001 
 43.5 55.5 النس بة املئوية

 0.001** داةل ا حصائيا عند مس توي 
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جيابية بنس بة 5اجلدول )يتضح من  دراك اذلات البدنية حمور املظهر اخلاريج للجسم جاءت ا  ، آ ما احملور الثاين اجتاهات  20% من مجموع العينة  69.5( آ ن اجتاهات المنط النحيف حنو ا 

جيابية بنس بة  جيابيًا بنس بة % ، آ ما احملور الثالث جف65.5التالميذ ذوي المنط النحيف حنو القدرة البدنية جفاءت آ يضًا ا  جيابية بنس بة% ، آ ما نتيجة احمل84.75اء ا  % 55ور الرابع جفاءت ا 

جيابية حنو املظهر اخلاريج للجسم 34.5، كام جاء احملور اخلامس بنتيجة سلبية بنس بة  ن النتاجئ تدل عىل آ ن آ فراد العينة )التالميذ ذوي المنط النحيف( ميتلكون اجتاهات ا  % ، وعليه فا 

نفسهم آ مام مجموعة من الزمالء يؤدون ال نشطة احلركية ، اليت تتطلب القوة بشلك جيد.والقدرة الب  دنية وتظهر هذ  الاجتاهات عندما جيد التالميذ آ 

دراك اذلات البدنية واليت تدمع الغرض يف وجود اجتاهات سلبية حنوها فقد جنا املتوسطات احلسابية والاحنرافات اس تخر  وبغرض التأ كد من آ ن اجتاهات التالميذ ذوي المنط النحيف حنو ا 

 املعيارية للعينة حنو مقياس الاجتاهات حنو اذلات البدنية واحملاور امخلسة للمقياس.

 

 سة     ( املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للتالميذ ذوي المنط النحيف عىل مقياس الاجتاهات حنو ا دراك اذلات البدنية واحملاور امخل 6اجلدول )

 الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب حماور ادلراسة ت

 0.437 1.11 املظهر اخلاريج للجسم 1

 0.462 1.07 القدرة البدنية 2

 0.441 1.13 احلاةل البدنية )اللياقة البدنية( 3

 0.471 1.21 الكفاءة الرايضية 4

 0.486 1.36 قمية اذلات البدنية 5

دراك اذلات البدنية 6  0.509 1.41 املقياس اللكي لالجتاهات حنو ا 

 

جيابية بصفة عامة حنو 6يتضح من اجلدول ) دراك اذلات البدنية ، حيث يالحظ آ ن املتوسطات احلسابية حماور ( آ ن آ فراد عينة ادلراسة  ميتلكون اجتاهات ا  ، جاءت قمي  3،   2،  1ا 

ىل  1.07املتوسطات احلسابية صغرية ، حيث ترتاوح من   .1.13ا 

دراك اذلات البدنية ابلنس بة للمنط  ىل اخنفاض مس توي ومن خالل عرض النتاجئ تكشف ادلراسة احلالية آ ن عينة ادلراسة ميتلكون اجتاهات سلبية حنو ا  السمني يف بعض احملاور ويعزى ذكل ا 

مناط اجلسمية السمينة لها مجموعة من احملددات السلوكية الرضا احلريك والثقة يف اذلات البدنية اليت قح م توجه الفرد جنو اجلوانب البدنية اليت تمتزي هبا ، حيث يذكر محمد صبحي حسني آ ن ال  

نه متحفظ يف ال وضاع و متزيها عن ابيق ال مناط اجلسمي دراك جوانب اذلات البدنية ، وآ مه هذ  احملددات آ  احلراكت ، ة ال خرى ، ولعل هذ  احملددات يه السبب وراء الاختالفات يف ا 

 وابلتايل دامئًا حياول جتنب املواقف اليت ميكن آ ن تعرضه للفشل.

دراك اذلات البدنية لعينة المن ىل ارتفاع مس توي الرضا احلريك والفخر والاحرتام آ ما فامي يتعلق ابالجتاهات حنو ا  جيابية يف بعض احملاور ، ويعزي ذكل ا  ط النحيف فا هنم ميتلكون اجتاهات ا 

ن ال مناط اجلسمية النحيفة لها ايضا من احملددات السلوكية ا ا من الامناط اجلسمية ، وآ ن آ مه هذ  ليت متزيها عن غريهوالثقة ذلاهتم البدنية اليت يمتزيون هبا ، حيث يذكر محمد صبحي حسانني آ 

 احملددات آ ن يكون دلاهم القدرة عىل احلركة يف مجيع ال وضاع. 

 

 الاس تنتاجات والتوصيات :2-9

 : الاس تنتاجات : 2-9-1

دراك اذلات البدنية عىل تالميذ ذوي المنط السمني والمنط النحيف عىل آ فراد العينة ،  جراء املعامالت اال حصائية الالزمة لهذ  ادلراسة وقحليل بعد تطبيق مقياس الاجتاهات حنو ا  وبعد ا 

ىل الاس تنتاجات التالية :  -وعرض النتاجئ ومناقش هتا فقد توصلنا ا 

 دراك اذلات البدنية عىل ادلرجة اللكية للمقياس ومنط معظ  م احملاور.تظهر ادلراسة آ ن آ فراد العينة من المنط السمني ميتلكون اجتاهات سلبية حنو ا 

 دراك اذلات البدنية عىل ادلرجة اللكية وميتلكون اجتاه جيابية حنو معظم احملاور.تظهر ادلراسة آ ن آ فراد العينة من المنط النحيف ميتلكون اجتاهات اجيابية حنو ا   ات ا 

 

 : التوصيات : 2-9-2

جراء العديد من ادلراسات امل ليه من هذ  النتاجئ يوىص الباحث اب  امثةل اليت ترثى جمال البحث العلمي مبزيد من املفاهمي اخلاصة ابل مناط اجلسمية وما يرتتب علهيا من من خالل ما مت التوصل ا 

 دة مهنا يف ذات اجملال.سلوكيات دلى التالميذ وخاصة املراحل السنية الصغرية ، ملا لها من آ ثر نفيس وحصي علهيم ، كام يوىص الباحث بنرش هذ  النتاجئ لالس تفا

 

 املراجع :

 .1997آ بو العالء آ محد عبد الفتاح ، ومحمد صبحي حسانني: فس يولوجيا الرايضية ، مرص، دار الفكر العريب ، القاهرة ، . 1

 .1988آ بو الليل محمد : عمل النفس الاجمامعي ، الطبعة الثانية ، دار الهنضة العربية، بريوت . 2

 . 1998وم اذلات والاجتاهات لتالميذ املرحةل الثانوية ، دراسات وحبوث ، اجملةل العلمية ، العدد الرابع والعرشون ، مس توى ال داء احلركة وعالقته مبفه:  آ سامة اكمل راتب. 3

الرتبية الرايضية ،  لكيةعدد السابع ، العالقة بني منط اجلسم والقوام دلى تالميذ املرحةل اال عدادية مبحافظة اجلزية ، اجملالت العلمية ادلورية ، اجملدل الثاين ، ال : آ ايد محمد الس يد خليل. 4

 . 2000القاهرة ، 

 1977حامد زهرات : التوجيه واال رشاد النفيس ، عامل الكتب ، القاهرة ، . 5 

 .2005، العدد ال ول ،  ،  ابععامر جبار السعدي ، وآ خرون: دراسة مس توي تقدم اذلات البدنية واملهارية دلي العب كرة الطائرة ، جمةل الرتبية الرايضية ، اجملدل الر . 6

 .1984عباس محمود عوض: عمل النفس ، دار اجلامعية للمعرفة ، اال سكندرية ، . 7

 .1974عبد الرمحن عيسوي: دراسات يف عمل النفس الاجمامعي ، الطبعة ال ويل ، الهنضة العربية، بريوت ، . 8

 .2000العريب ، القاهرة ، عبد اللطيف آ سامة حسن : عمل النفس العام ، دار الفكر . 9

 .1983سعد عبد الرمحن : السلوك اال نساين ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الفالح ، الكويت ، . 10

 .1989طلعت منصور ، وآ خرون : آ سس عمل النفس العام ، مكتبة ال جنلو املرصية ، القاهرة ، . 11
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 .1998، مركز الكتاب للنرش ، القاهرة ،  محمد حسن عالوي : موسوعة الاختبارات النفس ية للرايضيني. 12

 1987لقاهرة ، محمد حسن عالوي ، ومحمد نرص ادلين رضوان: الاختبارات النفس ية واملهارية يف اجملال الراييض ، الطبعة ال ويل ، دار الفكر العريب ، ا. 13

 2000الثاين، القاهرة ، دار الفكر العريب  ،  محمد ريض حسانني : القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية ، اجلزء. 14

ىل عمل النفس الاجمامعي، املكتب اجلامعي احلديث ، اال سكندرية ، . 15  .2002محمود فتحي عاكشة ، ومحمد شقيق زيك: املدخل ا 

 1979مصطفي فهمي ، ومحمد قطان : عمل النفس الاجمامعي ، الطبعة الثانية ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، . 16

 .1973مقداد يلجن : الاجتاهات ال خالقية يف اال سالم ، الطبعة ال ويل ، . 17

دراك اذلات البدنية يف حصة الرتبية البدنية والرايضية ، رساةل دكتورا  منشورة ، العدد الثالث ، . مو ي بلبول : 18  .  2000القاهرة ، اجتاهات بعض ال مناط اجلسمية حنو ا 
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 قحليل بعض املتغريات الكيامنتيكية جلهيت الاقرتاب ومقارنهتا ابلقمي املثالية يف الوثب العايل ابلطريقة الظهرية

 مخيس عيل سهري. **د  الكوين عيل*د. سامل 

نظرايت وقوانني العلوم املرتبطة بنشاط اجلسم البرشي وهذ  تتطلب  ال ساس ية املس تقاة منيعمتد تعلمي وتدريب املهارات الرايضية عىل مجموعة من املبادئ : البحث مشلكةاملقدمة 

ملام القامئني عىل ملية تدريب وتعلمي املهارات الرايضية بقواعد التحليل احلريك اليت تعمتد عىل عمل احلركة الترشحيي واملياكنياك  احليوية ، ل ن التحليل احلريك كام يرا  قامس حسن ا 

خطوات التحليل  ، ومن آ جل قحديد ال خطاء اجلوهرية  ( هو الوصف الظاهري للحركة آ ي ال جزاء اليت مت جتزئهتا لك عىل حد  ل ن الوصف هو آ ول خطوة من1998حسني )

ىل دراسة ابن من واجبات ا1984( ويؤكد ذكل آ محد محمد خاطر 42:  22ابلنس بة ملضمون ال داء)  وحماوةل معاجلهتا وفقا ً ل مهيهتا دلراسة يف البحث الكيامنتييك ليس موهجا ً فقط ا 

ين املس تخدم ل ن دراسة اخلصائص الكيامنتيكية العنارص املكون للحركة الرايضية بل دراسة هذ  احلركة كوحدة لكية متاكمةل ل ن فاعلية آ داء الرايضيني تتعلق بدرجة اكمامل ال داء الف

تقان ال داء  (.17:  1املهارى ) سسمح ابحل م عىل مس توى ا 

ىل عدة متغريات وآ ن مسابقة الوثب العايل من املسابقات املركبة اليت يعمتد آ داؤها عىل صفات بدنية خاصة وقياسات جسمية معينة للحصول عىل ال داء ال م       ثل ويرحج هذا ا 

ىل آ قرص زمن  Dapen)واثب حلظة الانطالق   ( بأ نه آ ثناء الاقرتاب يظهر آ ن جسم ال1988كيامنتيكية لها تأ ثري يف ال داء كلك  ) ويري دابينا يشلك رضورة انتقالية من الثبات ا 

ىل ال مام ل ن حركة الواثب آ ثناء الاقرتاب غري منتظمة الزمن آ ي آ ن ممكن لدلفع ابلرجل ال مامية بقوة ورسعة عالية رسعته  تزداد تدرجييا ً ل ن هناك  فبعد انطالقه يبق  مركز الثقل ا 

الارتقاء وكذكل موداي ً حلظة ترك القدم  ة حركية مزتايدة حلني بلوغ رسعة اجلسم آ قصاها حلظة وصول قدم الارتقاء نقطة الارتقاء ومن مث يبدآ  اجلذع ابلتعجيل لل مام خالل مليةمكي

الوثب العايل ابلطريقة الظهرية ومقارنهتا ابلقمي املثالية  ت الكيامنتيكية لفعالية(.ومن هنا تأ يت آ مهية هذا البحث برضورة دراسة وقحليل بعض املتغريا2:  37ال رض ابجتا  العارضة )

لعاب القوى ملية التعمل املهارى اذلي ميكن رؤية نتاجئه يف قحسني ال داء لهذ  املسابقة . مسابقة الوثب العايل ابلطريقة الظهرية آ حد مسابقات آ   لتحديد نقاط الضعف ليمت جتاوزها عند

ىل الرسعة نبغي من خاللها احلصولاليت ي العمودية ابجتا  الهدف املطلوب للحصول عىل ارتفاع  عىل آ عىل ارتفاع جراء قحويل الرسعة ال فقية اليت حيصل علهيا من خالل الاقرتاب ا 

 ( 19:  26حلريك )التكنيك(        )( آ ن هدف البايومياكنيك ميكن يف قحسني ال داء ا1987جيد  وطريان  آ فضل  للجسم   ويرى لؤي غامن الصميدعي )

يكون الاقرتاب عىل قسمني وجناح لك متقدم يعمتد عىل البدء الصحيح لالقرتاب من نقطة الوقوف اذلي يكون اما عىل شلك منحىن من البداية حىت نقطة الارتقاء آ و آ ن       

 . النوعني فأ ن اجلري يف املس تقمي خيتلف عن اجلري يف املنحىن )القسم المتهيدي عىل شلك مس تقمي ، والقسم الاخر عىل شلك منحىن( ويف الك

نه لكام زادت رسعة العداء 2000وهذا ما آ كد  قامس حسن وآ خرون )       زادت املنحىن( بأ ن العدو يف املنحىن يعمتد عاملني هام )رسعة العدو ، درجة تقوس املنحىن( وهذا يعين آ 

 (.79:  25قلت رسعته ) اجلسم ميل زاد ولكام لدلاخل اجلسم ميالن لبيتط مما عليه املركزية الطاردة القوة

العارضة آ و يسار العارضة ، فاملتسابق اذلي ارتقاؤ  ابلرجل اليرسى اجتا  اقرتابه من  وهذا ينطبق عىل متسابق الوثب العايل ابلطريقة الظهرية سواء اكن اقرتابه من هجة ميني        

 العليا املس توايت مسابقو به يتأ ثر ال الاختالف وهذا اجلهتني بنيًً  اختالفا هناكارتقاؤ  ابلرجل الميىن يكون اقرتابه من هجة ميني العارضة / وهذا يعين  هجة يسار العارضة ، واذلي

جنازات قحقيق ال بطال من الكثري اس تطاع حيث ( 7-6) عن يقل ال التدرييب مرمه ل ن تأ ثري آ ي دون اجلنسني ولالك اليسار آ و الميني هجة من آ ما اقرتاهبم هجة واكنت متقدمة ا 

هجة الاقرتاب ، ولكن الباحثان ومن خالل  اليت قد تظهر خالل التدريب سواء اكنت فنية او من خالل املتغريات الكيامنتيكية جراء اختالف املشالكت لتجاوز يكفي وهذا س نوات

آ ن مس توى الطالب اذلين هجة اقرتاهبم يسار العارضة مه اكرث عدداً  وآ فضل مس توى من الطالب اذلين اقرتاهبم  ل حظوتواجدها يف امللعب واطالعها عىل ملية التعلمي داخل اللكية 

ىل آ ن الا هجة يسار العارضة  قد تعود عليه الطالب آ كرث من هجة الميني ل ن اجلري الطبيعي يمت يف هذا الاجتا   قرتاب منميني العارضة ، ويعتقد الباحثان آ ن سبب ذكل يعود ا 

وجتاوز الساعة  ني العارضة آ ي ابجتا  عقاربوالسبب ال خر هو آ ن الوقت اخملصص لتعلمي الفعالية حمددة بفرتة زمنية ال تتجاوز الشهرين وهذا غري اك ٍف للتكيف عىل اجلري ابجتا  مي

تيكية يف الوثب العايل ابلطريقة اليت تظهر مما ينعكس عيل مس توى ال داء الفين للطالب ، وهذا ما دفع الباحثان لتناول هذ  املشلكة من خالل قحليل بعض املتغريات الكيامن ال خطاء

وة والضعف وتصحيح القمي الضعيفة اليت آ ظهرها التحليل بعد مقارنهتا ابلقمي املثالية والرتكزي علهيا خالل الظهرية جلهيت الاقرتاب ومقارنهتا ابلقمي املثالية من آ جل الوقوف عىل نقاط الق

 ملية تعمل الطالب لهذ  املسابقة ل ن التعمل املهارى عبارة عن ملية غري مرئية ميكن رؤية نتاجئها من خالل قحسني ال داء.

 :آ هداف البحث :  اهدف البحث للتعرف عىل  3-

 .الاقرتاب جلهيت الكيامنتيكية املتغريات بعض قمي بني الفرق -1

 .الاقرتاب جلهيت الكيامنتيكية املتغريات بعض قمي مقارنة -2

 املثالية ابلقمي الاقرتاب وجلهيت الواثبني قبل من قحقق آ جناز وآ فضل احلسابية املتوسطات قمي مقارنة -3

 :سساؤالت البحث  4- -5

 ؟ الاقرتاب جلهيت الكيامنتيكية املتغريات بعض قمي يف ا حصائية دالةل ذات فروق هناك هل -1

 . املثالية القمي مع الاقرتاب جلهيت الكيامنتيكية املتغريات بعض قمي بني ا حصائية دالةل ذات فروق هناك هل -2

جناز وآ فضل احلسابية املتوسطات قمي بني فروق هناك هل -3  . املثالية والقمي الاقرتاب واهجيت الواثبني قبل من قحقق ا 
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  -:ادلراسات السابقة

 الظهرية ابلطريقة العايل الوثب ملسابقة الرمقي ابملس توى ادليناميكية املتغريات بعض عالقة: عنواهنا(2004دراسة: زايد سويدان )

 : هدفها

 العالقة بني بعض املتغريات ادليناميكية ابملس توى الرمقي ملسابقة الوثب العايل -1

 وسائل التحليل احلريك   ابس تخدامالعالقة بني القدرة العضلية لعضالت الرجلني وبعض املتغريات اكيامنتيكية قيد البحث مهنج ادلراسة  املهنج الوصفي -2

جئ :يوجد ارتباط دال احصائيا بني مس توي الاجناز الرمقي متسابقني النتا 3العينة  اختار الباحث العينة ابلطريقة العمدية من متسابقي منتخب طرابلس يف مسابقه الوثب العايل قواهما 

  h +s املتسابقاقىص ارتفاع يصل الية ثقل جسم  -العمودية    الرسعةولك من : مركبه 

برانمج تعلميي مقرتح لتحسني رسعة وضبط الاقرتاب عىل مس توى الاداء احلريك والرمقي للوثب العايل لتلميذات الشق الثاين من  تأ ثريعنواهنا : 2004دراسة منترص املغريب  -2 

 التعلمي الاسا ي 

 اهدافها: 

 لظهرية  لتلميذات الشق الثاين من التعلمي الاسا ي برانمج تعلميي مقرتح لتحسني رسعة وضبط الاقرتاب عىل مس توى الاداء احلريك للوثب العايل ابلطريقة ا تأ ثريالتعرف عىل  -1

 برانمج تعلميي مقرتح لتحسني املس توى الرمقي  للوثب العايل ابلطريقة الظهرية  لتلميذات الشق الثاين من التعلمي الاسا ي تأ ثريالتعرف عىل  -2

 املهنج املس تخدم :املهنج التجرييب جملموعتني احدهام ضابطة والاخرى جتريبية 

  40:اختار الباحث العينة اب لطريقة العشوائية من تلميذات الصف الثامن من التعلمي الاسا ي من مدرسة ام عامرة وعددمه  العينة

 النتاجئ:

 واملس توى الرمقي للمجموعة التجريبية بني القياسني القبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي  املهارىداةل احصائيا يف مس توى الاداء  وجود فروق -1 

 بني القياس القبيل والبعدي ولصاحل القياس البعدي  التجريبيةفروق داةل احصائيا للصفات البدنية قيد البحث للمجموعة  وجود -2

 والرمقي والصفات البدنية قيد البحث ولصاحل اجملموعة التجريبية   ريبية يف القياس البعدي مبس توى الاداء املهاريوجود فروق داةل احصائيا بني اجملموعة الضابطة والتج -3

    -:الاجراءات  

 اس تخدم الباحثان املهنج الوصفي ملهنج اذلي يتالءم مع طبيعة املشلكة مهنج البحث :  

ةل الرابعة من لكية الرتبية البدنية ابلزاوية ميثلون آ فضل مس توى وس بق هلم دراسة املهارة ومت اختيارمه ابلطريقة العمدية اش متلت عينة البحث مجموعة من طالب املرح  عينة البحث :

 اذلي والسبب الميىن ابلرجل ارتقاهئم آ ي العارضة ميني اقرتاهبم طريق آ خرين وثالثة.   اليرسى ابلرجل ارتقاهئم آ ي العارضة يسار اقرتاهبم طريق مهنم ثالثة ( طالب6والبالغ عددمه )

 الرمقي.  املس توىًً  وآ يضا الظهرية ابلطريقة العايل الوثب ملهارة الفين ال داء جييدون اذلين الطالب آ فضل من كوهنم البحث لعينة الطالب هؤالء الختيار الباحثان دفع

 جماالت البحث :

 - مت تصوير عينة البحث يف ملعب كرة اليد بلكية الرتبية البدنية ابلزاوية. اجملال املاكين 

 م.2014/2015مت تنفيذ البحث خالل العام اجلامعي  اجملال الزماين : 2

 .الميىن ابلرجل( ثالثة مهنم ارتقاهئم ابلرجل اليرسى وثالث 6عينة من طالب املرحةل الرابعة والبلغ عددمه )اجملال البرشي : 3-
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 ال دوات املس تخدمة يف البحث  4- -1

 :آ دوات عامة  4-1- -2

 .جري آ و طباشري -3 ./رشيط قياس -2 ./هجاز وثب عايل قانوين -1

 :آ دوات خاصة بعملية التصوير 4-2- -3

4- )JVC) 1-  آ ةل تصوير ذات تردد من نوع 

 .حامل ثاليث عدد واحد -2

ثناء احملاوالت لتحديد مرمقة لوحات -3  .التصوير آ 

 .مس 40 مهنا لك قياس مبربعني ينهتيي( م1) بطول رمس قياس لوحة -4

 .الكناميتيكية املتغريات قحديد آ جل من فيه موجود خاص برانمج بواسطة العينة قحليل ليمت خشيص آ يل حاسب هجاز -5

جراء التجربة الاس تطالعية بتارخي  :ادلراسة الاس تطالعية  5- -5 الرابعة ومه من خارج عينة البحث   م عىل مجموعة من طالب املرحةل14/5/2014قام الباحثان اب 

يل   :ال ساس ية وهدف الباحثان من هذ  ادلراسة ا 

 .التصوير ملية فهيا يسهل دقيق بشلك املهارة ل داء املناسب املاكن قحديد -6

 .وضعها وماكن التصوير آ ةل قدرة من التأ كد -7

 .دقيق بشلك التصوير ملية يسهل مما املعارضة عن الاكمريا آ بعاد قحديد -8

 م عند الساعة الرابعة مساءا ً يف امللعب22/5/2014بدآ ت ادلراسة ال ساس ية بتارخي   :ادلراسة ال ساس ية  6- -9

 .كرة اليد بلكية الرتبية البدنية ابلزاوية ومت التصوير بواسطة آ حد الفنيني  -10

حضار هجا  مرحةل تثبيت ال ةل وملية التصوير : 6-1- املاكن املناسب اذلي مت قحديد  من خالل  ز الوثب العايل ومرتبة الهبوط ووضعها يفقام الباحثان ابلتعاون مع املساعدين اب 

والواحضة مجليع املراحل الفنية للوثب العايل ابلطريقة الظهرية لتسهيل ملية التحليل احلريك دلراسة عىل املتغريات الكناميتيكية  ة التجربة الاس تطالعية ابلتعاون مع الفين اذلي قام بعملي

جراء القرعة بني املتسابقني و7.60م( وعىل بعد )1.20للبحث . وبعد الانهتاء من ملية تثبيت آ ةل التصوير عىل احلامل الثاليث ابرتفاع ) مت ترتيهبم يف اس مامرة التسجيل اخلاصة م( مت ا 

جراء اال حامء اخلاص هبم لك حسب حاجته مث مسح هلم بضبط  ابحملاوالت خطوات الاقرتاب وآ داء احلركة باكمل مراحلها وبعد الانهتاء من ملية  وبعدها نودي عىل املتسابقني اب 

ومت تصوير  وبعد ذكل مسح للمتسابقني بأ داء احملاوالت حسب قواعد القانون  وضع مقياس الرمس يف آ ماكن خمتلفة اال حامء واال عداد لعميل التصوير بدآ  املتخصص بعملية التصوير حيث

اجملموعة الثانية  ل وىل مث تصويرالقوى للهواة حيث مت تصوير اجملموعة ال وىل اليت دلاها الرجل اليرسى يه رجل الارتقاء بشلك دقيق وبعد الانهتاء من تصوير اجملموعة ا  ادلويل ل لعاب

 التحكمي اخلاصة ابلوثب العايل الس تخراج آ فضل ارتفاع للك متسابق. اس مامرةاليت دلاها الرجل الميىن يه رجل الارتقاء ابلطريقة نفسها اليت آ جريت سابقا ً وقد جسلت مجيع النتاجئ يف 

جناز للك متسابق للحصول عيل متغريات  ( :التحليل احلريك ابحلاسب ال يل ) املرحةل الثانية  6-2 -1 متام ملية التصوير لاكفة آ فراد العينة بدآ ت ملية قحليل آ فضل ا  بعد ا 

ربط آ ةل  -JVC ربط آ ةل التصوير نوع  ذات معاجل ذايت للتصوير وتردد عايل  -JVC .البحث من خالل ما ييل ابحلاسب ال يل للحصول عىل دقة عالية خالل التحليل

يل ( 50)×وعدسة رمقية  ع  التصوير نو  يل قرص لزيري  -CD ) .الس تعامهل .مرة 50آ ي بدرجة تكبري تصل ا  نقل ما حيتويه القرص  -) مت نقل حمتوايت رشيط الفيديو ا 

ىل برانمج التحليل احلريك ابحلاسب ال يل  .من صور املواصفات السابقة ا 

 بتقطيع التحليل برانمج يقوم آ ن آ جل من ابلرتتيب متسابق للك احملاوالت بتخزين املربمج قام -2

يل الصور -3  . البحث متطلبات حسب قحليلها السهل من ليكون مس تقةل صور ا 

 وجلهيت  املتسابقني لاكفة الصور خالل من ارتفاع آ فضل بتحليل املربمج مع ابلتعاون الباحثان بدآ   -4

 .الربانمج يف املربمج اس تخدمه ما حسب الفردية الصور آ ي صورتني للك وبأ سلوب الاقرتاب -5

 طرق قياس املتغريات الكناميتيكية للبحث : 7-

حصل مت اس تخراج رسعة الاقرتاب من خالل عدد الصور للخطوات الثالث ال خرية آ ي عدد الصور للخطوات الثالث ورضهبا يف زمن الصورة الواحدة لن  رسعة الاقرتاب : 7-1-

 عىل رسعة الاقرتاب.

 جتمع ال طوال وال زمان وتقسم املسافة / الزمن لنحصل عىل رسعة الاقرتاب م/ث  وميكن اس تخراهجا آ يضا ً من خالل طول لك خطوة من اخلطوات الثالث ال خرية وزمهنا مث     

 ال رض الارتقاء قدم ترك حلظة آ ي هنايهتا وحيت الارتقاء مرحةل دايةب منمت قياسه عن طريق عدد مرات الضغط عىل الفأ رة اخلاصة ابحلاسب ال يل واليت تعرف  زمن الارتقاء : 7-2-

   Clickالارتقاء زمن فينتج الواحدة الصورة زمن هو 0.016 يف املرات عدد نرضب      ذكل وبعد

نزال خط مركز ثقل اجلسم حلظة الارتقاء : ارتفاع 7-2- ىل ال رض آ ي  ومت قياسها عن طريق وضع نقطة ومهية ابحلاسب ال يل والربانمج السابق ومن مت ا  مودي من هذ  النقطة ا 

 املسافة احملصورة بيهنام .

 زاوية رضب طريق عن حساهبا SIN  يف نرضبه والناجتمت اس تخراج الرسعة العمودية للك متسابق عن طريق الربانمج اخلاص ابحلاسب ال يل وميكن  الرسعة العمودية : 7-4-

 احملصةل  آ و الرسعة الابتدائية: الزر عىل وابلضغط  جاهـ يف الطريان
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 (263:  28مت اس تخراهجا عن طريق برانمج احلاسب ال يل اذلي يس تعمهل املربمج ) ة :الرسعة ال فقي 7-5-

 اخللف من قياسها مت التحلييل مت قياسها من اخللف بوضع نقاط عىل مفاصل الفخذ والركبة ومفصل القدم ومن خالل الربانمج زاوية الرجل احلرة : 7-6-

 احملصورة بني حمصةل القوةيه الزاوية  (VO) واملركبة الافقية (V X)( 44:  6)  ال يل للحاسب التحلييل الربانمج خالل من قياسها ومتحلظة طريان اجلسم    زاوية الطريان : 7-7- 

ىل آ عىل ارتفاع فوق العارضة ، الناجت عن ارتقائه يمت حساب هذا   اع مركز ثقل اجلسم فوق العارضة :ارتف 7-8- طريق حساب بعد مركز ثقل اجلسم  املتغري عنبعد وصول املتسابق ا 

ىل احلافة العليا للعارضة واملسافة متثل ارتفاع مركز ثقل اجلسم عن اذلي هو عبارة عن نقطة ومهية وضعها املتخصص ليوحض مركز ثقل املتسابق ويرمس  خط مودي من هذ  النقطة ا 

 العارضة .

يمت قياسها عن طريق وضع نقاط قحدد طول لك خطوة من اخلطوات الثالث ال خرية ومجعها وهذا مت عن طريق الضغط عىل زر الفأ رة ويرمس  طول الثالث خطوات ال خرية : 7-9-

 توصل بني نقطتني للك خطوة . خطوط

ومجعها الس تخراج الزمن اللكي بعد  عن طريق احلاسب ال يل والربانمج التحلييل مت حساب ال زمنة للك خطوة من اخلطوات زمن الثالث خطوات ال خرية والزمن اللكي لها : 7-10-

 آ ن حصلنا عىل زمن لك خطوة عىل انفراد.

VO-7-11  خراهجا عن طريق احلاسب ال يل والربانمج اخلاص بعملية التحليل وعن طريق املعادةل مت اس ت الرسعة الابتدائية               

 SPSS)   )قد اس تخدم الباحثان احلقيبة اال حصائية :  املعاجلات اال حصائية 8-    

 املتوسط احلسايب  -

 الاحنراف املعياري . -

 اختبار مان وتين  -

 

 عرض ومناقشة قحليل بعض املتغريات الكيامنتيكية جلهيت الاقرتاب :  1-            عرض ومناقشة النتاجئ  -3

 يوحض الفرق بني هجيت الاقرتاب للمتغريات الكناميتيكية وقمية (U (( احملتس بة ومس توي ادلالةل.1جدول )

 مس توي

 ادلالةل
(U)قمية 

 

 

 متوسط فرق الرتب
 العارضةالاقرتاب ميني  الاقرتاب يسار العارضة

 املتغريات
 رجل الميني رجل الميني رجل الس يار رجل اليسار 

 s x s X الميني اليسار

 طول اخلطوة ال وىل/م 1.127 0.235 1.527 0.191 2.33 4.67 1.000 0.127

 طول اخلطوة الثانية/م 1.423 0.316 1.547 0.241 2.67 4.33 2.00 0.275

 طول اخلطوة الثالثة/م 1.417 0.354 1.377 0.244 3.50 3.50 4.500 1.00

 زمن اخلطوة ال وىل/ث 0.160 0.032 0.149 0.019 3.83 3.17 3.500 0.637

 زمن اخلطوة الثانية/ث 0.235 0.037 0.235 0.019 3.67 3.33 4.000 0.514

 زمن اخلطوة الثالثة/ث 0.203 0.037 0.203 0.019 3.67 3.33 4.000 0.814

 زمن اخلطوات الثالث/ث 0.597 0.081 0.587 0.049 3.67 3.33 4.000 0.827

 رسعة الاقرتاب م/ث 6.610 0.877 7.601 0.985 2.67 4.33 2.000 0.275

 زمن الارتقاء/ث 0.149 0.018 0.145 0.015 3.67 3.33 4.000 0.817

 0زاوية الطريان/ 47.567 5.100 42.833 3.842 4.33 2.67 2.000 0.225

 حمصةل الرسعة/ث 6.000 1.111 5.803 0.932 3.67 3.33 4.000 0.827

 الرسعة العمودية م/ث 4.374 0.456 3.941 0.727 4.33 2.67 2.000 0.275

 الرسعة ال فقية م/ث 4.083 1.147 4.248 0.699 3.33 3.67 4.000 0.827

 0زاوية الرجل احلرة/ 87.433 5.116 104.5 2.433 2.00 5.00 0.000 0.050

 ارتفاع مركز اجلسم حلظة الارتقاء /مس 1.254 0.021 1.267 0.025 2.83 4.17 2.500 0.376

 ارتفاع مركز ثقل اجلسم فوق العارضة /مس 0.21 0.025 0.20 0.017 4.17 2.83 2.500 0.346

 زمن الوصول ل قىص ارتفاع / ث 0.256 0.000 0.288 0.032 2.50 4.50 1.500 0.121

 .U  اختبار مان وتبين    -   0.05ادلالةل قحت * مس توى * 
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ىل طول اخلطوة ال وىل جلهة الميني بلغ  ( ملعرفة الفروق بني قمي بعض املتغريات الكيامنتيكية وجلهيت الاقرتاب1من خالل جدول )   يف الوثب العايل ابلطريقة الظهرية.* ابلنس بة ا 

( 0.191( والاحنراف املعياري )1.527( آ ما جلهة اليسار مفان املتوسط احلسايب )2.33( ومتوسط فرق الرتب )0.235املعياري ) م( والاحنراف1.127املتوسط احلسايب لها )

جل اليرسى آ فضل من ( . وهذا يعين آ ن اجملموعة اليت ارتقاؤها ابلر 0.127( ومس توي ادلالةل اكن )1.000( واكن اختبار مان وتين جلهيت الميني واليسار )4.67ومتوسط فرق الرتب )

يل زمن اخلطوة ال وىل نرى آ ن مجموعة رجل اليسار آ فضل آ يضا ً ، وهذا يعين آ ن الرسعة ال فقية دلاهم آ رسع ل   ن الرسعة تعمتد عىل طول اخلطوة وزمهنا ترددها مجموعة الميني ولو نظران ا 

 (م1.547) احلسايب املتوسط اكن اليسار وجلهة( 2.67) الرتب فرق ومتوسط( 0.316( والاحنراف املعياري)م1.423* ابلنس بة للخطوة الثانية جلهة الميني بلغ املتوسط احلسايب لها )

 اليسار رجل مجموعة آ ن يعين وهذا ،( 0.275) ادلالةل ومس توي( 2.000) واليسار الميني جلهيت وتين مان اختبار واكن( 4.33) الرتب فرق ومتوسط( 0.241) املعياري والاحنراف

 ( حيث يرى2001اخلطوة آ فضل من مجموعة الميني ، وهذا مطابق ملا جاء به ستيف ابترك ) لدلاهم. طو  اكنت

لية اللف اذلي يقلل دوران آ ن عىل الالعب آ ن يعمل خطوة واسعة للرجل اخلارجية لتقليل الرسعة ولزايدة نصف قطر ادلوران، وآ ن ذكل مينع الالعب من امليالن خالل م  

      التقريبية بيامن اخلطوة ال خرية تكون آ قرص من اليت قبلها  ( ان اخلطوة ما قبل ال خرية جيب ان تكون ال طول ابلنس بة للركضة2004.  وكام اكد براد هكت )(3:  39الهنوض )

(36  :3   .) 

ميان شاكر )      ( ان اخلطوة ما قبل ال خرية جيب ان تكون ال طول يك يمتكن الالعب من قحقيق قوة ادلفع الالزمة يف مرحةل الارتقاء وتغيري الاجتا  2000ويرى آ يضاً  قامس حسن وا 

ىل العمودي )  الميني جلهة الثالثة للخطوة ابلنس بة اعطاها آ فضلية عن الرجل الميىن * ( ، وآ ن لك ما س بق ذكر  ينطبق عيل مجموعة الارتقاء برجل اليسار وذلكل282:  24من ال فقي ا 

(  0.244) املعياري والاحنراف (م1.377) احلسايب املتوسط اكن اليسار وجلهة( 3.50) الرتب فرق ومتوسط( 0.354)املعياري والاحنراف( م1.417) لها احلسايب املتوسط بلغ

 .وتين مان اختبار وقمية( 3.50) اليسار جلهة الرتب فرق ومتوسط

( وهذا يدل عىل آ ن مجموعة رجل اليسار دلاها طول اخلطوة افضل من مجموعة رجل الميني من الناحية الفنية ل هنا جيب ان تكون 1.000( ومس توى ادلالةل )4.500للجهتني  اكن )     

قليال ً وآ رسع من ابيق اخلطوات ل ن اخلطوة ال قرص والارسع  ال خرية جيب ان تكون آ قرص ( اذلي يقول ان اخلطوة2001وهذا يتطابق مع رآ ي ستيف ابترك ) قصرية ورسيعة

 من اليت قبلها الن اخلطوة الاخرية  تكون آ قرص( ايضا ً آ ن اخلطوة ال خرية جيب آ ن 2004( وكام يرى براد هكت )4:  39سوف تكون دامئًا ً ال كرث تأ ثريا ً لل داء املهارى )

ذا اكنت طو      ىل فشا اجتياز العارضةا  يل فقدان الرسعة ال فقية وعدم قدرة الواثب عىل نقل مركز ثقهل موداي ً وابلتايل س يؤدي ذكل ا  رى ي، ويف ختام احلديث  يةل فأ هنا تؤدي ا 

 ادليناميكية ديد جناح اجتياز العارضة واذلي يؤكد  شزيالباحثان ان اخلطوات الثالث ال خرية مبجموعها سشلك جزءا ً حيواي ً من مرحةل الاقرتاب ل هنا العامل الرئييس يف قح

 (2003) الظهرية ابلطريقة العايل الوثب ملسابقة الرمقي ابملس توى

مس  20-15حيث " آ ن اخلطوة ما قبل ال خرية ال بد آ ن تزداد عن سابقهتا مبقدار  % من جناح الوثبة يعمتد عىل الركضة التقريبية وخصوصا ً الثالث ال خرية 90حيث يرى آ ن      

 ( ، ويرى الباحثان آ ن هذا مل يتحقق من قبل مجموعة رجل 217: 34تقريبا ً بيامن تقرص اخلطوة ال خرية ابملقدار نفسه تقريبا ً وهذا حيقق مركز ثقل منخفض عند بداية الارتقاء "    )

مس آ ي قرصت اخلطوة  17ول اخلطوة قبل ال خرية ابلطول نفسه تقريبا ً بيامن قحقق ذكل مع مجموعة رجل اليسار بني اخلطوة قبل ال خرية وال خرية حيث بلغ الفرق الميني حيث آ ن ط

ىل نقل الرسعة ال فقية املزتايدة ا ىل رسعة مودية لتحقيق ارتفاع آ عىل 17ال خرية عن سابقهتا مبقدار   .  ابلنس بة لزمن اخلطوة الاوىل جلهة الميني بلغ املتوسط مس ، وهذا يؤدي ا 

( ومتوسط فرق 0.018ث( والاحنراف املعياري ) 0.149( وجلهة اليسار اكن املتوسط احلسايب )3.83( ومتوسط فرق الرتب )0.032ث( والاحنراف املعياري ) 0.160احلسايب )

 ( وهذا يدل عىل ان مجموعة رجل اليسار قد قطعت اخلطوة ال وىل0.637( ومس توى ادلالةل )3.500( واكنت قمية اختبار مان وتين للجهتني )3.17الرتب )

( 3.67ث( ومتوسط فرق الرتب ) 0.037ث( والاحنراف املعياري ) 0.235بزمن آ قرص من مجموعة الميني . ابلنس بة لزمن اخلطوة الثانية جلهة الميني بلغ املتوسط احلسايب لها )     

(.* وابلنس بة لزمن 0.814( ومس توي ادلالةل )4.000( واكنت قمية اختبار مان وتين للجهتني )0.018ث( والاحنراف املعياري ) 0.235ار اكن املتوسط احلسايب   )وجلهة اليس

ث(  0.203هة اليسار اكن املتوسط احلسايب  )( وجل3.67ث( ومتوسط فرق الرتب ) 0.369ث( والاحنراف املعياري ) 0.203اخلطوة الثالثة جلهة الميني بلغ املتوسط احلسايب )

 ( وهذا يعين آ ن مجموعة الرجل الميني تتشابه0.814( ومس توى ادلالةل )4.000( واكنت قمية اختبار مان وتين للجهتني )3.33( ومتوسط فرق الرتب )0.018والاحنراف املعياري )

 اك فرق يف زمن اخلطوة ال وىل لصاحل رجل اليسار ،مع مجموعة اليسار يف زمن اخلطوة الثانية والثالثة بيامن هن 

 زمن الثالث خطوات الاخرية : -

 ( وجلهة اليسار فاكن املتوسط احلسايب  3.67( ومتوسط فرق الرتب )0.081ث( والاحنراف املعياري ) 0.597* ابلنس بة لزمن الثالث خطوات بلغ املتوسط احلسايب جلهة الميني )

( وهذا يعين آ ن زمن 0.827( ومس توى ادلالةل )4.000( واكنت قمية اختبار مان وتين للجهتني )3.33( ومتوسط فرق الرتب )0.049املعياري ) ث( والاحنراف 0.587)    

 اخلطوات الثالث ال خرية جملموعة رجل اليسار آ فضل من الميني ،

( جلهة اليسار اكن 2.67( ومتوسط  فرق الرتب )0.877( م/ث والاحنراف املعياري )6.610ابلنس بة لرسعة الاقرتاب جلهة الميني بلغ املتوسط احلسايب ) * رسعة الاقرتاب :

( وهذا 0.275( ومس توى ادلالةل )2.000( واكنت قمية اختبار مان وتين جلهتني )4.33( ومتوسط فرق الرتب )0.985( م/ث والاحنراف املعياري )7.601املتوسط احلسايب    )

ن املتوسط احلسايب ارضة جزاء نقل جملموعة رجل اليسار اكن آ رسع من مجموعة رجل الميني ، وهذا يف رآ ي الباحثان يودل دوران يساعد املتسابق عىل الوثب اخللفي ابجتا  الع يعين ا 

 ومن خالل لك ما مت عرضه ومناقش ته من متغريات كيامنتيكية  وجلهيت الاقرتاب الميني واليسار ابس تخدام اختبار مان  مودية لتحقيق ارتفاع آ فضل . الرسعة الافقية املزتايدة ا ىل رسعة
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غريات وجلهيت ةل ا حصائية يف قمي املتوتين ظهر آ ن قمية مان وتين مجليع املتغريات يه آ كرب من مس توي ادلالةل ابس تثناء زاوية الرجل احلرة وهذا يعين عدم وجود فروق ذات دال

 الاقرتاب الميني واليسار ولهذا يتحقق التساؤل ال ول .

( وجلهة اليسار اكن املتوسط 3.67( ومتوسط فرق الرتب )0.018ث( والاحنراف املعياري) 0.1493* ابلنس بة لزمن الارتقاء جلهة الميني بلغ املتوسط احلسايب لها )زمن الارتقاء : -

( وهذا يعين آ ن زمن 0.817( ومس توى ادلالةل )4.000( واكنت قمية اختبار مان وتين للجهتني )3.33( ومتوسط فرق الرتب )0.015ملعياري )ث( والاحنراف ا 0.145احلسايب )

ن زمن الارتقاء عند  الارتقاءالارتقاء دلى مجموعة رجل اليسار آ قرص من زمن الارتقاء دلى مجموعة رجل الميني ويف رآ ي الباحثان آ ن هذا الزمن ليس دليال ً عىل رسعة  اجليدة مبعين ا 

 ما يكون قصريا ً دليال ً عىل رد فعل

يل املركبة العمودية (Y) وهذا ما مل حيدث      ىل العارضة بدل من ال عىل    الالعب اجليدة جراء قحويل املركبة ال فقية  (X) ا  ن ملية ارتقاء الالعب ا  ابلنس بة جملموعة البحث حيث ا 

( بأ ن زمن الارتقاء يتوقف عىل زاوية وضع القدم عىل الارض آ ثناء الارتقاء ولكام كربت الزاوية قل زمن الارتاكز وآ مكن الاس تفادة من 1979محمود عبد احلافظ )وهذا ما آ كد  عادل 

زايدة الشغل املبذول مما سبب عنه جعةل تقصريية لرسعة  عليهآ ثناء انطالق اجلسم للطريان ولكام صغرت زاوية الارتقاء لكام زاد زمن الارتاكز اذلي يرتتب  آ كرب مقدار لطاقة احلركة

ىل انطالق الواثب حلظة ترك ال رض وهذا ما ال ينطبق عىل عينة البحث حيث اكن زمهنم قصريا ً ولكن الشغل املنجز قليل وقد آ كد  )آ نكوسربين ن الالعب حباجة ا  ت( حيث يقول ا 

ىل آ كرث من ) بقاء قدم الارتقاء فوق ال رض لفرتة اكفية تصل ن زمن االتصال ابل رض 0.18احياانً  ا  ىل الرسعة العمودية كام وا  ( لالعب املتقدم لتوليد قوة رد الفعل لل رض لنقلها ا 

 (.4:  15يعمتد عىل تكنيك الواثب آ يضا ً)

 املتوسط اكن اليسار وجلهة( 4.33) الرتب فرق ومتوسط( 5.100ملعياري )( والاحنراف ا47.567* ابلنس بة لزاوية الطريان بلغ املتوسط احلسايب جلهة الميني )زاوية الطريان : -

ن زاوية 0.225( ومس توى ادلالةل )2.00( واكنت قمية اختبار مان وتين للجهتني )2.67( ومتوسط فرق الرتب )3.842والاحنراف املعياري ) 42.833) احلسايب ( وهذا يعين ا 

 مجموعة رجل اليسار الن كرب زاوية الطريان دليل عىل قدرة الالعب عىل قحويل الرسعة ال فقية ا ىل رسعة مودية آ ن صغر هذ  الزاوية يعينالطريان دلى مجموعة الرجل الميني آ فضل من 

( 6:  17وازي لل رض وتقدر ابدلرجة " )ي املضعف الرسعة العمودية مما ينعكس عىل احملصةل ل ن زاوية الطريان " يه الزاوية احملصورة بني اجتا  مركز ثقل اجلسم لل عىل واخلط ال فق

الطريان دلاهم بعيدة عن املس توى  درجة ويف لك ال حوال فا ن مجموعة رجل الميني واليسار زاوية 60-55درجة بيامن حددها حسني رفعت بـــ  65-60، وقد حددها بسطوييس آ محد بـــ 

 لتحقيق هدف احلركة لوجود عالقة وثيقة بني زاوية الطريان وهدف احلركة اذلي هو قحقيق آ كرب ارتفاع .املثايل اذلي س بق ذكر  وهذا يتطلب التأ كيد عىل زاوية الطريان 

( وجلهة اليسار اكن املتوسط احلسايب 3.67(ومتوسط فرق الرتب )1.111م/ث( والاحنراف املعياري ) 6.000* ابلنس بة حملصةل الرسعة بلغ املتوسط احلسايب ): حمصةل الرسعة -

ن حمصةل 0.827( ومس توى ادلالةل )4.000( واكنت قمية اختبار مان وتين  للجهتني )3.33( ومتوسط فرق الرتب )0.932املعياري ) م/ث( والاحنراف 5.803) ( وهذا يعين ا 

 لرسعة العمودية.الرسعة جملموعة اليسار آ فضل من الميني وميكن احلصول عىل احملصةل من خالل اجلذر الرتبيعي جملموع مربع الرسعة ال فقية وا

 

( واكن املتوسط احلسايب 4.33( ومتوسط فرق الرتب )0.456( م/ث والاحنراف املعياري)4.374* ابلنس بة لرسعة العمودية بلغ املتوسط احلسايب جلهة الميني )الرسعة العمودية : -

( وهذا يعين ا ن 0.275( ومس توى ادلالةل )2.000للجهتني ) قمية اختبار مان وتين ( واكنت2.67( ومتوسط فرق الرتب )0.727والاحنراف املعياري ) ( م/ث3.941جلهة اليسار )

ن اجملموعتني قريبتان من املس توى اذلي يرا  عادل عبد البصري ) ذا اكنت يف 1998الرسعة العمودية جملموعة رجل الميني آ فضل من رجل اليسار ومع ذكل فا  ذ يرى الرسعة العمودية ا  ( ا 

 فاكرث تعد جيدة وهذا ما اس تطاعت اجملموعتني من قحقيقه . م/ث 4.7 – 3.5حدود 

( وجلهة اليسار اكن 3.33( ومتوسط فرق الرتب )1.147( م/ث والاحنراف املعياري )4.083* آ ما ابلنس بة لرسعة ال فقية بلغ املتوسط احلسايب جلهة الميني )الرسعة ال فقية : -

( وهذا يعين الرسعة ال فقية جملموعة اليسار 0.827( ومس توى ادلالةل )4.000( وقمية اختبار مان وتين للجهتني )0.699اري )والاحنراف املعي ( م/ث4.248املتوسط احلسايب )

 (.283:  14م/ث فأ كرث ) 7.5-5للمجموعتني مع ما جاء به عادل عبد البصري حيث يرى الرسعة ال فقية تكون حبدود  آ فضل من الميني وعند مقارنة الرسعة ال فقية

( وجلهة اليسار اكن 2.00( ومتوسط فرق الرتب )5.116( والاحنراف املعياري)87.433* ابلنس بة لزاوية الرجل احلرة جلهة الميني بلغ املتوسط احلسايب )زاوية الرجل احلرة : -

( وهذا يعين ا ن 0.050( ومس توى ادلالةل )0.00وتين للجهتني ) ( واكنت قمية اختبار مان5.00( ومتوسط فرق الرتب )2.433( والاحنراف املعياري )104.50املتوسط احلسايب )

ذا اكنت مفرودة كثريا ً فهذا غري حصيح ل ن الرجل احلرة كام يرى عادل محمود عبد احلافظ  زاوية الرجل احلرة دلى مجموعة الرجل ( 1979)الميىن آ فضل من مجموعة اليسار الن الزاوية ا 

ن تتحرك حركة رسيعة جدا ً ا   مما  يل ال مام ال عىل ويه منثنيه جدا ً من مفصل الركبة وذكل لالس تفادة بأ كرب مقدار ممكن من طاقة حركة الاقرتاب من خالل الرسعة الزاويةالبد ا 

هن هنا سس تغرق زمن ارتقاء آ كرب كام ا  ذا اكنت مفرودة فا  ىل دفع ايساعد الواثب عىل الانطالق يف الاجتا  الرآ  ي ل عىل ، ل ن حركة الرجل احلرة ا  ن  تؤدي ا  اجلسم للخلف مبكرا ً قبل ا 

 ( . 58:  15)         . يصل مركز ثقل الواثب آ قىص هل 

( ويؤكد براد هكت عىل رضورة آ ن خيلق الالعب رافعة قصرية 4:  39ويرى ستيف ابترك  آ ن الرجل احلرة جيب آ ن ترتفع برسعة كبرية مع جعل الفخذ موازاي ًلل رض )          

 (.3:  38تظهر ابلفخذ اذلي يكون موازاي لل رض والكعب قحت الورك ليك ال يفقد رسعة هذ  الرافعة ابلنس بة للرجل احلرة )

 

( ومتوسط 0.021والاحنراف املعياري ) ( مس1.254ابلنس بة الرتفاع مركز ثقل اجلسم حلظة الارتقاء جلهة الميني بلغ املتوسط احلسايب ) ثقل اجلسم حلظة الارتقاء : ارتفاع مركز -

( 2.500وتين للجهتني ) ( وبلغت قمية اختبار مان4.17ومتوسط فرق الرتب )( 0.025( مس والاحنراف املعياري )1.267( وجلهة اليسار اكن املتوسط احلسايب)2.83فرق الرتب )
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ىل آ ن الواثب  الارتقاء جملموعة اليسار آ فضل من مجموعة الميني آ ي لكام يكون مركز ثقل آ بعد عن ال رض يدل ( وهذا يعين آ ن ارتفاع مركز ثقل اجلسم حلظة0.367ومس توى  ادلالةل )

كامل ملية املد ل  كن حلظةرجل الارتقاء وهذا حاء مطابقا ً لرآ ي عادل محمود عبد احلافظ حيث يرى من الرضوري آ ن يكون ارتفاع مركز ثقل اجلسم عن ال رض آ كرب ما ميمتكن من ا 

ليه الواثب ويتوقف هذا الارتفاع عىل تكوين  ن ذكل يتناسب طرداي ً مع الارتفاع اذلي ميكن آ ن يصل ا  وشلك جسم الواثب ووضع اجلسم آ ثناء ترك ال رض آ ثناء الارتقاء حيث ا 

 (.60-59:  15ادلفع )

( ومتوسط 2.025( مس والاحنراف املعياري )21.667ابلنس بة الرتفاع مركز ثقل اجلسم فوق العارضة جلهة الميني اكن املتوسط احلسايب  ) ع مركز ثقل اجلسم فوق العارضة : * ارتفا

( وهذا يعين 0.346( ومس توى ادلالةل )2.500( وقمية اختبار مان وتين للجهتني )0.017( مس والاحنراف املعياري )0.20احلسايب )( وجلهة اليسار اكن املتوسط 4.17فرق الرتب )

ن مجموعة رجل الميني قد بذل من مجموعة اليسار خالل  ت جمهودا ً آ كربآ ن ارتفاع مركز ثقل جسم الواثب فوق العارضة لرجل الميني آ عىل من رجل اليسار وهذا يعين يف رآ ي الباحثة ا 

 الطريان مما ساعد مركز ثقل جسم الالعب من املرور فوق العارضة ابرتفاع آ عىل . ملية الارتفاع جراء زايدة مركبة الرسعة العمودية حلظة

ىل آ قىص ارتفاع : ىل آ قىص ارتفاع بلغ املتوسط احلسايب جلهة الميني ) * زمن الوصول ا  ( 2.50( ومتوسط فرق الرتب )0.00ث والاحنراف املعياري ) (0.256ابلنس بة لزمن الوصول ا 

( ومس توى ادلالةل 1.500وتين جلهيت ) ناختبار ما( واكنت قمية 4.50( ومتوسط فرق الرتب )0.032( ث والاحنراف املعياري )0.288وجلهة اليسار اكن املتوسط احلسايب)

ن حركة مركز ثقل اجلسم حلظة الطريان خالل ارتفاع جملموعة ر  ( وهذا يعين ا ن زمن الوصول ل قىص0.121) جل اليسار آ فضل من مجموعة الميني ، وسبب ذكل يف رآ ي الباحثان ا 

ليه ليه مركز  ( بأ نه لكام زاد الارتفاع اذلي2004مركز ثقل جسم املتسابق وهذا ما آ كد  زايد صاحل سويدان ) الرسعة العمودية تتناسب طرداي ً مع آ قىص ارتفاع يصل ا  ثقل يصل ا 

الالعب والعارضة وطول فرتة طريانه اكفية ل داء التقوس ومرور الورك بشلك حصيح خالل اجتياز العارضة  جسم املتسابق ساعد  ذكل يف احلصول عىل مسافة اكفية بني مركز ثقل

ن الرسعة ال فقية مفيدة ل هنا تتيح لالعب فرتة زمنية اجليدة  (.1: 6)اب آ طول للوصول عىل مقة الارتفاعخالل الاقرت  وهذا يتطابق مع رآ ي ستيف ابترك حيث يرى ا 

اس تخدام احلاسب ال يل والتحليل اال حصايئ للبياانت توصل  يف حدود عينة البحث وعىل ضوء ال هداف والتساؤالت ومن خالل التصوير والتحليل احلريك الاس تنتاجات : 1-

ىل النتاجئ التالية :  الباحثان ا 

جياد قمية -1 ىل ا   للك متغري من املتغريات الكيامنتيكية لعينة البحث وجلهيت الاقرتاب يف الوثب العايل ابلطريقة الظهرية. التوصل ا 

حصائيا ً بني هجيت الاقرتاب )ميني ويسار العارضة( يف مجيع املتغريات الكيامنتيكية ابس تثناء متغري زاوية الرجل -2 حصائية  عدم وجود فروق داةل ا  لصاحل احلرة حيث ظهرت فروق ا 

 رجل الميني .

حصائيا ً بني متوسطات مجيع املتغريات الكيامنتيكية وجلهيت الاقرتاب والقمي املثالية لصاحل القمي املثالية . -3  وجود فروق داةل ا 

                   ة عن القمي املثالية .عند مقارنة قمي املتوسطات احلسابية وآ فضل اجناز للواثبني وجلهيت الاقرتاب ابلقمي املثالية اكنت مجيع املتغريات بعيد -4

 بناء ً عىل ما توصل اليه الباحثان من خالل اس تنتاجات البحث يويص الباحثان مبا ييل : التوصيات : 2-

 تعمل الوثب العايل ابلطريقة الظهرية .الاعمامد عىل قمي املتغريات الكيامنتيكية اليت متكنت الباحثة من قحديدها جراء التحليل احلريك ابس تخدام احلاسب ال يل عند  -1

 اس تخدام آ ي من وهجيت الاقرتاب لعدم وجود فروق ا حصائية بني املتغريات الكيامنتيكية خالل تعمل الوثب العايل ابلطريقة الظهرية . -2

 القمي املثالية مما ينعكس عىل مس توى ال داء الفين واال جناز.رضورة التأ كيد عىل قمي مجيع املتغريات الكيامنتيكية وجلهيت الاقرتاب عند التعمل ل هنا بعيدة عن  -3

 اس تخدام طرق التصوير املتطورة ويف ثالث آ بعاد آ ي اس تخدام ثالث آ الت تصوير ابجتاهات وارتفاعات خمتلفة ومجليع املسابقات . -4

جراء املزيد من ال حباث لاكفة املسابقات ولالك اجلنسني وعىل مس توايت رايضية خم  -5  تلفة ا 

 املـــــراجع الـــعربية

 م( القاي يف اجملال الراييض ، دار الفكر العريب ، القاهرة. 1984آ محد محمد خاطر ، عيل فهمي البيك : ) -1

 م( س باقات امليدان واملضامر ، دار الفكر العريب ، القاهرة.1997بسطوييس آ محد بسطوييس : ) -2

 م( ، املياكنياك احليوية وطرق البحث العلمي للحراكت الرايضية ، 1999جريد هو مخوث : ) -3

 ترمجة جامل عبد امحليد وسلامين عيل حسن ، مركز الكتاب للنرش ، القاهرة.                           

 رساةل ماجس تري غري منشورة ، جامعة  –م( عالقة القوة الانفجارية للرجلني وبعض املتغريات الكيامنتيكية  ابملس توى الرمقي للوثب الطويل 2000محيدة عيل شيبة : ) -4

 الفاحت ، طرابلس .

 الرمقي دلفع اجلةل ، رساةل ماجس تري غري منشورة ، جامعة الفاحت ، طرابلس.            م( عالقة املتغريات الكيامنتيكية والرتكيب اجلسمي ابملس توى2002خادل جربيل آ بو زاين : ) -5
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 جامعة ، منشورة غري ماجس تري رساةل ، الظهرية ابلطريقة العايل  الوثب ملسابقة الرمقي ابملس توى ادليناميكية املتغريات بعض عالقة( م2004: ) سويدان صاحل زايد -6

 .طرابلس ، الفاحت

 

 م( ، مسابقات امليدان واملضامر ، تكنيك ، تعلمي ، تدريب ، دار   الفكر العريب.1979سلامين عيل حسن وآ خرون : ) -7

 م( نظرايت وتطبيقات مسابقات امليدان واملضامر دار اال شعاع الفنية  الاسكندرية .2002مسري عباس وآ خرون : ) -8

 يب ابس تخدام احلاسب ال يل لتحسني التح م يف الهبوط   والثبات دلى العبات امجلباز عىل حصان القفز ، رساةل دكتورا  غري م( برانمج تدري1995رشيفة عبد امحليد عفيفي : ) -9

 غري منشورة ، جامعة اال سكندرية .                                                    

 لصفات البدنية مبس توي اال جناز للوثب العايل ابلطريقة الظهرية ، طرابلس.م( عالقة بعض القياسات وا1997شعبان عبد السالم همارة : ) -10

 هــ( املياكنياك وادلينامييك ، رشكة الس نابل اخلرضاء ، ليبيا.1430صالح خشيبة وآ خرون : ) -11

ىل ال لعاب العرشية والس باعية للنساء ، املوصل. 1988ضياء جميد الطالب : ) -12  م( املدخل ا 

 م( املياكنياك احليوية ال سس النظرية والتطبيقية ، دار الفكر العريب ، القاهرة1993حسام ادلين : )طلحة  -13
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ثناء اجتياز احلواجز   الثالث ال وىل يف العدو 2002عامد رمضان كعيب : ) -21  م/ح ، رساةل ماجس تري غري منشورة ، جامعة  10م( دراسة قحليلية لبعض املتغريات الكيامنتيكية آ 

 الفاحت ، طرابلس .                                                  

 بادئ ال سس املياكنيكية للحراكت الرايضية ، دار الفكر العريب ، عامن.م( م1998قامس حسن حسني : ) -22

 م( ال سس النظرية واملياكنيكية يف تدريب الفعاليات     العرشية للرجال وامخلاس ية للنساء ، جامعة املوصل .1979، تزار جمد الطالب : ) ------------------ -23

ميان شاكر :  ----------------- -24  م( ال سس املياكنيكية والتحليلية والنفس ية يف فعاليات امليدان   واملضامر ، دار الفكر العريب.2002)، ا 

 املوائع ( منشورات جامعة الفاحت ، طرابلس. –احلواجز  –التتابع  –م( فن ال داء احلريك لفعاليات )العدو 2002، وآ خرون : ) ---------------- -25

 والرايضة ، جامعة املوصل .  م( البايومياكنياك1987لؤي الصميدعي : ) -26

 م( مناذج رايضية ملرحةل الاقرتاب يف الوثب العايل بطريقة التقوس ،  رساةل ماجس تري غري منشورة ، جامعة اال سكندرية .1996محمد عارف الس يد : ) -27

 لعريب ، القاهرة .م( املياكنياك احليوية وتطبيقاهتا ، دار الفكر ا1988محمد يوسف الش يخ : ) -28

 م( اال حصاء البالابمرتي يف حبوث الرتبية الرايضية ،  دار الفكر العريب ، القاهرة .1989محمد نرص ادلين رضوان : ) -29

 

 ب العايل لتالميذ الشق الثاين من م( تأ ثري برانمج تعلميي مقرتح لتحسني رسعة وضبط الاقرتاب  عىل مس توى الاداء احلريك والرمقي للوث2004منترص آ بو بكر املغريب : ) -30



 

52 
 

 المجلد الثاني    رالعدد السادس عش    

 التعلمي ال سا ي ، رساةل ماجس تري غري منشورة ، جامعة الفاحت ، طرابلس.                                      

 ز التمنية  القاهرة.م( آ سس ومبادئ التعلمي والتدريب يف آ لعاب القوى ، ترمجة عامثن حسني رفعت ،محمود فتحي محمود ، مرك1991م.ابليس تريوس : ) -31

 

، م( عالقة عامة الاقرتاب ببعض املتغريات الكيامنتيكية للوثب العايل بطريقة فوسربي فلوب ، رساةل ماجس تري غري منشورة ، جامعة الفاحت 2002نوري عاشور الشامخ : ) -32

 طرابلس .

 املوصلم( طرائق البحث العلمي ومناهجه ، دار الكتب ، 1988وجيه حمجوب : ) -33

 املــــــراجع ال جنبية

34- Acheson . T (2003) High Jump Resource Center. http : ll WWW . Higjumping .com . 

35- Barry A Munkasy @ Jill L. menitt . Gray (1998) Differences       in segmental coordination for high and low   

                     vertical Jumps Per formad with and without     arms . university of waterloo Canada august . 

36- Burnett . A (2004) the biomechanics of Jumping . nttp : //  

37- Dapena J (1988) the rotation over the bar in the fosbury flop     coachesinfo , com / A // marerial is copyright . 

                       high jump , A : // the rotation over the bar in     the fosbury , ntm . 

38- Hackett . B (1987) Analysis of the high jump crossbar in failed attemptd , http : // WWW elitetrack , com /                               

             Hackett , pd.f 

39- Patrick . S (2001) High jump technical Aspects http : // WWW     . coacher , org . 

40- Ying liu . (1998) biomechanical diagnosis and analysis of top Chinese nigh jumpers A : / uwek erctingg pdf . 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

 المجلد الثاني    رالعدد السادس عش    

 -العامة الصحية ابملؤسسات  التأ هيلية اخلدمات عىل املرتددين رضا

 -دراسة واقع املؤسسات العمومية ابملنطقة الغربية بليبيا-

 زبون عيل سعـــاد/د**جماهد                                           محمد محيدة/د*

 

 : Introduction and Importance of Research)املقدمة وآ مهية البحث )

ن تقدم اجملمتعات وتطور مؤسساهتا واس مترارها يعمتد بشلك رئييس عىل اخلدمات الطبية اليت تضع رؤيهتا وخططهتا حنو قحقيق آ هدافها الس    امي يف ظل تطور الوسائل ا 

ىل املتغريات واملس تجدات املتسارعة يف اكفة اجملا ضافة ا  الت اليت آ سهمت يف زايدة الوعي دلى ال فراد ، وابلرمغ من التقدم الطيب الهائل يف جمال العالج الطبيعي ، العالجية ا 

ال آ ن اخلدمات العالجية يف هذا اجملال مازالت سشلك مصدرًا رئيس يًا لال هجاد والتوتر دلى املرىض واملصابني ،ويعود ذكل جزئيًا ل ن ا ل فراد ملرض آ و اال عاقة ترتبط مبعاانة اا 

 . يف حياهتم اليومية ، والعناية بشخص مصاب يف هجاز  احلريك تتضمن سشكيةل واسعة من املهام املطلوبة لتلبية العديد من حاجات هذا املرض

نسان نظرًا الرتباطه        ا الوثيق بكيانه النفيس واجلسدي وقد اكتسب مفهوم رضا املرىض يف جمال اخلدمات الصحية آ مهية كبرية خاصة كوهنا آ كرث اخلدمات آ مهية لال 

ضافية سساعد عىل انتشارها ،وتزي د من صعوبة معاجلهتا  دلى الكثري من ،وتزداد آ مهيهتا يف العامل الثالث حيث الرعاية الصحية يف آ دىن مس توايهتا ،وارتباط ال مراض بعوامل ا 

راسات كثرية ودامئة عن درجة رضا مرضاها عن اخلدمات اليت قدمت وتقدم هلم ،وخالل املؤسسات ذات الصةل مبراكز وآ قسام العالج الطبيعي حيث تقوم ببحوث ود

ات ولعل من آ مه هذ  العرشين الس نة املاضية اس تقر رآ ى علامء الاجمامع والنفس عىل آ ن ح م املريض عىل الرعاية الصحية ميكن قياسه بلك دقة من خالل عدة مؤرش

ميكن معرفهتا عن طريق استبانة يعرب املريض فهيا عن احتياجاهتم وتوقعاهتم ومدى تطور حالهتم الصحية خالل ترددمه عىل  املؤرشات هو )درجة رضا املرىض( واليت

 ( .  13املستشف  . ) 

، واذلي اعترب 1948وق اال نسان عام وتعد اخلدمات الصحية هدفًا من آ هداف التمنية الاجمامعية والاقتصادية وخاصة بعد آ ن آ قرت اجملموعة ادلولية اال عالن العاملي حلق    

ذا الصحة حقًا آ ساس يًا مجليع ال فراد والشعوب. وبذكل آ صبحت ملية توفري اخلدمات الصحية املتطورة حملتاجهيا مسؤولية آ ساس ية للحكومات ال  بد وآ ن توفرها ملواطنهيا. وا 

نه حيتل يف اجملمتعات            املواطن ابعتبار  هدفًا ووس يةل. النامية ماكنة آ كرث متزيًا حيث تؤكد س ياسات هذ  اجملمتعات عىلاكن هذا هو موقع الصحة ابلنس بة للعامل آ مجع، فا 

 (9  :2  _22 ) 

س توى التعلميي ( جمامعية ،وامل وقد انقشت بعض ادلراسات املنشورة يف جمال اخلدمات الصحية العالقة بني اخلصائص الاجمامعية وادلميوغرافية )العمر ،اجلنس ،احلاةل الا   

  AL- Jawair  املرتددين عىل املستشفيات احلكومية كدراسةومعدل رىض املرىض واكنت نتاجئ هذ  ادلراسات متوافقة يف وجود ارتباط بني تكل املتغريات ورضا املرىض 

  (. 5( ) 2012(،عائشة عتيق ) 12( ) 1996)(، ايرس العدوان  9( ) 1993(، عالء ادلين آ محد، )  10() 1990( ، فهاد امحلد )15( ) 1988) 

() 2009اسة آ سامة الفراج )يف حني آ همتت دراسات آ خرى مبعرفة الرضا العام دلى املرتددين عىل املشايف احلكومية وقد اكنت نتاجئها متوافقة ومتجانسة يف بعضها كدر    

 عينة عن رضامه عىل اخلدمات الصحية املقدمة هلم .  ( ،حيث عربت النس بة ال كرب من افراد ال  8()  2011(،عطية املصلح )1

( حيث آ ظهرت نتاجئها اخنفاض مس توى الرضا عن اخلدمات 6( ) 2007(،عبد هللا بن حسن)3()2006ومتباينة ومتناقضة يف دراسات اخرى كدراسة حسني منصور)

 رتددين . الصحية املقدمة للمرىض ، وعدم وجود ارتباط بني العوامل ادلميغرافية ورضا امل

ن التعرف عىل نوع اخلدمات املقدمة ابملؤسسات الع   امة ، و مدى رىض املرتددين ونظراً ل مهية دراسة اخلدمات الصحية يف العمليات التخطيطية عىل املس توى احمليل، فا 

ام يتناول دميوغرافية اخلدمات مركزة عىل املاكن ،العمر ،اجلنس )املرىض( عن هذ  اخلدمات ،يعكس مدى كفايهتا وفاعليهتا ،ومن هنا تأ يت آ مهية هذ  ادلراسة مكوضوع ه

مامم ابملواطن يف املؤسسات ،املس توى التعلميي ،واخلدمة معا والاس تفادة من نتاجئ هذا القياس لتحسني واقع خدماهتا ووضع الس ياسات املناس بة للرعاية الصحية والاه

 الصحية العامة ابملنطقة الغربية بليبيا.

 Problem of Researchالبحث :مشلكة 

ابية والسلبية يف خدمات تكل ان دراسة رضا املس تفيدين من اخلدمات اليت يتلقوهنا يف املؤسسات الصحية التأ هيلية العامة بليبيا يعد احد ال سس ملعرفة النوايح اال جي    

تذمر احلاالت اليت تلقت خدمات تأ هيلية من املؤسسات العامة من عدم وجود  املؤسسات ،ومن خالل مل آ حدى الباحثات  يف آ حد مراكز التأ هيل اخلاصة )الحظت

ىل مؤرشات قحسن واحض يف حالهتم الصحية( ،ومن مث تتجيل طبيعة املشلكة يف دراسة واقع خدمات العالج الطبيعي يف املؤسسات العمومية ابملنطقة الغر  بية بليبيا ،استنادا ا 

ىل مس تواها  طبية ومتريضية واماكنيات وخدمات، ومدى  ادلور اذلي يؤديه ذكل يف قحصيل نتاجئ عالجية آ فضل وقحسني واقع خدمات الرعاية الصحية مبنطقتنا اليت مل تصل ا 

ذا اكنت هذ  ادلراسات عىل املس توى العريب متوفرة بكرثة ومتنوعة وغنية ،فأ هنا  املطلوب فضاًل عن عدم وجود اهمامم فعيل لتحسني هذ  اخلدمات ، يف الواقع من القةل وا 

التعلميي ،واملاكن ( مما يشجع عىل القيام  عىل املس توى احمليل بليبيا ، وخاصة تكل اليت تتناول رضا املرىض وارتباطه ابلعوامل ادلميغرافية واملتعلقة )ابلعمر ،اجلنس ، املس توى

                                                                                   مبثل هذ  ادلراسة.

ىل ما ييل      : آ هداف ادلراسة  :انطالقًا مما س بق فا ن ادلراسة احلالية هتدف ا 

 .التعّرف عىل مس توايت رىض املرىض املرتددين عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم يف املؤسسات الصحية العامة ابملنطقة الغربية بليبيا  .1

 

 

 التعّرف عىل طبيعة العالقة بني بعض املتغريات الشخصية )ادلميغرافية( ل فراد العينة والرىض عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم . .2
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 آ مه اجملاالت اليت قحقق الرىض عن اخلدمات الصحية . التعّرف عىل .3

 

 تزويد املس ئولني ابملؤسسات الصحية العامة ابملعلومات املفيدة حول اخلدمات الصحية املقدمة. .4

 

 سساؤالت البحث :
 ة بليبيا . ما مس توى رىض املرىض املرتددين عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم يف املؤسسات الصحية العامة ابملنطقة الغربي .1

 ؟ما مس توى رىض املرىض املرتددين عن لك جمال من جماالت اخلدمات الصحية املمتثةل يف كفاءة العاملني والتجهزيات واخلدمات والرضا العام .2

 يف العمر ، اجلنس، هل توجد عالقة بني رىض املرىض املرتددين عن لك من جماالت اخلدمات الصحية واملتغريات الشخصية للمريض )ادلميغرافية( املمتثةل .3

 ،املؤهل العلمي، واملاكن .

 

 مصطلحات البحث : 
قامته يف املستشف رضا املرىض :  .  (  55:   1)   هو شعور املريض ابلراحة عن مجمل اخلدمات اليت يتلقاها خالل مدة ا 

 
 

نتاج يف فنية مشلكة آ و حل حمارضة آ و طبية استشارة النشاط هذا يكون وقد .معني غرض آ جل من ينجز مل آ و نشاط يه  :اخلدمة  صيانة آ و حماسبيا مال آ و اال 

عادة ميكن وال تنتقل، وال تتغري ال ملكيهتا وآ ن ابلعميل، تفاعال واتصاال وتتطلب اخل،....ل ةل   8 :  8)يصدر آ و ينقل آ ن ميكن تقدمي اخلدمة نظام ولكن ختزن وال بيعها ا 

 

 ا ىل اخلارجية عيادته خدمات ومتتد وقائية، آ م اكنت عالجية اكمةل للساكن حصية رعاية تقدمي يف وظيفته تتلخص وطيب اجمامعي تنظمي من آ سا ي جزء:  ستشف امل

نه مركز كام املزنلية، بيئهتا يف ال رس   ( 14) حيوية . اجمامعية ببحوث وللقيام الصحيني، العاملني لتدريب آ 

 

رشاداًي آ و تدخاًل طبيًا ينتج عنه رضا آ و قبول وانتفاع املرىض مبا يؤول آ ن يكون حبااخلدمة يف املستشف  :  ةل يه العالج املقدم للمرض سواء اكن سشخيصيًا آ و ا 

( 2) حصية آ فضل . 
      

     

درااكً ووعيًا لنوعية اخلدمات املساندة اليت حيتاهجا املريض الرضا عن اخلدمات :  ماكنية احلصول علهيا والاس تفادة مهنا حاةل شعورية تتضمن ا  تقباًل واقتناعًا انجتًا عن ا 

(.  9:  7)     مبا فهيا  مصلحة املريض
 

 

 -:السابقة ادلراسات        
 

 "دراسة يف جغرافية اخلدمات" ال ردن –يف املستشفيات احلكومية مبدينة ا ربد  اخلدمات الصحية املقدمة للمرىض املنومني( بعنوان "  3()   2004)  حسني منصوردراسة  .1

ىل التعرف عىل اخلدمات الصحية اليت تقدهما املستشـفيات احلكوميـة للمـرىض املنـومني مبدينـة اربـد. ومـدى رضـامه عهنـا يف جمـاالت الطبيـب،  هدفت هذ  ادلراسة       ا 

الباحـث اسـتبانة خاصـة ( مريًضا يف ثالثة مستشفيات حكومية مبدينة اربـد، واسـ تخدم 224واخلدمة الفندقية والمتريض والوضع الاجمامعي والواسطة. مشلت عينة ادلراسة )

 ( مجةل عىل مقياس "ليكرت" امخلا ي.33لقياس رىض املرىض مكونه من )

مس تويني لرىض املرىض املنومني آ حدهام مرتفع وال خر منخفض. كام آ ظهرت آ ن الرىض عن جمال اكدر المتريض احتل املرتبة ال وىل مث جمال  آ ظهرت نتاجئ ادلراسة      

حصائيًا بني جمال اخلدمات الفندقية  ادلخل وجمال الطبيب  ومتغريالوضع الاجمامعي والواسطة، مفجال الطبيب مث جمال اخلدمات الفندقية. كام آ ظهرت وجود فروق داةل ا 

حصائيًا بني الرىض واملتغريات املس تقةل ال خرى.  ومتغري احلاةل الاجمامعية مع الرضا. ومل تظهر فروق داةل ا 

 رضا املرتددين عىل اخلدمات الصحية التأ هيلية نظرة تقوميية ملركز آ اكدميي متخصص "(   بعنوان "  6( )   2004)  عبدهللا بن حسن ادلغيرث دراسة  .2

عادة التأ هيل مبستشف  املكل خادل اجلامعي هدفت ادلراسة    .ا ىل قياس مس توى رضا املرتددين عن خدمات قسم ا 

سؤالا غطت مجيع  40املرتددين عن طريق الاختيار العشوايئ املبسط. مشلت الاستبانة  من املرتددين عىل القسم ، ومت اختيار 107من   مجعت البياانت  :طريقة ادلارسة

ىل مس توى الرضا عن همارات االتصال مع العامجوانب  ضافة ا  لني واال ماكنيات املتاحة اخلدمات املقدمة ومضت معلومات عن اخلصائص ادلميغرافية والاجمامعية للمرتددين ابال 

عادة التأ هيل ، ومتت اال جابة عىل ال س ئةل يف مدرج ليكرت املكون    .نقاط 4من ابلقسم وماكن الانتظار ومدته واخلدمات اخلاصة اب 

حصائية بني هذ  املعدالت واخلصائص ادلميغرافية والاجمامعية للمريض ما عدا همارات االتصال للعاملني، فقد اتضح   مل تكن هناكل آ ظهرت نتاجئ ادلراسة فروق ذات دالةل ا 

عادة التأ ه    آ ن املرتدد اذلكر واملتعمل والعازب هو آ كرث رىض  . يلمبهارات االتصال للعاملني بقسم ا 

 

 

 البرصة" –دراسة تطبيقية يف مستشف  الفيحاء العام  ( عنوان ادلراسة " قياس وتقيمي جودة اخلدمات الصحية 4( ) 2010دراسة صفاء محمد اجلزائري واخرون  ) .3
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دارة املستشف  مبوضوع جودة اخلدمات الصحية املقدمة  هدفت ادلراسة  سشخيص آ مه الرشوط الواجب توفرها يف اخلدمات الصحية  للمس تفيدللتعرف عىل مدى اهمامم ا 

مريض، اتبع الباحثني املهنج الوصفي واملهنج التطبيقي من خالل  104وآ جريت ادلراسة عىل عينة قواهما ،  لضامن جودة خدمات عالية قحقق آ عىل درجات رضا املس تفيد

واملعدات واملس تلزمات الطبية املس تخدمة حاليًا يف املستشف  مسايرة للتطور احلاصل يف جمال  عدم وجود قحديث لل هجزة آ سفرت نتاجئها عىل اس مامرة اس تبيان و

 اخلدمات الصحية.

 ( عنوان ادلراسة " قياس جودة اخلدمات من وهجة نظر العاملني واملرىض يف املستشفيات العامةل يف  مدينة قلقيلية " 8( ) 2011دراسة عطية مصلح ) .4

موظفًا ومريضًا،  126التعرف عىل جودة اخلدمات من وهجة نظر العاملني واملرىض يف املستشفيات يف مدينة قلقيلية حيث آ جريت ادلراسة عىل عينة قواهما  هدفت ادلراسة  

لقياس جودة اخلدمات املدركة والفعلية وآ سفرت آ مه النتاجئ وجود   SER VPERFواتبع الباحث املهنج الوصفي من خالل اس مامرة اس تبيان واس تخدم مقياس سريفربف 

ىل املدن اجملاورة ال خرى  . نقص يف بعض ال طباء ال خصائيني وعدم توفر بعض ال هجزة احلديثة مما يضطر بعض املرىض اذلهاب ا 

 

 "  يق رضا الزبون مع دراسة حاةل املؤسسة العمومية اال ستشفائية لعني طايةآ مهية جودة اخلدمة الصحية يف قحق"  (  عنوان ادلراسة 11( ) 2011دراسة واهل عائشة ) .5

ىل التعرف عىل آ مهية جودة اخلدمة الصحية يف قحقيق رضا الزبون مع دراسة حاةل املؤسسة العمومية الاستشفائية لعني طاية حيث آ جريت ادل هدفت ادلراسة  راسة عىل عينة ا 

ان مستشف  عني طاية يويل اهمامما خاصا للخدمة الصحية  آ ظهرت نتاجئ ادلراسةهنج الوصفي التحلييل من خالل اس مامرة اس تبيان زبون، واتبع الباحث امل 200قواهما 

ن معظم املرىض املقميني داخل املستشف  آ بدوا ارتياهحم لظروف اس تقباهلم ورضامه عىل  مقابل استياء من  آ داء ال طباء يفوجودهتا، ابعتبارها املعيار ال مه لرضا الزبون ا 

معامةل الفريق الش به الطيب خاصة عىل مس توى الرضا املتحقق دلاهم. 
 

 

ــراج ) .6 ســامة الف ــوان ادلراســة " (  1)  (2009دراســة  آ  التعليم العالي في سورية من وجهة نظر ت الصحية في مستشفياة  الرعايت  تقييم  جودة  خدماعن
 اىل تقيمي جودة خدمات الرعاية الصحية يف مستشفيات التعلمي العايل يف سورية من وهجة نظر املرىض، حيث آ جريت ادلراسة عىل عينة قواهما هدفت ادلراسة "ضى المر

ن كفـاءة الطبيـب املهنيـة العامـل يف املستشـف  نفسـ آ سفرت آ مه النتاجئمريض واتبع الباحث املهنج الوصفي من خالل اس مامرة اس تبيان،  474 ه الـيت يقصـدها املـريض عىل ا 

 تؤدي دورًا آ ساس يًا يف قحسني سلسةل جودة خدمات الرعاية الصحية. 
طبق  يعرض هذا الفصل اال جراءات واخلطوات املهنجية اليت متت يف جمال البحث امليداين، حبيث يتناول مهنج البحث ، جممتع البحث والعينة اليت ا جراءات البحث :

ىل توضيح ال دوات املس تخدمة، وال ساليب اال حصائية اليت اس تخدمت يف قحليل البياانت للتوصل لنتاجئ ومن مث قحقيق ال هد ضافة ا   ف املطلوبة واملرجوة .  اعلهيا، ا 
ة كام يف الواقع اس تخدمت الباحثتان املهنج الوصفي التحلييل بأ سلوب ادلراسات املسحية ملناسبهتا ملوضوع البحث احلايل حيث هو املهنج اذلي يدرس الظاهر  مهنج البحث :

 تاجئوال يقف عند حد مجع املعلومات واحلقائق بل اهمت بتصنيفها وقحليلها مث اس تخالص الن 

o : ابملستشفيات العامة ببعض مناطق الساحل الغريب  املرتددين عىل اخلدمات الصحية التأ هيلية  مبراكز العالج الطبيعي العامةاش متل جممتع البحث عىل املريض  جممتع البحث

يك تعكس مس توى الرضا عن اخلدمات العالجية املقدمة هلم يف هد  من ليبيا ومت اختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية حيث قامت العينة مبل  اس مامرات اس تبيان حبثيه ل

 املراكز.

جراء ادلراسة ال ساس ية عىل عينة عشوائية بلغ عددها)  عينة البحث : ىل عدد )  131( رجال و)   105( مريض مهنم)  236مت ا  ضافة ا  (  من املرىض كعينة  26(  نساء ا 

( 2( ، واجلدول )1ة ل داة البياانت اخلاصة ابلبحث، واملراكز اخلاصة ابلعالج الطبيعي قيد البحث ابملنطقة الغربية يبهنا اجلدول )اس تطالعية للبحث ال جراء املعامالت العلمي

 يبني النس بة املئوية للرجال والنساء .

 (      توزيع العينة عىل مراكز العالج الطبيعي1جدول )
مي 
رتق
ال

 

 

 امس املستشف 

 النس بة  العدد اللكي العدد

 نساء رجال املئوية %

1.  
 %13.56 32 15 17 مستشف  الزاوية التعلميي 

2.  
عادة التأ هيل املعاقني ابلزاوية   %  8.47 20 16 4 مركز تأ هيل وا 

3.  
 %28.81 68 48 20 برصمان  مركز آ م احلشان 

 %25.85 61 30 31 مستشف  صرباتة التعلميي   .4

 %16.10 38 22 16 مركز العالج الطبيعي ابلعجيالت   .5

 %7.20 17 \ 17  مركز العالج الطبيعي ابمجليل   .6

 %100 236 131 105 اجملموع
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 والتوزيع اجلغرايف لها    (  خصائص آ فراد عينة البحث يف متغري اجلنس و العمر و املؤهل العلمي  2اجلدول )                    

 املتغري
 التكرار

 والنس بة
 آ نىث ذكر

   اجملموع

 اجلنس

   236 131 105 تكرار

   %100 %55.5 %  44.5 نس بة

 العمر

 س نة 55فوق  س نة  55قحت   س نة 45قحت  س نة 35قحت  س نة 25قحت  

 47 56  49 46 38 تكرار

 19.5 23.2  20.3 19.1 15.8 نس بة

 التعلمي

  متوسط  اعدادي ايم 
 جامعي 

 دراسات عليا

 11 66  77 28 54 تكرار

 % 4.65  % 27.96  % 32.63 %11.86 %22.9 نس بة

 امجليل العجيالت  صرباتة رصمان الزاوية  املنطقة 

 اجلغرافية

 52 22.0% 68 28.8% 61 25.8% 38 16.1% 17 7.2% 

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال 

 __ 17 22 16 30 31 48 20 31 21 تكرار

 __ 100 57.89 42.11 49.18 50.82 70.59 29.41 59.62 40.38 نس بة

 __ 7.20 9.32 6.78 12.71 13.14 20.34 8.47 13.14 8.90 لعينة اكمةلا نس بة

 

 يش متل هذا البحث عىل عدد من املتغريات املس تقةل ومتغري اتبع ويه: متغريات البحث:

واًل: املتغريات املس تقةل وسشمل:  آ 

 وهل مس تواين: ذكر وآ نىث.اجلنس:  -1

 س نة (. 55س نة ، فوق  55س نة ، قحت  45قحت س نة ،  35س نة ،  قحت  25وهل مخس مس توايت ويه: ) قحت العمر :  -2

 ) ماجس تري ، دكتورا  (.      وهل مخسة مس توايت: ايم واعدادي ، دبلوم متوسط، ، جامعي ، دراسات عليا املؤهل العلمي:  -3

 امجليل( -العجيالت  –صرباتة  –ولها مخس مناطق ويه: )الزاوية _ رصمان  املنطقة اجلغرافية : -4

 تابع املتغري ال  اثنيا :

 

ببناء اس تبيان ملس توايت رىض املرىض املرتددين عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم يف املؤسسات الصحية  تانحث االب تيف ضوء آ هداف البحث وطبيعته قامآ داة البحث :

 العامة ابملنطقة الغربية بليبيا 

o : عداد اس مامرةاعمتد هذا البحث عىل الاس تبيان ك داة رئيس يه مجلع البياانت ال ولية ،ولتحقيق هدف البحث واختبار فرضيته ،  الاس تبيان  قامت الباحثتان اب 

ىل ادلراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث ، وتكون الاس تبيان و ضافة ا  من آ ربعة حماور رئيس ية متثل احملور مت بناء الاس تبيان ابالعمامد عىل اال طار النظري للبحث ،ا 

( عبارة ، بيامن احتوى احملور الثاين التجهزيات  )معدات وآ اثث وآ دوات  13كفاءة العاملني حيث بلغت عبارات هذا احملور )   كفاءة العاملني مبراكز العالج الطبيعي ال ول يف

( عبارة ، 13اليت يقدهما املركز للمرىض والبالغ عدد عباراته  ) اخلدمات املقدمة للمرىضزء الثالث ( عبارة ، يف حني تضمن اجل12آ خرى( داخل املركز بلغ عدد عباراته )

( عبارات ، وقد صيغت مجيع  فقرات الاس تبيان عىل مقياس ليكرت اذلي  7البالغ عدد عباراته )  الرضا العام عىل مس توى اخلدمات مبراكز العالجوتضمن اجلزء الرابع 

 درجات )آ وفق ،آ حياان ،ال آ وفق( .  يتكون من ثالث
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( من احملمكني املتخصصني ، هبدف تقيميها وقد حظيت مبوافقهتم مع تقدمي بعض املقرتحات لتحسيهنا، وقد وجد آ ن مجيع الفقرات 9وللتأ كد من صدق الاس تبيان مت عرضه عىل)

 ( اس تبيان  .                                        236احملمكني ، مما يدل عىل آ ن مجيع فقرات املقياس ممزية وصادقة، وقد مت توزيع )للك من كفاءة العاملني، التجهزيات، اخلدمات، انلت رضا عامًا من قبل 

 :املقابةل الشخصية 

 يصعب احلصول علهيا بواسطة الاس تبيان.                                                                               تعد املقابالت ال داة الثانية يف هذا البحث مجلع البياانت ال ولية، حيث اس تخدمت مجلع البياانت الرضورية اليت    

 *خطوات بناء اس تبيان مس توى رضا املرىض عىل اخلدمات العالجية يف املراكز العامة: 

بعد الانهتاء من اخلطوات السابقة مت قحديد احملاور لبناء اس تبيان *قيمي الرضا عن اخلدمات.     النظرية وبعض ادلراسات اخلاصة بت رااال طقامت الباحثتان  مبراجعة *

كفاءة العاملني مبراكز العالج واحملاور يه : )ملس توايت رىض املرىض املرتددين عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم يف املؤسسات الصحية العامة ابملنطقة الغربية بليبيا ، 

 ( .الرضا العام عىل مس توى اخلدمات مبراكز العالج  -اخلدمات املقدمة للمرىض -التجهزيات  )معدات وآ اثث وآ دوات آ خرى(  -  الطبيعي

 * وضع عدد من العبارات يف ضوء الفهم النظري للك حمور. 

 عرض احملاور والعبارات اخلاصة بلك حمور عىل احملمكني يف اجملاالت املتعلقة. *

جراء الت آ ربعة حماور،  عديالت اليت آ وىص هبا احملمكون مت تعديل وصياغة بعض العبارات وحذف آ خرى وبلغ عدد فقرات الاس تبيان بعد صياغهتا بشلك هنايئ موزع عىلبعد ا 

 حيث آ عط  للك فقرة وزن متدرج وفق سمل )ليكرت( الثاليث )آ وافق، آ حياان، ال آ وافق(  .

لهيا يف مراكز العالج الطبيعي العامة موزعة عىل آ ربعة حماور ع  45يتضمن الاس تبيان  وصف الاس تبيان : بارة لقياس مس توى رضا املرىض عىل اخلدمات العالجية املقدمة ا 

ا املعاجل مس توايت وال خر متعلق مبس توي الرعاية اليت قدهم 4آ ساس ية كام تضمنت الاس مامرة عىل بندين آ خرين ال ول متعلق ابحلاةل الصحية للمريض بشلك عام وتضمنت 

 ( يوحض توزيع فقرات الاس تبيان عىل  احملاور .3مس توايت، واجلدول ) 5وتضمنت 

 (  توزيع فقرات الاس تبيان عىل احملاور3جدول )

 عدد العبارات امس احملور الرمق

 13 كفاءة العاملني مبراكز العالج الطبيعي 1

 12 التجهزيات  )معدات وآ اثث وآ دوات آ خرى( 2

 13 املقدمة للمرىضاخلدمات  3

 5 الرضا العام عىل مس توى اخلدمات مبراكز العالج  4

 2 تقيمي احلاةل والرضاء العام 5

 45 اجملموع

 

بداء  صدق الاس تبيان : ومالحظاهتم ملناس بة فقرات  آ راءمهللتحقق من صدق الاس تبيان وصالحيته، قامت الباحثتان بعرضها عىل مجموعة من اخلرباء ، حيث قاموا اب 

مدى انمامء  الاس تبيان، واكنت هناك مالحظات تعديليه عىل بعض حماور الاس تبيان حيث اكن هناك بعض ال فاكر مكرر  وبعض الصياغات حباجة لبعض التوضيح

ىل لك حمور من احملاور ال ربعة وكذكل سالمة صياغهتا اللغوية، ويف ضوء ذكل آ سفرت النتاجئ عىل احملاور وكذكل مجموع العبارات اليت تندرج قحت لك  االتفاق عن العبارات ا 

 حمور مما يؤكد صدق ذكل احملتوى وصدق احملمكني. 

( من املس تفيدين من اخلدمات العالجية املقدمة 26عىل عينة اس تطالعية من خارج افراد العينة ال ساس ية بلغ قواهما ) الاس تبيانمت تطبيق  ثبات الاس تبيان : 

عادة الاختبار مرة عض مراكز التأ هيل والعالج الطبيعي التابعة لدلوةل حيث مت توزيع الاستبانة عىل افراد العينة الاس تطالعية وبعد مرور آ س بوع من الاختببب ار ال ول مت ا 

جابة املفحوصني ، وهذا دليل عىل ان الاستبانة تمتتع بدرجة ثبات عالية  تصلح الس تخداهما للقياس يف ادلراسة ال ساس ية . آ خرى ، وقد وجد ثبات عايل يف درجة ا 

 ال سلوب اال حصايئ املس تخدم :

 ( حيث مت اس تخراج :SPSSوقحليل البياانت عن طريق برانمج اال حصاء للعلوم الرتبوية ) تبعا لطبيعة البحث اس تخدمت املعاجلات الاحصائية

لفا كرو نباخ  .1  .  للحصول عىل مدى ثبات آ داة القياس  Cronbach's  alpha معامل آ 

 التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص آ فراد العينة. .2

 املتوسطات والاحنرافات املعيارية لال جابة عن السؤال ال ول. .3

 للمجموعتني لال جابة عن السؤال الثاين . T. testاختبار  .4

 

 ( ال حادي لال جابة عن السؤال الثالث.ANOVAاختبار التباين ) .5

 

 ( لال جابة عن السؤال الثالث.MANOVAاختبار التباين املتعدد ) .6
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 للمقارانت البعدية. Schaffeاختبار "شافيه"   .7

o :منوذج ادلراسة 

ن املتغري التابع يف هذ  ادلراسة هو رىض املرىض امل مبجاالته ال ربعة، آ ما املتغريات املس تقةل فهيي املتغريات الشخصية. والشلك رمق   ( يبنّي منوذج ادلراسة.1) ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلراسة (: منوذج1شلك )

 

 

o : يتضمن  عرض النتاجئ وتفسريها     عرض و مناقشة النتاجئ 

 اوالً / عرض النتاجئ :

 ( مزيان درجات الاس تجابة 4جدول ) 

 درجة الاس تجاابت املس توى الاس تجابة

 ضعيفة ال اوافق 1.67    - 1.00من 

 متوسطة احياان 2.33  -1.68من 

 عالية اوافق 3.0- 2.34من    

-1.00بني ) كس املدى مايوضع اجلدول السابق سساوى طول الفئات لعملية رايضية حبتة واليت يمت آ ل خذ هبا عادة يف القياسات النفس ية من اجل تفسري النتاجئ، ويع        

سطة(  آ ن  هذ  درجة الرضا ال تعكس القناعة ( درجة رضا )متو 2.34-1.68بني) ( عن ضعف درجة الرضا )ضعيف( عىل اخلدمات املقدمة، يف حني ميثل املدى ما1.67

 ( درجة رضا )عالية( عن اخلدمات املقدمة .3.0-2.35بني ) املطلقة بفاعلية هذ  اخلدمات، بيامن ميثل املدى للمتوسطة ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجنس

 العمر

 
 المتغير التابع

رضا المترددين 

على الخدمات 

الصحية التأهيلية  

العالج بمراكز 

 العامة الطبيعي

 

 

المتغيرات 

الشخصية 

 )المستقلة(

 المؤهل

 العلمي

 المنطقة الجغرافية

كفاءة العاملين 

بمراكز العالج 

 الطبيعي

التجهيزات  

)معدات وأثاث 

 وأدوات أخرى(

الخدمات المقدمة 

 للمرضى

الرضا العام على 

مستوى الخدمات 

 بمراكز العالج
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 كفاءة العاملني مبراكز العالج الطبيعي ورحمل النتيجة الرتتيب حسب درجة الرضاومس توى املتوسط احلسايب و الاحنراف املعياري  التكرارات والنس بة املئوية و   (  5جدول )   

 ر. م

 

املتوسط  ال آ وافق احياان اوافق املقياس العبارات

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري 

الرتتيب حسب درجة  درجة الاس تجابة النتيجة

 الرضا

يوجد اهمامم وصرب وحسن ترصف يف تعامل   .1

 املرضية احلاالتموظفي القسم مع 

 1 عالية اوافق 0.425 2.82 4 34 198 تكرار

 1.7 14.4 83.9 نس بة

 2 عالية اوافق 0.515 2.69 6 61 169 تكرار حيرتم املعاجل مشاعر املرىض ويتجنب اللوم  .2

 2.5 25.8 71.7 نس بة

يوجد ابملركز معاجل نفيس يقوم بهتيئة املريض   .3

 آ ثناء فرتة العالج

 13 ضعيفة احياان 0.854 1.68 136 40 60 تكرار

 57.6 16.9 25.5 نس بة

 12 متوسطة احياان 0.822 1.97 83 77 76 تكرار عدد املعاجلني يتناسب مع عدد حاالت املرىض  .4

 35.2 32.6 32.2 نس بة

ميتكل املعاجل اال جابة الاكفية عن التساؤالت   .5

 املقدمة من املريض

 3 عالية اوافق 0.559 2.68 9 62 165 تكرار

 3.8 26.3 69.9 نس بة

براز النوايح الاجيابية للمريض آ ثناء   .6 يقوم املعاجل اب 

 العالج.

 7 عالية اوافق 0.613 2.61 16 61 159 تكرار

 6.8 25.8 67.4 نس بة

يوجد اكدر متخصص ذو كفاءة يف التعامل مع   .7

 املرىض  

 9 متوسطة احياان 0.887 2.21 73 41 122 تكرار

 30.9 17.4 51.7 نس بة

 8 عالية اوافق 0.559 2.58 8 83 145 تكرار يقدر املعاجل رسالته املهنية اثناء القيام ابلعالج .  .8

 3.4 35.2 61.4 نس بة

يقوم املعاجل بدور اال رشاد والتوجيه وتصحيح   .9

 الاخطاء للمريض اثناء العالج 

 5 عالية اوافق 0.615 2.63 17 53 166 تكرار

 7.2 22.5 70.3 نس بة

عطاء تعلاميت وتوجهيات للمريض   .10 يقوم املعاجل اب 

 يف املزنل تتعلق مبتابعته للعالج

 6 عالية اوافق 0.675 2.63 26 36 174 تكرار

 11 15.3 73.7 نس بة

حيرص املعاجل عىل اخذ املريض للوقت الاكيف   .11

 للجلسة العالجية .

 4 عالية اوافق 0.549 2.66 9 62 165 تكرار

 3.8 26.3 69.9 نس بة

تبادل املعاجلني عىل املريض آ ثناء العالج يؤدي   .12

 ا ىل عدم ارتياح املريض .

 11 متوسطة احياان 0.844 2.08 75 67 94 تكرار

 31.8 28.4 39.8 نس بة

للعالقات الاجمامعية دور يف حصول املريض   .13

 عىل اهمامم آ كرب من املعاجل

 10 متوسطة احياان 0.867 2.12 76 56 104 تكرار

 32.2 23.7 44.1 نس بة

  عالية اوافق 250. 2.41 17.5 23.9 58.6 نس بة النس بة املئوية العامة للك مس توى  .14

 
 ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات  ورحمل ومس توى النتيجة الرتتيب حسب درجة الرضااملتوسط احلسايب و الاحنراف املعياري  التكرارات والنس بة املئوية و  6جدول )   

 

 

 ر .م 

 

 العبارات

املتوسط  ال آ وافق احياان اوافق املقياس

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري 

درجة  النتيجة

 الاس تجابة

الرتتيب 

حسب درجة 

 الرضا

 

 2 عالية اوافق 0.820 2.386 51 43 142 تكرار ال هجزة وال دوات املتوفرة اكفية لتقدمي خدمات جيدة للمركز  .1

 21.6 18.2 60.2 نس بة

 6 متوسطة     احياان 0.744 2.305 40 84 112 تكرار بعض الاحتياجات غري متوفرة يف املركز.  .2

 16.9 35.6 47.5 نس بة

املساحة اخملصصة للعالج مناس بة واكفية الس تقبال ا عداد كبرية   .3

 من املرىض

 3 عالية اوافق 0.838 2.369 55 39 142 تكرار

 23.3 16.5 60.2 س بةن 

 1 عالية اوافق 0.776 2.424 42 52 142 تكرار املساحة اخملصصة لصاةل انتظار املريض مناس بة ومرحية  .4

 17.8 22 60.2 نس بة

يوجد ابملركز ارسة طبية متطورة تناسب لك الفئات )قح م   .5

 الكرتوين(

 7 متوسطة     احياان 0.871 2.288 62 46 127 تكرار

 26.3 19.5 53.8 نس بة

 5 متوسطة     احياان 0.790 2.314 48 66 122 تكرار الاهجزة والادوات العالجية املس تخدمة حديثة .  .6

 20.3 28 51.7 نس بة

يوجد بديل للتيار الكهرابيئ عند انقطاعه عن املركز )مودلات   .7

 طاقة(

 8 متوسطة     احياان 0.972 2.233 81 25 130 تكرار

 34.3 10.6 55.1 نس بة

يوجد عدد اكيف من املراكز العالجية العامة ابلقرب من حمل   .8

 سكن املريض

 9 متوسطة     احياان 0.865 1.801 116 51 69 تكرار

 49.2 21.6 29.2 نس بة

البديل ) احلجامة ، الابر  يتوفر ابملركز وسائل العالج  .9

 الصينية ، العالج ابالعشاب وغريها (

 11 ضعيفة ال اوافق 0.171 1.021 232 3 1 تكرار

 98.3 1.3 0.4 نس بة

 10 ضعيفة ال اوافق 0.391 1.093 222 6 8 تكرار يتوفر ابملركز وسائل العالج املايئ  .10

 94.1 2.5 3.4 نس بة

 2 عالية اوافق 0.804 2.386 48 49 139 تكرار وسائل العالج اليدوي )التدليك(يتوفر ابملركز   .11

 20.3 20.8 58.9 نس بة

 4 عالية اوافق 0.698 2.335 31 95 110 تكرار اخلدمات العالجية متنوعة وسش بع رغبات املريض  .12

 13.1 40.3 46.6 نس بة

  متوسطة احياان 325. 2.079 36.3 19.7 43.9 نس بة النس بة املئوية العامة للك مس توى 
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 اخلدمات املقدمة للمرىض ورحمل ومس توى النتيجة الرتتيب حسب درجة الرضااملتوسط احلسايب و الاحنراف املعياري  التكرارات والنس بة املئوية و(   7جدول )  

املتوسط  ال آ وافق احياان اوافق املقياس العبارات 13

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري 

درجة  النتيجة

 الاس تجابة

الرتتيب حسب 

 درجة الرضا

 1 عالية اوافق 0.412 2.814 2 40 194 ك .يوجد اهمامم بنظافة ماكن العالج  .1

% 82.2 16.9 0.8 

اهمت املركز بتعقمي املعدات وال هجزة العالجية عند   .2

 الاس تعامل

 9 متوسطة     احياان 0.825 2.186 62 68 106 تكرار

 26.3 28.8 44.9 نس بة

 2 عالية اوافق 0.468 2.788 6 38 192 تكرار الهتوية واال ضاءة جيدة مباكن العالج  .3

 2.5 16.1 81.4 نس بة

 8 متوسطة     احياان 0.820 2.216 59 67 110 تكرار اللواحئ واال رشادات العامة حول ال من والسالمة واحضة  .4

 25 28.4 46.6 نس بة

 3 عالية اوافق 0.631 2.720 23 20 193 تكرار دورات امليا  قريبة من ماكن العالج  .5

 9.7 8.5 81.8 س بةن 

 4 عالية اوافق 0.561 2.674 11 55 170 تكرار يوجد اهمامم بنظافة دورات امليا   .6

 4.7 23.3 72 نس بة

 10 متوسطة     احياان 0.712 2.182 42 109 85 تكرار يوجد ازدحام يف ماكن العالج يسبب ا زعاج للمرىض  .7

 17.8 46.2 36 نس بة

 11 متوسطة     احياان 0.702 2.174 41 113 82 تكرار وقت الانتظار للجلسة العالجية طويل نسبياً    .8

 17.4 47.9 34.7 نس بة

 13 ضعيفة ال اوافق 0.645 1.263 200 10 26 تكرار يوجد خدمات الوجبات الرسيعة قريبة من ماكن العالج  .9

 84.7 4.2 11 نس بة

 12 متوسطة     احياان 0.892 1.987 95 49 92 تكرار يوجد خدمات متاكمةل ذلوي الاحتياجات اخلاصة  .10

 40.3 20.8 39 نس بة

 7 متوسطة     احياان 0.790 2.314 48 66 122 تكرار نوع من اخلصوصيةماكن العالج يوفر   .11

 20.3 28 51.7 نس بة

 6 عالية اوافق 0.647 2.449 20 90 126 تكرار يتلق  املريض اخلدمة لكام احتاج لها  .12

 8.5 38.1 53.4 نس بة

تتوفر ابملركز مرافق خدمية ملرافقي املرىض )موقف   .13

 للس يارات

 5 عالية اوافق 0.762 2.555 39 27 170 تكرار

 16.5 11.4 72 نس بة

متوسطة  احياان 280. 2.333 22.8 25.1 52.0 نس بة النس بة املئوية العامة للك مس توى    

 

 الرضا العام عىل مس توى اخلدمات مبراكز العالج ورحمل درجة الرضا ومس توى النتيجة و الرتتيب حسباملتوسط احلسايب و الاحنراف املعياري  التكرارات والنس بة املئوية و(  8جدول )   

 

 ر. م

املتوسط  ال آ وافق احياان اوافق املقياس العبارات

 احلسايب

الاحنرا

ف 

 املعياري

درجة  النتيجة

الاس تجا

 بة

الرتتيب 

حسب درجة 

 الرضا

 

 1 عالية اوافق 0.516 2.73 8 48 180 تكرار اشعر ابالرتياح لل سلوب العاليج املتبع ابملراكز العامة  .1

 3.4 20.3 76.3 نس بة

 4 عالية اوافق 0.618 2.57 16 69 151 تكرار اشعر بوجود قحسن يف حاليت الصحية خالل العالج  .2

 6.8 29.2 64 نس بة

يوجد تقيمي مس متر للحاةل الصحية للمرىض داخل   .3

 املركز

 5 عالية اوافق 0.752 2.41 38 64 134 تكرار

 16.1 27.1 56.8 نس بة

 3 عالية اوافق 0.596 2.58 13 76 147 تكرار اشعر بأ ن املركز دامئاً يسع  لتقدمي آ فضل اخلدمات  .4

 5.5 32.2 62.3 نس بة

 2 عالية اوافق 0.564 2.66 11 58 167 تكرار اشعر ابهمامم كبري من قبل العاملني واملعاجلني ابملركز  .5

 4.7 24.6 70.8 نس بة

  عالية اوافق 3287. 2.69 7.3 26.7 66.0 نس بة النس بة املئوية العامة للك مس توى 
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عن اخلدمات العالجية اليت تقدهما مراكز للمرتددين عىل اخلدمات الصحية التأ هيلية مبراكز العالج الطبيعي العامة  ( واخلاص مبحور الرضا العام  8يتبني من اجلدول )  

جاميل اكنت الاس تجابة اللكية عىل هذا احملور ،  التأ هيل وآ قسام العالج الطبيعي ابملستشفيات العامة  كام يوحض رضا املرىض عىل مجيع العبارات اكن بدرجة عالية، وبشلك ا 

 ( حسب املزيان املس تخدم .2.69عالية )

والنس بة املئوية لتقيمي احلاةل الصحية اخلاصة ابملريض والرضا عن مس توى الرعاية الطبية اليت قدهما املعاجل  يف هناية العالجالتكرار  ( 9 جدول )  

 

لخدمات الصحية التأ هيلية مبراكز العالج الطبيعي العامة حلالهتم الصحية يف هناية فرتة العالج فاكنت ان ما لاملرتددين التكرار والنس بة املئوية لتقيمي  ( 9جدول ) يتضح من 

 .عاجل هلم  جيد جدا ( قد قحسنت حالهتم الصحية ، بيامن اكن الرضا عن مس توى الرعاية الطبية اليت قدهما امل 70.0نسبته ) 

 اكمةل  الاس مامرة وراحمل ومس توى النتيجة و الرتتيب حسب درجة الرضااملتوسط احلسايب و الاحنراف املعياري  التكرارات والنس بة املئوية و( 10اجلدول )  

 

 الاانث ( يف حماور الاس مامرة –( املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية والفرق بني املتوسطات و قمية " ت " احملتس بة للمجموعتني ) اذلكور  11اجلدول ) 

 

 احملاور ر. م
 العدد اجلنس

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري

الفرق بني 

 املتوسطات

قمية        " 

 ت "

 مس توى ادلالةل

1.  

 كفاءة العاملني مبراكز العالج الطبيعي 
 075. 1.785 058. 0.256 2.444 105 كورذ

 0.243 2.386 131 اانث

2.  

 ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات 
 002. **3.140 131. 0.325 2.152 105 كورذ

 0.315 2.021 131 اانث

3.  

 اخلدمات املقدمة للمرىض
 077. 1.778 065. 0.284 2.369 105 كورذ

 0.274 2.304 131 اانث

4.  

 الرضا العام عىل مس توى اخلدمات مبراكز العالج
 854. 184. 008. 0.303 2.694 105 كورذ

 0.349 2.686 131 اانث

5.  

 ادلرجة اللكية لالس مامرة

 105 كورذ
107.248 

9.778 
3.232 2.573 .075 

 9.441 104.015 131 اانث

 

 

شفيت  املقياس العبارات 

 متاما

الوضع كام هو  لقد قحسنت

 عليه

املتوسط  ساء الوضع اكرث

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري 

 درجة الرضا

 لقد قحسنت  0.555 2.085 1 44 165 26 تكرار الصحية يف هناية فرتة العالجما تقيميك حلالتك   .6

 0.4 18.6 69.9 11 نس بة

انت راض عن مس توى الرعاية الطبية هل   .7

 اليت قدهما املعاجل 

 جيد جدا 0.952 3.792 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف 

 62 88 61 25 0 تكرار

 26.3 37.3 25.8 10.6 0 نس بة

عدد  امس احملور الرتقمي

 العبارات

املتوسط 

 احلسايب

الاحنراف 

 املعياري 

الرتتيب حسب  درجة الاس تجابة النتيجة

 درجة الرضا

 

 3 عالية اوافق 250. 2.41 13 كفاءة العاملني مبراكز العالج الطبيعي 1

 5 متوسطة احياان 325. 2.08 12 التجهزيات)معدات وآ اثث وآ دوات آ خرى( 2

 13 اخلدمات املقدمة للمرىض 3
 احياان 280. 2.33

 4 متوسطة

 2 عالية اوافق 3287. 2.69 5 العالجالرضا العام عىل مس توى اخلدمات مبراكز   4

 1 عالية اوافق 0.555 2.94 2 تقيمي احلاةل والرضاء العام 5

      45 اجملموع
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يف مس توى الرضا ( املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية والفرق بني املتوسطات و قمية  " ت " احملتس بة  ، ويتضح ان هناك فروق داةل احصائيا 11يوحض اجلدول )

اكنت قمية )ت( احملسوبة  ، حيث  0.01عند مس توى لصاحل اذلكور  ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات  الاانث ( يف حمور –) اذلكور  املرتددين من  بني

 .احملاور الاخرى  وجود فروق داةل احصائيا يف م( كام يتضح عد **3.140)

 الاس مامرة لك اس ئةل الاانث ( يف  –"  ت " احملتس بة للمجموعتني ) اذلكور ف"     ( املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية والفرق بني املتوسطات و قمية 12 اجلدول )  

 ةالعبار رمق  احملاور
 الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد اجلنس

مس توى  قمية   " ت " مس توى ادلالةل قمية " ف " الفرق بني املتوسطات

 ادلالةل

 كفاءة العاملني مبراكز العالج الطبيعي

 000. **-7.489- 000. **119.810 -455.- 58710. 2.4381 105 كرذ 2

 33402. 2.8931 131 انىث

 700. 83513. 2.0667 105 كرذ 3

 

5.355* .022 6.840** .000 

 73596. 1.3664 131 انىث

 000. **5.164 000. **14.785 570. 74801. 2.5238 105 كرذ 7

 91031. 1.9542 131 انىث

 005. **-2.842- 047. *3.978 -205.- 55585. 2.4667 105 كرذ 8

 54692. 2.6718 131 انىث

 009. **-2.651- 002. **9.572 211.- 63722. 2.5143 105 كرذ 9

 58248. 2.7252 131 انىث

 000. **5.003 000. **18.836 541. 71765. 2.4190 105 كرذ 13

 90318. 1.8779 131 انىث

 

 

–ااثث  –التجهزيات )معدات 

 ادوات اخرى (

 031. *2.176 003. **9.293 232. 74826. 2.5143 105 كرذ 1

 86179. 2.2824 131 انىث

 035. *2.126 000. **23.169 215. 65087. 2.5429 105 كرذ 4

 85434. 2.3282 131 انىث

 001. **3.231 000. **19.509 359. 77211. 2.0000 105 كرذ 8

 90357. 1.6412 131 انىث

 003. **2.967 000. **17.884 300. 69311. 2.5524 105 ركذ 11

 86241. 2.2519 131 انىث

 

 

 

 

 

 018. **2.386- 000. **21.140 -127.- 46053. 2.7429 105 كرذ 1

 35942. 2.8702 131 انىث

 003. **2.975 141. 2.178 316. 74838. 2.3619 105 كرذ 2

 85811. 2.0458 131 انىث

 002. **-3.093- 000. **27.096 251.- 70412. 2.5810 105 كرذ 5
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 دمات املقدمة للمرىضاخل

 54282. 2.8321 131 انىث

 028. *2.211 768. 088. 202. 64621. 2.2857 105 كرذ 8

 73420. 2.0840 131 انىث

 000. **3.628 000. **54.197 299. 78271. 1.4286 105 كرذ 9

 47063. 1.1298 131 انىث

 046. *2.008 000. **25.418 229. 80041. 2.1143 105 كرذ 10

 94983. 1.8855 131 انىث

 004. **2.873 022. **5.328 293. 70840. 2.4762 105 كرذ 11

 83021. 2.1832 131 انىث

 

س ئةل  الاانث ( يف الا –( املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية والفرق بني املتوسطات و قمية     " ف"  ت " احملتس بة للمجموعتني ) اذلكور 12اجلدول )  يوحض 

 جسلت فروق بني اجلنسني  ، ويدل اجلنس املظلل ان الفروق لصاحله .يت ال

 236( املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية والفرق بني املتوسطات و قمية     " ف  " لعينة البحث حسب فئات العمر  ن =  13اجلدول )  

ــر
عم
ال

 س نة 25آ قل من  
 س نة 55آ كرث من  س نة 55آ قل من    س نة 45آ قل من  س نة 35 آ قل من

ة 
قميـ

F وية
ملعن
ةل ا
دلال
ا

 

دد
الع

 38 
46 49 56 47 

 

ث
بح
ل  ا
ور
حما

يب 
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

 159. 1.666 254. 2.391 208. 2.445 234. 2.469 305. 2.366 2387. 2.368 كفاءة العاملني مبراكز العالج الطبيعي

–ااثث  –التجهزيات )معدات 

 ادوات اخرى (
2.108 .273 2.149 .381 2.027 .316 2.018 .343 2.117 .282 

1.578 .181 

 500. 842. 211. 2.383 304. 2.290 264. 2.309 347. 2.343 24. 2.350 اخلدمات املقدمة للمرىض

الرضا العام عىل مس توى اخلدمات 

 مبراكز العالج
2.658 .320 2.649 .3496 2.720 .3487 2.722 .313 2.684 .318 

.504 .733 

 966. 143. 7.566 106.255 9.290 104.821 9.168 105.490 13.253 105.544 8.651 105.237 ادلرجة اللكية لالس مامرة

 وجود فروق داةل احصائيا يفعدم " احملتس بة   ، ويتضح  ف"          ( املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية والفرق بني املتوسطات و قمية 13يوحض اجلدول ) 

 . حماور الاس مامرة لعينة البحث حسب فئات العمر اخملتلفة  يع مجل مس توى الرضا 
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 236حسب املؤهل العلمي        ن = يف حماور الاس مامرة ( املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية و قمية   " ف  " لعينة البحث  14اجلدول )  

مي
لعل
ل ا
ؤه
امل

 

 ايم
 جامعي دبلوم متوسط عداديآ  

 –دراسات عليا ) ماجس تري 

 دكتورا  (

ة 
قميـ

F وية
ملعن
ةل ا
دلال
ا

 

دد
الع

 54 
28 77 66 11 

 

ث
بح
ل  ا
ور
حما

يب 
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

كفاءة العاملني مبراكز العالج 

 الطبيعي
2.419 .204 2.409 .267 2.421 .265 2.399 .274 2.399 .185 

.087 .986 

–ااثث  –التجهزيات )معدات 

 ادوات اخرى (
2.093 .306 2.045 .297 2.035 .339 2.082 .327 2.401 .229 

**3.284 .012 

 002. 4.438** 239. 2.608 311. 2.303 285. 2.287 246. 2.429 215. 2.328 اخلدمات املقدمة للمرىض

الرضا العام عىل مس توى اخلدمات 

 مبراكز العالج
2.693 .329 2.832 .195 2.672 .333 2.643 .362 2.7143 .3064 

1.737 .143 

 059. 2.311*  8.642 112.909 11.375 104.606 9.914 104.312 7.194 107.250 7.848 105.667 ادلرجة اللكية لالس مامرة

 

 236(   قحليل التباين حملاور الاس مامرة حسب املؤهل العلمي        ن =     15جدول ) 

 ادلالةل قمية ف متوسط املربعات درجة احلرية مجموع املربعات مصدر التباين املتغري

 

ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات   

 3.284**  335. 4 1.339 اجملموعاتبني 

 

.012 

 102. 231 23.553 داخل اجملموعات

  235 24.892 اجملموع

 

 اخلدمات املقدمة للمرىض 

 4.438** 329. 4 1.316 بني اجملموعات

 

.002 

 074. 231 17.119 داخل اجملموعات

  235 18.435  اجملموع

 ادلرجة اللكية لالس مامرة اكمةل

 213.013 4 852.051 بني اجملموعات

 92.158 231 21288.436 داخل اجملموعات 059. 2.311*

  235 22140.487 اجملموع
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 236ن =        يف حماور الاس مامرةحسب املؤهل العلمي  لعينة البحث(    L . S.Dاقل فرق معنوي ) الفرق بني املتوسطات و قمية        ( 16اجلدول ) 

 احملاور املؤهل العلمي

 اخلدمات التجهزيات

 الاس مامرة اكمةل

 

 
 ادلالةل املعنوية الفرق بني املتوسطات املتغريات

بني الفرق 

 املتوسطات
 ادلالةل املعنوية

الفرق بني 

 املتوسطات
 ادلالةل املعنوية

-309.- ماجس تري وفوق ايم
*
 .004 -.281-

*
 .002 -7.242-

*
 .023 

142. 887. 010. متوسط اعدادي
*
 .019 2.938 .167 

126. 604. -037.- جامعي
*
 .042 2.644 .223 

-357.- ماجس تري وفوق
*
 .002 -.180- .065 -5.659- .099 

-142.- 887. -010.- اعدادي متوسط
*
 .019 -2.938- .167 

-367.- ماجس تري وفوق
*
 .000 -.322

*
 .000 -8.597-

*
 .006 

-126.- 604. 037. اعدادي جامعي
*
 .042 -2.644- .223 

-319.- ماجس تري وفوق
*
 .002 -.305-

*
 .001 -8.303-

*
 .008 

309. ايم ماجس تري وفوق
*
 .004 .281

*
 .002 7.242

*
 .023 

357. اعدادي
*
 .002 .180 .065 5.659 .099 

367. متوسط
*
 .000 .322

*
 .000 8.597

*
 .006 

319. جامعي
*
 .002 .305

*
 .001 8.303

*
 .008 

 

( 17جدول )    
 

Scheffeنتاجئ  اختبار ش يفية  
a,,b

 236حملاور الاس مامرة حسب املؤهل العلمي    ن =      

 ادلرجة اللكية لالس مامرة اخلدمات املقدمة للمرىض ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات 

 املؤهل العلمي

Scheffe
a,,b    

اختبار ش يفيةنتاجئ   Scheffe املؤهل العلمي 
a,,b    

Scheffe نتاجئ  اختبار ش يفية
a,,b    

 نتاجئ  اختبار ش يفية

 2 1 2 1 2 1 العدد

  104.312  2.287 متوسط  2.035 77 متوسط

  104.606  2.303 جامعي  2.045 28 اعدادي

 105.667 105.667  2.328 ايم  2.082 66 جامعي

 107.250 107.250 2.429 2.429 اعدادي  2.093 54 ايم

ماجس تري وفوقدراسات عليا )   112.909  2.608  ماجس تري وفوق 2.402  11 

 088. 852. 182. 419.  1.000 976.  ادلالةل
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 23افية   ن = ( املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية  و قمية  " ف  " لعينة البحث حسب املناطق اجلغر  18اجلدول )  

 236قحليل التباين حملاور الاس مامرة حسب املنطقة اجلغرافية   ن =    (   19جدول )  

 ادلالةل قمية ف متوسط املربعات درجة احلرية مجموع املربعات مصدر التباين املتغري

ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات   000. 18.747** 1.525 4 6.100 بني اجملموعات 

 081. 231 18.792 داخل اجملموعات

  235 24.892 اجملموع

 000. 11.742** 779. 4 3.115 بني اجملموعات اخلدمات املقدمة للمرىض اخلدمات املقدمة للمرىض

 066. 231 15.320 داخل اجملموعات

  l 18.435 235 اجملموع

 000. 11.201** 899.171 4 3596.685 بني اجملموعات ادلرجة اللكية لالس مامرة اكمةل

 80.276 231 18543.802 داخل اجملموعات

  235 22140.487 اجملموع

 

 

 

 

 

فية
غرا
اجل
ق 
اط
ملن ا

 

  الزاوية
 امجليل   العجيالت    صرباتة      رصمان    

ة 
قميـ

F وية
ملعن
ةل ا
دلال
ا

 

52 
68 61 38 17 

ث
بح
ل  ا
ور
حما

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

يب
سا
حل ا
ط 
وس
ملت ا

ري 
عيا
مل  ا
ف
حنرا
الا

 

 364. 1.085 091. 2.525 203. 2.403 251. 2.405 302. 2.387 236. 2.422 كفاءة العاملني مبراكز العالج الطبيعي

 000. 18.747** 0943. 2.348 284. 2.265 267. 2.160 356. 1.866 238. 2.040 ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات 

 000. 11.742** 076. 2.624 287. 2.480 263. 2.281 276. 2.233 239. 2.320 اخلدمات املقدمة للمرىض

 330. 1.159 209. 2.798 265. 2.752 317. 2.675 387. 2.645 329. 2.684 الرضا العام عىل مس توى اخلدمات مبراكز العالج

 ادلرجة اللكية لالس مامرة
104.90

4 
7.152 

100.9

71 
11.278 105.557 8.582 109.921 8.903 114.706 1.961 

**11.201 .000 
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 236يف حماور الاس مامرة       ن =  ناطق اجلغرافية لعينة البحث حسب امل (    L . S.D(   الفرق بني املتوسطات و قمية     اقل فرق معنوي )  20 اجلدول )

 الاس مامرة اكمةل اخلدمات التجهزيات احملاور 

 اجلغرافيةاملنطقة 
 ادلالةل املعنوية الفرق بني املتوسطات ادلالةل املعنوية الفرق بني املتوسطات ادلالةل املعنوية الفرق بني املتوسطات املتغريات

174. رصمان الزاوية
*
 .001 .086 .070 3.933

*
 .018 

-120.- صرباتة
*
 .027 .038 .431 -.654- .700 

-225.- العجيالت
*
 .000 -.160-

*
 .004 -5.017-

*
 .009 

-308.- امجليل
*
 .000 -.305-

*
 .000 -9.802-

*
 .000 

-174.- الزاوية رصمان
*
 .001 -.086- .070 -3.933-

*
 .018 

-293.- صرباتة
*
 .000 -.048- .290 -4.587-

*
 .004 

-399.- العجيالت
*
 .000 -.247-

*
 .000 -8.950-

*
 .000 

-482.- امجليل
*
 .000 -.391-

*
 .000 -13.735-

*
 .000 

120. الزاوية صرباتة
*
 .027 -.038- .431 .654 .700 

293. رصمان
*
 .000 .048 .290 4.587

*
 .004 

-199.- 075. -106.- العجيالت
*
 .000 -4.364-

*
 .019 

-188.- امجليل
*
 .017 -.343-

*
 .000 -9.149-

*
 .000 

225. الزاوية العجيالت
*
 .000 .160

*
 .004 5.017

*
 .009 

399. رصمان
*
 .000 .247

*
 .000 8.950

*
 .000 

199. 075. 106. صرباتة
*
 .000 4.364

*
 .019 

 069. -4.785- 055. -145.- 321. -083.- امجليل

308. الزاوية امجليل
*
 .000 .305

*
 .000 9.802

*
 .000 

482. رصمان
*
 .000 .391

*
 .000 13.735

*
 .000 

188. صرباتة
*
 .017 .343

*
 .000 9.148

*
 .000 

 069. 4.785 055. 145. 321. 083. العجيالت
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Scheffe
a,,b  

236حملاور الاس مامرة حسب املناطق اجلغرافية        ن = نتاجئ  اختبار ش يفية     

ادوات اخرى (–ااثث  –)معدات التجهزيات   ادلرجة اللكية لالس مامرة  اخلدمات املقدمة للمرىض  

املناطق اجلغرافية    

     

Scheffe
a,,b    

املناطق  نتاجئ  اختبار ش يفية

اجلغرافية      

  

Scheffe
a,,b    

  نتاجئ  اختبار ش يفية

 املناطق اجلغرافية

Scheffe
a,,b    

 نتاجئ  اختبار ش يفية

 1 العدد

 2 

3 

 العدد

1 

2 

3 1 

2 

3 

   100.971 رصمان   2.233 68 رصمان   1.866 68 رصمان

  104.904 104.904 الزاوية   2.281 61 صرباتة  2.040 2.040 52 الزاوية

  105.557 105.557 صرباتة  2.320 2.320 52 الزاوية 2.160 2.160  61 صرباتة

 109.921 109.921  العجيالت 2.480 2.480  38 العجيالت 2.265   38 العجيالت

 114.706   امجليل 2.624   17 امجليل 2.348   17 امجليل

 ادلالةل

 

 ادلالةل  094. 518. 149.

 

 265. 219. 308. ادلالةل 216. 132. 721.

 

 اثنيا : مناقشة النتاجئ :

ا احملور ذرضا عينة البحث عالية ابلنس بة لهويتبني ان درجة  مبراكز العالج الطبيعي العامة كفاءة العاملنيحمور املرتددين عىل ( اس تجاابت 5من نتاجئ اجلدول )يتضح     

 اهمامم وصرب وحسن ترصف يف تعامل موظفي القسم مع احلاالت  املراكز من ذكل ملا يالقيه املرتددين عىل هذ، و  ( 8،  6،  10،  9،  11،   5،  2،  1العبارات ) 

ريض للوقت الاكيف حيرص عىل اخذ املحيرتم املعاجل مشاعر املرىض ويتجنب اللوم ، كام انه  ميتكل اال جابة الاكفية عن التساؤالت املقدمة من املريض ، و حيث  ، املرضية

عطاء تعلاميت وتوجهيات للمريض تتعلق مبتابع للجلسة العالجية ،  يف  ته للعالجويقوم املعاجل بدور اال رشاد والتوجيه وتصحيح الاخطاء للمريض اثناء العالج ، كام يقوم اب 

املتوسط احلسايب للعبارات اليت جسلت درجات رضا حيث تراوح اثناء القيام ابلعالج . يقدر رسالته املهنيةويربز النوايح الاجيابية للمريض آ ثناء العالج ، كام انه املزنل ، 

 ( 2.58_  2.82عالية من )

( حيث وجود ارتباط بني مس توى الرضا عن اخلدمات الصحية ومدي اهمامم الطبيب آ ثناء املعاجلة وفرتة 3( ) 2004وتتفق هذ  النتيجة مع نتاجئ دراسة حسني منصور)     

 للمرىض . املستشف الانتظار ومعامةل موظفي 

تشفيات التعلميية يف سورية اكن مس توى الرضا العام للمرىض عن اخلدمات اليت قدمهتا املس آ وحضت نتاجئها واليت (  1) (  2009آ سامة الفراج )  دراسة معيتفق كام      

    عاليا .

ن معظم املرىض املقميني داخل املستشف  آ بدوا ارتياهحم لظروف اس تقباهلم ورضامه عىل آ داء (  11) ( 2011واهل عائشة ) دراسة ذا معويتفق ه      اليت آ ظهرت نتاجئها ا 

 مس توى الرضا املتحقق دلاهم .ال طباء يف مقابل استياء من معامةل الفريق الش به الطيب خاصة عىل 

( حيث شلكت درجة الرضا ادلرجة املتوسطة ، حسب املزيان املس تخدم ، واكن متوسط الاس تجاابت بني  4،  12،  13،  7كام نالحظ من اجلدول ان العبارات )    

( درجة رضا ضعيفة واليت اشارت انه يوجد ابملركز معاجل نفيس يقوم  3ارة ) عينة البحث عىل كفاءة العاملني هبذ  املراكز ، بيامن جسلت العبرضا (  اوحضت  1.97_  2.21)

ثناء فرتة العالج .  بهتيئة املريض آ 

ات من التجهزي عىل حمور ( اس تجاابت املرىض املرتددين عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم يف املؤسسات الصحية العامة ابملنطقة الغربية بليبيا 6من نتاجئ اجلدول )يتضح      

 ا احملور .  ذرضا عينة البحث متوسطة  ابلنس بة لهويتبني ان درجة ،  املوجودة هبذ  املراكز ادوات اخرى (–ااثث  –)معدات 
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املس تخدمة حاليًا يف ( اليت آ سفرت نتاجئها عىل عدم وجود قحديث لل هجزة واملعدات واملس تلزمات الطبية 4( ) 2010صفاء اجلزائري وآ خرون ) دراسة ذا معويتفق ه

واملعدات املس تخدمة  وجود حد مقبول لل هجزة  ( اليت آ وحضت نتاجئها8) (  2011، ودراسة عطية مصلح ) املستشف  مسايرة للتطور احلاصل يف جمال اخلدمات الصحية

 وعدم توفر بعض ال هجزة احلديثة.

 2،  6،كام جسلت العبارات )  (2.34_  2.42متوسط الاس تجاابت بني )رضا عالية وقد تراوح رجات ( جسلت د12،  3،  11،  1،  4نالحظ من اجلدول ان العبارات )   

درجة رضا ضعيفة واليت اشارت  ( 9،  10العبارات )  ، بيامن جسلت  (     1.801_   2.314متوسط الاس تجاابت بني )  وقد تراوح درجة رضا متوسطة (  8،  7،  5، 

وسائل  هذ  املراكز ال يتوفر به ا  يدل ان وهذ البديل ) احلجامة ، الابر الصينية ، العالج ابل عشاب وغريها ( وسائل العالج املايئ وال وسائل العالجانه ال يتوفر ابملركز 

 .ذكورة العالج امل

اخلدمات عىل حمور ؤسسات الصحية العامة ابملنطقة الغربية بليبيا( اس تجاابت املرىض املرتددين عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم يف امل7من نتاجئ اجلدول رمق )يتضح        

 . ا احملورذرضا عينة البحث متوسطة  ابلنس بة لهويتبني ان درجة ،  هبذ  املراكز املقدمة للمرىض

كام جسلت العبارات ( ، 2.45_  2.82بني )متوسط الاس تجاابت رضا عالية وقد تراوح ( جسلت درجات 12،  13، 6،  5،  3،  1نالحظ من اجلدول ان العبارات )    

 ذا معويتفق هدرجة رضا ضعيفة  ،  ( 9العبارة )بيامن جسلت ( ، 2.34_  2.42متوسط الاس تجاابت بني )وقد تراوح درجة رضا متوسطة ( 10،  8،  7،  2،  4،  11) 

 متوسط . ( واليت اظهرت يوصف الرىض العام للمرىض املنومني عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم بأ نه رضىى 3()  2004حسني منصور ) دراسة 

عن  ( واخلاص مبحور الرضا العام املرىض املرتددين عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم يف املؤسسات الصحية العامة ابملنطقة الغربية بليبيا8من نتاجئ اجلدول رمق )تضح ي     

املؤسسات الصحية  نالحظ ان دمات العالجية اليت تقدهما مراكز التأ هيل وآ قسام العالج الطبيعي ابملستشفيات العامة ومن خالل اس تجاابت املرىض املرتددين عىل هد  اخل

متوسط الاس تجاابت بني وقد تراوح . ا احملورذله رضا عينة البحث عالية  ابلنس بةويتبني ان درجة رضا عالية  ، ( جسلت درجات   3،  2،  4،  5،  1مجيع العبارات ) 

يشعرون  املرتددين واليت اوحضت ان(  1( واليت جسلهتا العبارة ) 2.73( آ ن معدل الرضا دلى املرىض بلغ آ عىل درجات الرىض دلاهم حيث شلك درجة )2.41_  2.73)

( اليت اوحضت ان املرتددين عىل هذ  املراكز يشعرون ابهمامم كبري من قبل العاملني واملعاجلني ابملركز ، وآ ن  5ابالرتياح لل سلوب العاليج املتبع ابملراكز العامة يلهيا العبارة ) 

لك صحية للمرىض داخل املركز وبشاملركز يسع  دامئًا لتقدمي آ فضل اخلدمات كام اهنم يشعرون بوجود قحسن يف حالهتم الصحية خالل العالج كام يوجد تقيمي مس متر للحاةل ال 

جاميل اكنت الاس تجابة اللكية عىل هذا احملور عالية )  ( حسب املزيان املس تخدم .2.69ا 

 رضا العينة عىل اخلدمات املقدمة هلم يف املستشفيات العامةل يف مدينة قلقيلية السورية.( اليت آ وحضت نتاجئها8) (  2011دراسة عطية مصلح ) ذا معويتفق ه     

عىل اخلدمات الصحية التأ هيلية  املرىض املرتددين عن للخدمات الصحية املقدمة هلم يف املؤسسات الصحية العامة ابملنطقة الغربية بليبيا تقيمي(   9يتبني من اجلدول )     

حالهتم الصحية ، بيامن اكن الرضا عن مس توى الرعاية الطبية اليت ( قد قحسنت  70.0مبراكز العالج الطبيعي العامة حلالهتم الصحية يف هناية فرتة العالج فاكنت ان ما نسبته ) 

ا يوحض هذ ا يعين ان مراكز العالج الطبيعي العامة تقدم خدماهتا للمرتديني علهيا ابختالف حالهتم ابلرمغ من قةل الاماكنيات داخلها وهذ ، و جيد جداقدهما املعاجل هلم  

 دمات للمرتددين . حرص القامئني واملعاجلني عىل تقدمي اخل

اكمةل ان  الاس مامرة اورحمل ومس توى النتيجة و الرتتيب حسب درجة الرضااملتوسط احلسايب و الاحنراف املعياري  ( التكرارات والنس بة املئوية و10يتضح من اجلدول )    

ومن مث ،  ( 2.69مبتوسط  حسايب ) العام عىل مس توى اخلدمات مبراكز العالجالرضا ( ، يلهيا حمور  2.94حيث جسلت اعىل متوسط  حسايب ) تقيمي احلاةل والرضاء العام

يف املرتبة  بيامن يأ يت حمور التجهزيات)معدات وآ اثث وآ دوات آ خرى(،  ( 2.33) كل اخلدمات املقدمة للمرىضذ، ييل  ( 2.41) تأ يت كفاءة العاملني مبراكز العالج الطبيعي

متوسطة ، بيامن  اخلدمات املقدمة للمرىض ، و التجهزيات من )معدات وآ اثث وآ دوات آ خرى( املرتددين عىلذا يعين ان درجة رضا هو  ( 2.08الاخرية مبتوسط  حسايب )

 اكنت عالية يف ابيق احملاور . 

الاانث ( يف حماور  –س بة للمجموعتني ) اذلكور ( املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية والفرق بني املتوسطات و قمية  " ف" " ت " احملت 11يوحض اجلدول )       

الاانث ( لصاحل اذلكور يف حمور التجهزيات )معدات وآ اثث  –يتضح من اجلدول ان هناك فروق داةل احصائيا يف مس توى الرضا بني املرتددين من ) اذلكور  و  الاس مامرة

 . ( 3.140) حيث اكنت قمية )ت( احملسوبة وآ دوات آ خرى(

الاانث ( يف لك  –( املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية والفرق بني املتوسطات و قمية " ف" ت " احملتس بة للمجموعتني ) اذلكور12كام يتضح من اجلدول )       

متثلت يف  مبراكز العالج الطبيعيكفاءة العاملني حمور ( يف الاانث  –ويتضح ان هناك فروق داةل احصائيا يف مس توى الرضا بني املرتددين من  ) اذلكور   اس ئةل  الاس مامرة

يقوم  بدور كام انه يقدر رسالته املهنية اثناء القيام ابلعالج  ، (  لصاحل الاانث  واليت سشري اىل ان املعاجل حيرتم مشاعر املرىض ويتجنب اللوم ،  9، 8،  2الاس ئةل ) 

 .اثناء العالجاال رشاد والتوجيه وتصحيح الاخطاء للمريض 

حصائية عىل متغري اجلنس يف ابعاد قوة الاس تجابة، ال مان والثقة،  8( ) 2011عطية مصلح ) دراسة  ذا معويتفق ه     ( واليت آ وحضت نتاجئها وجود فروق ذات دالةل ا 

 والتعاطف ولصاحل اال انث، يف حني مل يكن هناك فروق عىل ال بعاد ال خرى. 
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،  7،  3لصاحل اذلكور متثلت يف الاس ئةل )  0.01عند مس توى الاانث (  –كام اظهرت نتاجئ اجلدول فروق داةل احصائيا يف مس توى الرضا بني املرتددين من  ) اذلكور    

ثناء فرتة العالج  13 للعالقات متخصص ذو كفاءة يف التعامل مع املرىض ، و ، كام يوجد اكدر  ( ، واليت سشري اىل انه يوجد ابملركز معاجل نفيس يقوم بهتيئة املريض آ 

 . الاجمامعية دور يف حصول املريض عىل اهمامم آ كرب من املعاجل

متثلت يف   ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات حمور الاانث ( يف  –ويتضح ان هناك فروق داةل احصائيا يف مس توى الرضا بني املرتددين من ) اذلكور     

الاانث  –فروق داةل احصائيا يف مس توى الرضا بني املرتددين من  ) اذلكور  ظهرتاخلدمات املقدمة للمرىض وابلنس بة حملور( لصاحل اذلكور،    11، 8،  4، 1ئةل ) الاس  

ت امليا  قريبة من ماكن العالج ، كام توجد فروق داةل لصاحل الاانث  واليت سشري اىل انه يوجد اهمامم بنظافة ماكن العالج ، كام ان دورا (   5،  1( متثلت يف الاس ئةل ) 

(  لصاحل اذلكور  واليت سشري اىل ان اهمت املركز بتعقمي املعدات وال هجزة العالجية عند الاس تعامل ، وقت الانتظار  11،  10،  9،  8،  2احصائيا   متثلت يف الاس ئةل ) 

بات الرسيعة قريبة من ماكن العالج ، يوجد خدمات متاكمةل ذلوي الاحتياجات اخلاصة ، ماكن العالج يوفر نوع من للجلسة العالجية طويل نسبيًا   ، يوجد خدمات الوج

 اخلصوصية

 احصائيا يفوجود فروق داةل عدم " احملتس بة   ، ويتضح  ف( املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية والفرق بني املتوسطات و قمية     " 13يوحض اجلدول )      

واليت اظهرت عدم وجود عالقة داةل (  3) (  2004حسني منصور ) دراسة  ذا مع. ويتفق ه مس توى الرضا مجليع حماور الاس مامرة لعينة البحث حسب فئات العمر اخملتلفة

حصائياً   بني رىض املرىض املنومني يف جماالت ادلراسة ال ربعة ومتغري العمر. ا 

آ وحضت نتاجئها انعدام الارتباط بني العوامل ادلميوغرافية والاجمامعية اليت سشمل العمر واجلنس ( واليت 6( ) 2007)  عبدهللا بن حسن ادلغيرثدراسة  ذا معويتفق ه      

( اليت آ وحضت نتاجئها 8)      (  2011دراسة عطية مصلح ) ، و واحلاةل الاجمامعية والتعلمي واجلنس ية من هجة ومس توى رضا املرتددين العام ومكوانته من اجلهة ال خرى

 عدم وجود فروق ذات دالةل ا حصائية يف  العمر ،املسم  الوظيفي ، احلاةل الاجمامعية، املبحوث، واملستشف  عىل آ بعاد ادلراسة اكفه .

يف حماور الاس مامرة العامة  التأ هيلية  ابملؤسسات الصحية( الفروق يف رضا عينة البحث املرتددين عىل اخلدمات  17( )  16( )  15( )  14يتضح من اجلداول )       

مس توى رىض املرىض املرتددين عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم يف املؤسسات الصحية العامة ابملنطقة  ، و يتضح وجود فروق داةل احصائيا يف حسب املؤهل العلمي

كام وجدت هذ   ( ، 3.284) و اكنت قمية )ف( احملسوبة( 2.401مبتوسط حسايب ) ادوات اخرى (– ااثث –التجهزيات )معدات حمور الغربية بليبيا عينة البحث يف 

واكنت قمية )ف( احملسوبة (  2.608اخلدمات املقدمة للمرىض حيث جسل احصاب املؤهل العايل اعىل متوسط حسايب ) الفروق يف حمور كام وجدت هد  الفروق يف حمور

(   2.311)  ، حيث اكنت قمية )ف( احملسوبة 0.05عند مس توى ادلرجة اللكية لالس مامرة ، بيامن اكنت الفروق داةل احصائيا يف  0.01عند مس توى ( و ى داةل  4.438)

احملاور  اةل احصائيا يفوجود فروق دعدم يتضح من اجلدول كام ،  دكتورا  ( –دراسات عليا ) ماجس تري لصاحل احصاب املؤهل العلمي العايل (  112.91) مبتوسط حسايب

  الاخرى .

Scheffeنتاجئ  اختبار ش يفية    (  17كام يتضح من اجلدول )      
a,,b

 و ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات يف حماور   حملاور الاس مامرة حسب املؤهل العلمي 

مه اقل من حيث مس توى الرضا ، بيامن جسل احصاب املؤهل العايل دراسات  توسطومنه يتضح ان احصاب املؤهل امل  ادلرجة اللكية لالس مامرةيف  اخلدمات املقدمة للمرىض و

للمؤهالت عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم يف املؤسسات الصحية العامة ابملنطقة الغربية بليبيا  اعىل درجات يف مس توى الرضا يف هدا احملاور ماجس تري وفوق (عليا ) 

 مية  العل 

حماور املتوسطات احلسابية و الاحنرافات املعيارية الفرق بني املتوسطات وقحليل التباين و قمية " ف " لعينة البحث يف (  21) ( 20( )19( ) 18) يتضح من اجلداول          

مس توى رىض املرىض املرتددين عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم يف  يف 0.01عند مس توى  ، و يتضح منه وجود فروق داةل احصائيا الاس مامرة حسب املناطق اجلغرافية

  ادلرجة اللكية لالس مامرةيف  اخلدمات املقدمة للمرىض و و ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات يف حماور املؤسسات الصحية العامة ابملنطقة الغربية بليبيا عينة البحث 

  احملاور الاخرى . وجود فروق داةل احصائيا يفعدم عىل متوسط حسايب يف هد  احملاور ، حيث جسل مركز العالج الطبيعي امجليل ا

Scheffeنتاجئ  اختبار ش يفية    (  21كام يتضح من اجلدول )  
a,,b

ان    ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات يف حمور  حسب املناطق اجلغرافيةحملاور الاس مامرة  

صرباتة ،  ( 2.040) ( ، الزاوية 1.866يبلغ رصمان  ) مناطق اجلغرافية املرتددين عىل اخلدمات الصحية التأ هيلية مبراكز العالج الطبيعي العامة لل متوسط  درجات رضا 

ى الرضا ، بيامن جسل املرتديني مه اقل من حيث مس تو  مركز العالج الطبيعي  برصمانومنه نس تنتج ان املرتديني عىل  (2.348)امجليل ( ، 2.265جيالت  )ع ( ، ال 2.160)

 ا احملور .هذابمجليل اعىل درجات يف مس توى الرضا عىل  مركز العالج الطبيعيعىل 

Scheffeيتبني من اجلدول نتاجئ  اختبار ش يفية   كام 
a,,b

ان  متوسط  درجات رضا املرتددين عىل اخلدمات الصحية  ادلرجة اللكية لالس مامرة و اخلدمات املقدمة للمرىضحمور يف  

ومنه نس تنتج  (2.624)امجليل ( ، 2.480جيالت )ع ( ، ال 2.320) ، الزاوية (2.281صرباتة )( ،  2.233)  رصمانيبلغ   مناطق اجلغرافيةالتأ هيلية مبراكز العالج الطبيعي العامة لل 

ا هذابمجليل اعىل درجات يف مس توى الرضا عىل  مركز العالج الطبيعيمه اقل من حيث مس توى الرضا ، بيامن جسل املرتديني عىل  برصمانمركز العالج الطبيعي  ان املرتديني عىل 

 .احملور

o : الاس تنتاجات 

مبراكز  اخلدمات و كفاءة العاملنيالرضا بشلك عام عىل مس توى رضا املرتددين عىل اخلدمات التأ هيلية  ابملؤسسات الصحية العامة عالية عىل حموري درجة  .1

 . التجهزيات)معدات وآ اثث وآ دوات آ خرى( ، و اخلدمات املقدمة للمرىضبيامن اكنت متوسطة عىل  العالج

 

 جدا.العامة بنس بة مرتفعة ومس توى رضامه  عىل الرعاية الطبية جيدة  قحسن احلاةل الصحية للمرتددين عىل اخلدمات التأ هيلية  ابملؤسسات الصحية .2
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لصاحل اذلكور و  ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات الاانث ( يف حمور  –هناك فروق داةل احصائيا يف مس توى الرضا بني املرتددين من  ) اذلكور  .3

 احملاور الاخرى . وجود فروق داةل يفعدم لصاحل الاانث و  كفاءة العاملني مبراكز العالج الطبيعييف حمور 

 اس ئةل احملور .اخلدمات املقدمة للمرىض يف بعض  الاانث ( عىل حمور –مس توى الرضا بني املرتددين من  ) اذلكور  تفاوت الفروق يف .4

مجليع حماور الاس مامرة حسب فئات العمر العامة  رضا املرتددين عىل اخلدمات التأ هيلية  ابملؤسسات الصحية مس توى  وجود فروق داةل احصائيا يفعدم  .5

 اخملتلفة .

مس توى رىض املرىض املرتددين عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم يف املؤسسات الصحية العامة ابملنطقة الغربية بليبيا عينة  فروق داةل احصائيا يفوجود  .6

  دكتورا  ( –دراسات عليا ) ماجس تري التجهزيات لصاحل احصاب املؤهل العلمي العايل و اخلدمات املقدمة للمرىض البحث حسب املؤهل العلمي يف حموري 

مه اقل من حيث  توسطاعىل درجات يف مس توى الرضا ، بيامن جسل احصاب املؤهل امل  ماجس تري وفوق (جسل احصاب املؤهل العايل دراسات عليا )  .7

 مس توى الرضا. 

التجهزيات واخلدمات املقدمة مس توى رىض املرتددين عن اخلدمات الصحية املقدمة هلم يف املؤسسات الصحية العامة يف حمور ي  يف  وجود فروق داةل احصائيا .8

 احملاور الاخرى . فروق يف ومل سسجل لصاحل مركز العالج الطبيعي  ابمجليل حسب املناطق اجلغرافية للمرىض

ابمجليل اعىل درجات يف  مركز العالج الطبيعياقل من حيث مس توى الرضا ، بيامن جسل املرتديني عىل مه  مركز العالج الطبيعي  برصماناملرتديني عىل  .9

 ،  ادوات اخرى (–ااثث  –التجهزيات )معدات مس توى الرضا عىل 

–ااثث  –التجهزيات )معدات الزاوية رصمان صرباتة يف حمور  ولك من مراكز العالج الطبيعي امجليل مركز العالج الطبيعيبني   وجود فروق داةل احصائيا .10

 . ادلرجة اللكية لالس مامرةيف  اخلدمات املقدمة للمرىض حمور ادوات اخرى (

o :التوصيات 

 تويص الباحثتان مبا ييل : املس تخلصةيف ضوء هذ  النتاجئ     

املقدمة هلم يف هد  املراكز ليصبح هذا الرضا مرتفعًا وماكفئًا للمرىض  العامة الصحية رضا املرتددين عىل اخلدمات التأ هيلية  ابملؤسسات رضورة رفع مس توى  .1

 املرتددين عىل املراكز اخلاصة.

 يف العالج بشلك آ فضل . العامة  املرتددين عىل اخلدمات التأ هيلية  ابملؤسسات الصحيةرضورة اهمامم وزارة الصحة بتوفري التجهزيات واال ماكنيات اليت حيتاهجا  .2

 رضورة قحديث ال هجزة واملعدات واملس تلزمات الطبية املس تخدمة مبا يالمئ التطور احلاصل يف ميدان اخلدمات الصحية . .3

دربني وآ حصاب اخلربة توفري العدد الاكيف من الطوامق الطبية املؤهةل ليتالءم مع آ عداد املرىض وخاصة ال طباء يف بعض التخصصات، وكذكل توفري املمرضني امل  .4

. 

 والاهمامم مبعاجلهتا . واعتبارها فرصة الكتشاف الضعفالعامة  املرتددين عىل اخلدمات التأ هيلية  ابملؤسسات الصحيةرضورة الرتحيب ابلشاكوي املقدمة من  .5

ن رسعة اس تجابة املستشف  الحتياجات املريض ي .6  عد عاماًل همامً يف خلق رضا عاٍل دلى املريض .رضورة تصممي اخلدمات الصحية وفقًا لتوقعات املرىض وا 

ثناء فرتة العالج . .7  اكدر متخصص من املعاجلني النفس يني  ذوي كفاءة يف التعامل مع املرىض يقومون بهتيئة املريض آ 

 . العامة داخل املؤسسات الصحيةراكز وسائل العالج املايئ هبد  املالبديل ) احلجامة ، الابر الصينية ، العالج ابل عشاب وغريها  توفري وسائل العالج .8

 . العامة ابملؤسسات الصحيةتوفري اخلدمات اليت حيتاهجا ذوي الاحتياجات اخلاصة  .9

 . العامة ابملؤسسات الصحيةتوضيح اللواحئ واال رشادات العامة حول ال من والسالمة للمرىض  .10

 

 املــــــــــــــراجـــــــع

ــــأس  .1 ــراج :    امة  الفـ  نموذج لقياس  ضى : التعليم العالي في سورية من وجهة نظر المرت الصحية في مستشفياة  الرعايت  تقييم  جودة  خدما 
 

 . 2009الثاني  ، العدد   25المجلد  -ة مجلة  جامعة  دمشق  للعلوم االقتصادية والقانوني، رضا المرضى  
 : ثامر ياسر البكري  .2

 
 . 2005البازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان،إدارة المستشفيات ، دار 

:ورـــني منصـــحس  .3  

 

 

ربد  املنارة، ،  "دراسة يف جغرافية اخلدمات" ال ردن  –اخلدمات الصحية املقدمة للمرىض املنومني يف املستشفيات احلكومية مبدينة ا 

 . 2006، 1، العدد 13اجملدل 

 : فاء محمد اجلزائريـــــص  .4

محمد ، برشى عبدهللا عيل غباش 

 تـــــــــــــــش تي

 2010البرصة _  –قياس وتقيمي جودة اخلدمات الصحية دراسة تطبيقية يف مستشف  الفيحاء العام 

  

ــ ائشة عت ــــــــــــــــــع  .5 الاستشفائية للوالية سعيدة( رساةل ماجس تري ، جودة اخلدمات الصحية يف املؤسسات العمومية اجلزائرية )دراسة حاةل املؤسسات العمومية  : يقـــــــ

 .20012لكية العلوم الاقتصادية وعلوم التس يري والعلوم التجارية ،جامعة آ بو بكر بلقايد ،تلمسان ، امجلهورية اجلزائرية،

خصص_، لكية العلوم الطبية التطبيقية ،جامعة املكل سعود رضا املرتددين عىل اخلدمات الصحية التأ هيلية نظرة تقوميية ملركز آ اكدميي مت ادلغيرث : عبد هللا بن حسن  .6

،2007 . 

 



 

72 
 

 المجلد الثاني    رالعدد السادس عش    

 

د رب ـــــــــــــــــــعب  .7

ــ ح   : نفيـــــــــــــــــــــــــ

 اسات واقع اخلدمات املساندة للتالميذ املعوقني مسعيًا وآ رسمه والرضا عهنا يف ضوء بعض املتغريات من وهجة نظر املعلمني وال ابء ، مركز در 

 و حبوث املعوقني

حـــــــــــــــصلــــــــة مـــــــطيــــع :  .8  . 2011قياس جودة اخلدمات من وهجة نظر العاملني واملرىض يف املستشفيات العامةل يف  مدينة قلقيلية ،جامعة القدس املفتوحة .   

م ـــــعالء ادلين آ محد وسلامين سلي  .9

 : ةـــــــــــبطارس

. (22 -2م، ص1993املواطنني عن اخلدمات العامة يف ال ردن، حبث مقدم للمؤمتر ال ول لال دارة العامة يف ال ردن، س نة مس توى رىض   

 مد ــــــــــــاد احلـــــهـــف  .10

 :  هيبــــــ احل الش ــــو ص

  . 1990، يوليو، 271، اال دارة العامة، العدد -اس تطالع انطباعات وآ راء املس تفيدين-خدمات املستشفيات 
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 )جامعة الزاوية( البدنية حاةل ومسة القلق وعالقهتام ببعض عنارص اللياقة البدنية دلى طالب الرتبية

 البش يت رمضان د. مجعة ***            الصويعي** د. ليىل محمد         الهنشريي محمد لييل/د*

 

تكرث التحدايت والضوضاء والضغوط ادلاخلية واخلارجية مع ازدايد طموح اال نسان وتقدم احلياة ومتطلباهتا اليت سس توجب التعرف عىل    -:املقدمة ومشلكة ادلراسة  

دا اكن حاةل حصية طبيعية ،فالقلق هو حاةل شعور انفعالية ممزتجة ابخلوف مما يدفع اال نسان غالبا عىل القيام بعمل وحيتل  فعل اجتا  الظروف احمليطة،كرد  ما، ظاهرة القلق وخاصة ا 

رشة عىل سلوك مركزا رئيس يا يف عمل النفس الراييض حيث يرتبط آ داء الفرد ابلعديد من املواقف اليت تثري انفعال القلق، وقد يكون هل آ اثر واحضة ومبا  Anxiety موضوع القلق

 وابلتايل عىل آ دائه ونتاجئه. الفرد وعىل قدرته،

السليب للفرد حنو  اذلايتالقلق املعريف اذلي ميثل جلانب العقيل للقلق ،وحيدث عادة نتيجة التوقع آ و التقيمي  هناك مكونني رئيس يني للقلق هام: آ ن:( 1997ويرى راتب )

 (.11:1لق )مس توى آ دائه ،ويظهر يف ضعف مقدرته عيل الرتكزي  والانتبا  ،والقلق اجلسمي اذلي ميثل الك اجلانبني الفس يولويج والوجداين للق

ن تطور ال حباث العلمية وظهور الطرائق وال ساليب الفنية اليت سسهم يف تطور قدرات  الفرد ،ودكل عن طريق دمج بعض عنارص اللياقة ا 2009ويشري الهرام ) لبدنية ( ا 

سهام ادلراسات العلمية وال حباث امل  تخصصة يف الكشف عن آ مه هد  القدرات والتعرف عيل العالقة اليت متزي وآ ثبتت العالقة بني لك من العنارص املؤثرة يف مس توي الالعبني وا 

 (2:2لك عنرص مع ال خر هبدف قحسني مس توي ال داء الراييض .)

ن اس مترار حاةل عدم الراحة والانزعاج والانفعاالت املتكررة وترافقها موجات اخلوف وشعور اال نسان ابلتوتر املس متر مما يؤثر يف كفا  للمهام املطلوبة يف خمتلف ءة آ دائه وا 

 الظروف وهنا ميكن آ و احمامل سشخيص اال صابة بظاهرة القلق . 

براز تفوقه وسسجيل آ حسن ما ميكن من مس توى عن طريق اس تخدامه ل قىص قدراته الب  ال نشاط حياول فيه الفرد ا  دنية ،ويه ترتبط ابلعديد و املامرسة الرايضية ما يه ا 

 تعددة اليت تمتزي بقوهتا وشدهتا وتغريها نظرا الرتباطها بتعدد مواقف الفوز والهزمية.من املواقف الانفعالية امل 

دا ما قورنوا  بأ فراد يتسمون ابخنفاض يف مس توي 1984وذكر لطفي حلمي امجلل ) (آ ن :ال فراد ادلين يتسمون ابرتفاع يف مس توى القلق غالبا ما يكون آ داؤمه منخفضا ا 

 ( 367:3القلق النفيس )

دا مل تكن متناس بة واخلطر املوضوعي  آ ن: اس تجابة( 1998وحض عالوي )وآ   دا تناسبت ودرجة اخلطر املوضوعي ،آ ما ا  القلق تكون سوية آ و مقبوةل يف الاجتا  اال جيايب ا 

 (.278-4:277)  فتعد يف الاجتا  السليب ويف عداد اس تجاابت القلق العصايب

 النوع من القلق اذلي يمتزي ابلشدة املناس بة ،ومن مث الاستشارة املناس بة اليت سساعد عيل مواهجة الهتديد اذلي يتعرض ( آ ن القلق امليرس هو ذكل2003ويري فوزي )  

صدار السلوك املناسب اذلي جيعهل حيقق آ فضل النتاجئ بيامن القلق املعوق هو دكل النوع من القلق اذل الية يف مواهجة ي يمتزي ابلشدة العهل الراييض ،حيت يس تطيع من خالهل ا 

 (.246:1احلجم الضئيل من الهتديد اذلي يتعرض هل الفرد ،حيت ال يس تطيع آ ن حيقق النتاجئ اليت تتناسب وقدراته ومس توا  الراييض )

نه آ حد ال هداف ال ساس ية للرتبية1985حسانني ) كام ذكر  البدنية والرايضية ،مما اس توجب نرش  ( الاهمامم ابللياقة البدنية يعترب هدفا رئيس يا يف كثري من ادلول ،كام آ 

ىل نوع املفاهمي النظرية والفلسفية للياقة البدنية ،ولرتش يد الناس لل داء الصحيح ضامان حلسن املامرسة ،ولقد آ صبح عيل اللياقة آ ن تواكب ال  تقدم احلايل ،فاال نسان اليوم يف حاجة ا 

رضه هدا التقدم ،فاللياقة اليت اكن يكتس هبا تلقائيا يف املايض صارت اليوم صعبة املنال ،قد آ صبح من الرضوري آ ن يبدل جديد من اللياقة اهيئه ملواهجة الضغط الانفعايل اذلي ف

 (.14:2هجدا مقصودا الكتساهبا)

 التعلميية، وهذ  التمنية يه تمنية مشولية يراعي فهيا سعوا جاهدين لتمنية الطالب تمنية شامةل بدنيًا ونفس يًا واجمامعيًا يف ظل وجود املنا جي وىف لكية الرتبية البدنية والرايضة 

الواجب املهارى عىل اخملتلفة وتعترب آ لعاب القوى احد ال نشطة الرايضية الفردية، حيث يشرتك الفرد مبفرد  وابلتايل يعمتد عىل قدراته يف آ جناز  النوايح البدنية والنفس ية ،

ىل تمنية اللياقة البدنية ،وذلكل جاءت الفعاليات  ومن خالل هذ  املامرسة يمتكن ال ن يقارن آ داء  مبس توى آ داء فرد آ خر حيت هتدف الربامج التنفيذية للرتبية البدنية ا  فرد من ا 

ب من هجة وعالقهتا حباةل دلى الطالهذ  ادلارسة لتدلل عىل آ مهية اللياقة البدنية للطالب وسوف تفيد يف توضيح آ مهية ممارسة النشاط الراييض عىل الصحة النفس ية والبدنية 

 ية البدنية والرايضة.ومسة القلق من هجة آ خرى .وعىل ذكل قحددت مشلكة ادلارسة يف )حاةل ومسة القلق وعالقهتا ببعض عنارص اللياقة البدنية لطالب لكية الرتب 

يل التعرف عيل : آ هداف ادلراسة: 2.1  هتدف ادلراسة ا 

  عنارص اللياقة البدنية منفردة دلي طالب الس نة الثانية الرتبية البدنية .العالقة بني حاةل ومسة القلق وبعض 

 . العالقة بني حاةل ومسة القلق وبعض عنارص اللياقة البدنية جممتعة دلي طالب س نة اثنية الرتبية البدنية 

 فروض ادلراسة : 3.1

حصائيا بني حاةل ومسة القلق وبعض عنارص الليا -  قة البدنية منفردة دلي طالب الس نة اثنية الرتبية البدنية .توجد عالقة سلبية داةل ا 

حصائيا بني حاةل ومسة القلق وبعض عنارص اللياقة البدنية جممتعة دلي طالب الس نة الثانية الرتبية البدنية . -  توجد عالقة سلبية داةل ا 

 مصطلحات ادلراسة: 4.1

نه يتكون من درجة وشدة السلوك وميثل الاجتا  السالب لالنفعال ".)هو "شعور ذايت ابلرتقب وارتفاع الاستشارة النف  القلق: ليه عيل آ   (694:1س ية ويشار ا 

رادي ".) هو "حاةلقلق احلاةل :.  ( 384:1انفعالية تمتزي مبشاعر ذاتية وشعورية بتوقع احلرض والتوتر مع ارتباطها بتنش يط آ و استثارة اجلهاز العصيب الالا 

دراك موقف  هو "مسة قلق السمة : يل ا   (214:2عيل آ هنا همددة لتقدير اذلات ".) املنافسةخشصية عامة واثبتة نسبيا ا 
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 .  اال طار النظري وادلراسات املشاهبة 2الفصل الثاين                                   

ن حياة  -:   القلق    ن القلق ميثل جزءا من السلوك اال نساين بوضوح اتم ،وا  ثناء الشك ا  اال نسان ال تاكد ختلو من القلق طاملا واجه بعض املشالكت اليت يصعب علية حلها آ 

التطبيقي للنشاط الراييض ،واللقلق  دور حماوالته قحقيق آ هدافه ،والقلق انفعال مركب من التوتر ادلاخيل والشعور ابخلوف وتوقع اخلطر وتعترب الانفعاالت عامل ابرز يف اجملال 

 املامرسة الرايضية . ابرز يف آ ثناء

يل 2006ويذكر عالوي ) من علامء النفس قد اهمتوا مند زمن طويل مبوضوع القلق ،واكنت مدرسة التحليل النفيس من آ وائل املدارس النفس ية اليت اهمتت  آ ن: العديد(ا 

يل دور  اخلطري يف نشأ ة بعض ال مراض اجلسمية املرتبطة ابلعوامل النف   س ية .مبوضوع القلق ،وآ شارت ا 

نه :يف اجملال الراييض يواجه الالعب العديد من املواقف اليت ترتبط ارتباطا مبارشا ووثيقا ابلقلق سواء آ ثناء مليات التدريب الراييض آ و آ ثناء املنافسات  وآ ضاف آ 

عب الراييض وعيل مس توي قدراته وهماراته ،وكذكل عيل الرايضية وما يرتبط بلك مهنام من مواقف وآ حداث ومثريات ،وقد يكون هل آ اثر واحضة ومبارشة عيل سلوك الال

 (1عالقاته مع ال خرين )

 تعريف القلق:  2.1.2

 :الايتمن التعاريف ومهنا  يعترب القلق احد املواضيع املهمة اليت مت تناولها من قبل العديد من اخلرباء والباحتني ونتيجة لل مهية موضوع القلق فقد وضعت العديد

 (.279:2(بأ نه "حةل الاستثارة اليت يس تعد هبا الفرد لدلفاع عن نفسه واحملافظة علهيا ".)2006)عرف فوزي 

"  ( بأ نه "انفعال مركب من التوتر ادلاخيل والشعور ابخلوف وتوقع اخلطر ،وهو خربة انفعالية غري سارة يدركها الفرد كيشء ينبعث من داخهل2006وعرفة عالوي )

(.379:3. ) 

متثل خربة غري ات السابقة تبني لدلارس ابن مجيع التعريفات تتفق عيل ظاهرة القلق هو عبارة عن انفعال مركب من التوتر ادلاخيل والشعور ابخلوف ،ويه ومن التعريف

 سارة يدركها الفرد داخليا ،ويرتبط ارتباطا مبارشا ابجملال الراييض .

 آ نواع القلق 3.1.2

و النشاط الراييض ويفيد يف دكل ما تطرق بعض اخلرباء والباحتني دلراس  نواع متعددة من القلق وفقا لنوع املواقف آ  يل آ ن هناك آ  ة ظاهرة القلق وآ ظهرت نتاجئ دراساهتم ا 

نواع من القلق العصايب :2006كر  عالوي )ذ  (بأ ن هناك ثالثة آ 

 النوع من القلق يفرس لك هل ابلسوء ويتوقع دامئا السيئة . هبذالشخص املصاب وهو القلق اذلي يرتبط ابل فاكر آ و ال ش ياء اخلارجية وا القلق الهامئ )الطليق (:-

غري املعقوةل اليت ال يس تطيع الفرد آ ن جيد لها تفسريا واحضا ،وهدا النوع من القلق يرتبط بيشء خاريج معني  الشاد )املرضية ( :ويقصد به اخملاوف  قلق اخملاوف الشاذة-

 هدا النوع من القلق .وعادة ال يوجد ما يربر حدوث 

ء وصعوبة وهدا النوع من القلق قد يبدو واحضا يف بعض ال حيان  وغري واحض يف آ حيان آ خري آ و غالبا ما يرتبط  ببعض ال عراض الهس تريية مثل اال غامقلق الهس ترياي :-

 (:380-1381التنفس والرعشة)

 .آ سس القلق:4.1.2

( آ ن :توجيه الانفعاالت للرايضني يتوقف عىل عاملني 1998تلعب دورًا هامًا يف التأ ثري عىل آ داء الطالب ،وقد ذكر عالوي )يعترب القلق من آ مه الظواهر النفس ية اليت  

 هام:

 )الشخصية(:آ ي قابلية الفرد واس تعداد  منذ نشأ ته. الفطريالاس تعداد -

 (2بأ نواعها.)ال حداث اخلاصة )املواقف(: اليت تثري انفعال القلق عن طريق املواقف 

 مصادر القلق املشاعر آ و احلاةل املزاجية لل فراد ،وآ شار اخلرباء    1.3.1.2        

يل آ ن هناك مصادر معينة للقلق ومهنا كام ذكر راتب           والباحتني  ا 

 ( آ ن: للقلق  الراييض مصادر يه :1995)        

 عل الالعب يشعر ابلعصبية والقلق ،وهو يأ يت نتيجة للخوف من اخلسارة يف املبارايت آ و توقع ضعف ال داء خالل املباراة . اخلوف من الفشل :يعترب هدا املصدر ال كرث آ مهية جي

يل عدم اخلوف من عدم الكفاية :ويتضح عندما يدرك الالعب آ ن هناك نقصا معينا يف قدراته سواء من اجلانب البدين ،آ و ادلهين يف مواهجة املنافس  الرضا . ،مما يؤدي ا 

  وفقا لس يطرة خارجية .فقدان الس يطرة :يتوقع زايدة القلق دلي الالعب عندما يفقد الس يطرة عيل ال حداث اليت متزي املنافسة اليت يشرتك فهيا وبأ ن ال مور سسري

جيابية آ و سلبية ال عراض النفس ية :تمتزي املنافسة الرايضية بنوع من الضغوط النفس ية سسبب زايدة يف التنش يط الفس يولويج يمت  ثل يف ال عراض اجلسمية اليت قد تفرس عيل آ هنا ا 

(1 193-189:.) 

 يتأ ثر سلوك وآ داء اال نسان مبس توي القلق وابملواقف اليت لها عالقة مبس تقبل ال فراد . مس توايت القلق : 4.1.2

صة يف املواقف اليت لها مبس تقبةل ،يتأ ثر حلد كبري مبس توي القلق اذلي يمتزي به الفرد ( آ ن :بعض علامء النفس يرون آ ن آ داء وسلوك اال نسان وخا2006ويف ذكل ذكر عالوي )  

 فهناك عيل ال قل ثالثة مس توايت للقلق يه :

اخلطر يف البيئة اليت : حيدث التنبيه العام مع ارتفاع درجة احلساس ية حنو ال حداث اخلارجية ،كام تزداد درجة اس تعداد  وتأ هبه جملاهبة مصادر  املس توي املنخفض للقلق

يل ه نذار خلطر وش يك الوقوع . آ نهعيل  املس تويا ذيعيش فهيا ،ويشار ا   ا 

يل املس توي املتوسط للقلق املزيد  :يصبح الفرد آ قل قدرة عيل الس يطرة حيت يفقد السلوك مرونته ويس تويل امجلود بوجه عام عيل اس تجاابته يف املواقف اخملتلفة ،فيحتاج ا 

 من بدل اجلهد للمحافظة عيل السلوك املناسب واملالمئ يف مواقف احلياة املتعددة .

لق عيل التنظمي السلويك للفرد بصورة سلبية آ و تقوم بأ ساليب سلوكية غري مالمئة للمواقف اخملتلفة ،وال يس تطيع المتيزي بني :يؤثر املس توي العايل للق املس توي العايل للقلق

 ( .383:2املثريات آ و املنهبات الضارة وغري الضارة ،ويرتبط دكل بعدم القدرة عيل الرتكزي ،والانتبا  ،ورسعة الهتيج ،والسلوك العشوايئ .)

 رايت املفرسة للقلق :النظ 5.1.2

 .نظرية آ تكنسون   1.5.1.2
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 نظرية السامت )التفاعلية للشخصية (  2.5.1.2

 النظرية املوقفية  3.5.1.3

 نظرية القلق متعدد ال بعاد  4.5.1.2

 نظرية القلق كحاةل وكسمة :  5.5.1.2

 .نظرية القلق كحاةل وكسمة :  5.5.1.2

يل وجود عاملني واحضني للقلق هام قلق السمة وقلق احلاةل ،مت دمع1995ذكر راتب ) سبيلربجر هدا  ( آ ن :اكتل وشاير توصال من خالل دراس هتام العاملية اليت قاما هبا ا 

"حاةل انفعالية ذاتية يشعر فهيا الفرد ابخلوف والتوتر ،وميكن آ ن تتغري هد  احلاةل يف شدهتا من وقت  ابنةاملفهوم وقدم نظرية القلق كحاةل وكسمة  ،ويعرف سبيلربجر قلق احلاةل 

 (.10:1" اس تعداد الفرد ال دراك مواقف معينة مكهدد هل ،والاس تجابة لهد  املواقف مبس توايت خمتلفة من حاةل القلق " ) ابنةل خر "،بيامن يعرف قلق السمة 

 اقة البدنية :تعريفات اللي 6.1.2

يل التعريف اللياقة البدنية لك حسب ختصصه .  تطرق العديد من اخلرباء والباحتني ا 

سامعيل وصبحي ) يل آ ن مسوي اللياقة البدنية خيتلف 2007واتفق حسني وكامش مع ا  (بأ هنا "تعين سعة الفرد ملواهجة قحدايت احلياة البدنية والطارقة بنجاح ،كام سشري ا 

يف النشاط التخصيص ي يقوم هبا الفرد مبفهوم اللياقة البدنية هبدف ال داء الراييض فهيي هتمت برفع مس توي الصفات البدنية اليت بتطلهبا قحقيق آ عيل مس توي حسب ال عامل اذل

("37:2. ) 

 مكوانت وعنارص اللياقة البدنية :7.1.2

 مكوانت اللياقة البدنية يف مخس عنارص يه :

 (32:1قحمل القوة ) –القدرة  –ادلوري التنفيس  التحمل –املرونة  –الرسعة 

لهيا الراييض سشمل :2003وآ شار عبد الفتاح ) يل مكوانت اللياقة البدنية اليت حيتاج ا   ( ا 

 (632:2الرشاقة ) –التوازن  –التوافق  –رسعة رد الفعل  –املرونة  –لياقة اجلهاز ادلوري التنفيس  –التحمل العضيل  –القوة 

  لاليت(آ ن منظمة الصحة العاملية قسمت اللياقة البدنية  2005وذكر حافظ )

 زمن رد الفعل . –الاتزان  –الرشاقة  –الرسعة  –ويه :القدرة  املهارى. مكوانت ترتبط ابل داء  1

 ( 60:3كوين اجلسمي .)الت –التحمل العضيل  –القوة العضلية  –املرونة  -.  مكوانت ترتبط ابلناحية الصحية ويه :التحمل ادلوري التنفيس  2

 اللياقة البدنية:-

 (.85:4يه "مفهوم متعدد اجلوانب ويرتبط ابلنوايح الصحية والبنائية والوظيفية والنفس ية " .)

 

 (.60:5يه "قدرة العضالت عيل مواهجة مقاومات خارجية تمتزي ابرتفاع شدهتا " . ) : القوة العضلية-

 (.394:6عيل ا خراج آ قيص قوة يف اقرص وقت " ) يه "القدرةالقدرة العضلية :-

 : التحمل العضيل-

ىل الشدة املتوسطة  ما بني( بأ نه "قدرة العضةل )آ و العضالت( يف التغلب عىل مقاومات ذات شدة ترتاوح 1994وعرفه عالوي ورضوان )  آ و مواهجةال قل من القصوى ا 

ثناء ال داء لفرتات طويةل نسبيًا )  (128:7هذ  املقومات آ 

 (8 8:8يه "القدرة عيل التحرك من ماكن ل خر بأ قىص رسعة ممكنة ") الرسعة :-

 (91:3يه "قدرة الفرد عيل تغيري آ وضاع جسمه آ و اجتاهه برسعة عيل ال رض آ و يف الهواء مع ادلقة يف ال داء واحلركة ")الرشاقة :-

 (221:1كبري دون حدوث آ رضار لها " .)يه "قدرة اال نسان عيل آ داء احلراكت ابملفاصل مبدي  املرونة :

 

 ادلراسات املشاهبة :  2.2

براهمي )1 هدف ادلراسة : التعرف عيل العالقة بني القلق  ابل داء املهاري يف كرة السةل . موضع ادلراسة : عالقة القلق واملس توي البدين ( :2()1995. دراسة محمود محدي ا 

يف كرة السةل والعالقة بني املس توي البدين ومس توي ال داء املهاري يف كرة السةل  . مهنج ادلراسة :املهنج الوصفي . عينة ادلراسة  املهارىكحاةل وكسمة ومس توي ال داء 

سة : آ سفرت نتاجئ ادلراسة عن الرايضية ملارتزي . نتاجئ ادلرا املنافسةالعبة يف كرة السةل . آ داة ادلراسة :اختبار قلق  120( العبا ،و)120:اش متلت عينة ادلراسة عيل عدد )

حصائيا بني لك من قلق احلاةل وقلق السمة ومس توي ال داء   . املهارىوجود عالقة غري داةل ا 

براهمي حمفوظ صاحل )2 موضوع ادلراسة :حاةل ومسة القلق وعالقهتام ببعض عنارص اللياقة البدنية دلي طالب مرحةل التعلمي املتوسط . هدف  ( :2010. دراسة وائل ا 

 ملالءمتهنة ( الوصفي )ابل سلوب مسح العي ادلراسة :العالقة بني حاةل ومسة القلق وبعض عنارص اللياقة البدنية منفردة دلي طالب مرحةل التعلمي املتوسط . مهنج ادلراسة :املهنج 

كون العدد الفعيل لعينة ادلراسة قد بلغ لطبيعة ادلراسة . عينة ادلراسة : مت اختيار عينة ادلراسة ابلطريقة العشوائية البس يطة من طالب مدارس مرحةل التعلمي املتوسط وبدكل ي

عداد محمد حسن عالوي . نتاجئ ادلراسة :توجد عالقة %( من جممتع ادلراسة . آ داة ادلراسة : آ س تخدم ادلارس قا 20(طالبا بواقع نس بة )970) مئة القلق كحاةل وكسمة من ا 

 عكس ية بني قلق احلاةل والسمة وبعض عنارص اللياقة البدنية سواء املنفردة آ و اجملمتعة  دلي طلبة التعلمي املتوسط .  ارتباطية

 

 ا جراءات ادلراسة

 في )ابل سلوب مسح العينة ( ملالءمته  لطبيعة ادلارسة          اس تخدم ادلارسني املهنج الوص مهنج ادلراسة:  1.3

 (طالبا.60) (م ،وبلغ جممتع ادلراسة 2016-2015يمتثل جممتع ادلراسة من طالب لكية الرتبية البدنية والرايضة جامعة الزاوية ،للعام ادلرا ي ) جممتع ادلراسة :  2.3

(.وبذكل يكون 2016-2015ابلطريقة العشوائية البس يطة من طالب لكية الرتبية البدنية جامعة  الزاوية ،للعام ادلرا ي ):مت اختيار عينة ادلراسة  عينة ادلراسة  3.3

 .%( 20(طالبًا بواقع نس بة ) 60العدد الفعيل لعينة ادلارسة قد يلغ )
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 وسائل مجع البياانت : 4.3

 الاس تعانة ابل دوات وال هجزة التالية مجلع البياانت :مت -آ وال :آ دوات مجع البياانت لعنارص اللياقة البدنية :

 هجاز رس تاميرت لقياس الطول .

 مزيان طيب لقياس الوزن .

لكرتونية .  ساعات توقيت ا 

 رشيط قياس.

 اس مامرات لتسجيل البياانت .

ىل العربية لك من محمد عالوى )مرص( اكبور آ هلوت )ال ردن( عب اثنيا :آ داة ادلراسة د الرقيب :اس تخدم ادلارسني قامئة القلق كحاةل كسمة قام برتمجة بنود )الصورة س( ا 

ذ  القامئة عىل مقياسني فرعيني ، حاةل وصف القامئة :قحتوى ه دراستنا . يفسس تخدهما  اليتالبحريى )مرص( فيليب الصايغ )لبنان( آ مينة اكظم )الكويت( آ ما )الصورة ى( و ى 

هذ  اللحظة )آ ي ال ن( ويشمل مقياس  يف( عىل عرشين عبارة هتدف ا ىل تقدير ما يشعر به املفحوص فعاًل 1 –القلق ، ومسة القلق ، ويش متل مقياس حاةل القلق )الصورة ى 

ىل تقدير ما يشعر به 2 –مسة القلق )الصورة ى  ( وهو يتضمن مقياسني منفصلني للتقرير اذلايت لقياس مفهومني خمتلفني 1املفحوص بوجه عام . )( عىل عرشين عبارة هتدف ا 

 ( عبارة .20( عبارة ومقياس القلق كسمة يتكون آ يضا من )20للقلق هام قلق احلةل وقلق السمة ،  ويتكون مقياس القلق كحاةل من )

عيل العديد من ادلراسات السابقة والبحوث العلمية السابقة واملراجع العلمية املتخصصة واملرتبطة مبوضوع ادلراسة وقحليلها ،حبيث  الاطالعمت  : حماور الاس تبيان-1

 احتوي الاس تبيان عيل حمورين :

 حمور قلق احلاةل .

 حمور قلق السمة .

( عبارة 40اور حبيث تعطي يف مجموعها احملور اليت متثهل، وقد بلغ عدد هد  العبارات )مت وضع مجموعة من العبارات قحت لك حمور من احملقحديد عبارات الاس تبيان :-2

ىل حمورين رئيسني وهام :   مقسمة ا 

 ( عبارة.20حمور قلق احلاةل يتكون من )

 ( 1كام هو موحض يف اجلدول ) ( عبارة.20حمور قلق السمة يتكون من )

 قامئة حاةل ومسة القلق:-3

 ( .1( حمورين ،وكام هو موحض يف اجلدول)2( عبارة ،موزعة عىل )40دام قامئة حاةل ومسة القلق، وتضمنت القامئة )قام ادلارسني ابس تخ

 (1جدول )

 عبارات حماور قامئة حاةل ومسة القلق واحلد ال قىص و ال دىن لدلرجة.

احلد ال دىن  احلد ال قىص لدلرجة العبارات حماور الاس تبيان

 لدلرجة

 املمثةل للمحورينالعبارات 

  قلق احلاةل

20 

 

80 

 

4 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

  قلق السمة

20 

 

80 

 

4 

21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-1-32-33-34-35-36-37-38-39-40 

 عبارة 40 8 160 40 اجملموع

نه لكام ارتفعت ادلرجة قوة اجتا  السليب حنو حاةل ومسة القلق ولكام اخنفضت ادلرجة من خالل مالحظة درجات انطباق العبارة عىل طالب لكية  الرتبية البدنية فأ هنا تدل عىل ا 

عطاء درجات عىل مقياس تقدير رابعي عىل النحو التايل:  عىل القامئة تدل دكل عىل ضعف حاةل ومسة القلق ،اب 

 

 (2عبارة يف املقياس )مفتاح التصحيح :للقامئة وادلرجات التقديري للك 

 

 انطباق ادلرجة عىل الطالب  

 بدرجة قليةل ابدآ   الاس تجابة )آ (

 

 بدرجة عالية بدرجة متوسطة

 دامئا تقريبا غالبا آ حياان ابدآ  تقريبا الاس تجابة)ب(

 4 3 2 1 درجة العبارة

 

ادلرجة تدل عيل زايدة حاةل ومسة القلق ،ولكام اخنفضت ادلرجة عيل القامئة تدل دكل  من خالل مالحظة درجات انطباق العبارة عيل الطالب فأ هنا تدل بأ نة لكام ارتفعت

 عيل اخنفاض حاةل ومسة القلق دلي الطالب .

 ثبات الاس تبيان:-4

عادة تطبيق الاختبار بفاصل زمين آ س بوع   طالب لكية الرتبية عىل عينة من  Test-Retestقام ادلارسني حبساب ثبات الاس تبيان ابس تخدام طريقة تطبيق الاختبار وا 

’ بعدها مت حساب معامل الارتباط بني نتاجئ التطبيقني  2016-3-13،حىت 2016-3-6( بفاصل زمين قدر  آ س بوع بني التطبيقني يف الفرتة 10بلغ قواهما ) البدنية جامعة  الزاوية

 (.3وكام هو موحض يف اجلدول )’ لتحديد مدى ثبات الاس تبيان
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 (3ت والصدق اذلايت لقامئة حاةل ومسة القلق)معامل الثبا

 

 التطبيق ال ول الاس تبيانحماور 

 

 قمية التطبيق الثاين

 

 )ر(

 الصدق

 اذلايت

 ±ع -س ±ع -س

 0.961 0.92 3.73 37.03 4.06 37.46 حمور قلق احلاةل

 0.94 0.88 2.85 34.80 3.49 35.60 حمور قلق السمة

 0.361=0.05قمية )ر( اجلدولية عند مس توى 

( 0.05( وهو آ كرب من قميهتا اجلدولية عند مس توى )0.96  -  0.94( آ ن معامالت الارتباط بني التطبيقني ال ول والثاين قد تراوحت بني )  3يتضح من اجلدول) 

 عىل ثبات آ بعاد القامئة وصدق اس مامرة املقياس. ما يدل( وهذا 0.361والبالغة )

 -:القياسات والاختبارات اثنيا:

 العمر...ابلس نة

 مس 0.5ل قراب  الطول..

 كجم 0.5.ل قرب  الوزن.

  -. قياسات لبعض مكوانت عنارص اللياقة البدنية:

 الاختبار                          الغرض منه

 (38:1مرت                    قياس الرسعة ) 50العدو 

 (39:2للرجلني)الوثب الطويل من الثبات        قياس القدرة العضلية 

 (24:3ثىن اجلذع آ مام آ سفل            قياس املرونة)

 (155:4ريم الكرة الطبية                قياس القدرة العضلية لذلراعني)

 ادلراسة ال ساس ية: 3-5

عداد حماور وعبارات قامئة القلق كحاةل وكسمة،واس مامر اختبار لبعض مكوانت عنارص اللياقة   البدنية ،مت اس تخراج املعامالت العلمية الس مامريت قامئة بعد الانهتاء من ا 

س تبيان واس مامرة اختبار لبعض مكوانت القلق كحاةل وكسمة واس مامرة اختبار لبعض مكوانت عنارص اللياقة البدنية لطلبة س نة اثنية ،قامت ادلارسة بتطبيق الًك من اس مامريت الا

ىل  -2016 4-27 الفرتة بني عنارص اللياقة البدنية يف صورهتام الهناية يف مس يحي ،عىل عينة ادلراسة املمتثةل بطلبة س نة اثنية ،مث مت جتميعها وجدولهتا يف جداول  2016 5-4ا 

 التجميع ال ماكن سسهيل املعاجلات اال حصائية.

 :املعاجلات اال حصائية 3-6

 ( .spssالاجمامعية) اال حصائية للعلوم احلزمةاملعاجلات اال حصائية ابس تخدام   نيآ س تخدم ادلارس 

 .معامل الارتباط البس يط - املعياري الاحنراف-املتوسط احلسايب-

 عرض النتاجئ ومناقشها-4

 عرض النتاجئ ومناقشة النتاجئ: 4-1

 املتوسط احلسايب واحنراف معياري عنارص اللياقة البدنية وحاةل القلق ومسة القلق(4جدول )

 حنراف املعياريال   املتوسط احلسايب حماور الاس تبيان

 0.976 7.177 قوة اذلراعني

 1.546 2.633 قوة الرجلني

 0.405 5.987 الرسعة

 4.171 13.111 املرونة

 5.211 52.888 حاةل القلق

 6.448 47.944 قمسة القل

وسط احلسايب ( املتوسط احلسايب والاحنراف املعياري لعنارص اللياقة البدنية وحاةل القلق ومسة القلق لطالبة س نة اثنية قيد ادلراسة ،حيت بلغ املت4يتضح من اجلدول )

 ( 1.5461معياري ) وابحنراف(لقوة الرجلني 2.633( آ ما ابلنس بة للمتوسط احلسايب )0.976معياري لقوة اذلراعني قد بلغ ) والاحنراف( 7.177)

 .(0.4058معياري ) والاحنراف(5.987بيامن اكن املتوسط احلسايب للرسعة) 
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 (،4.171معياري ) ابحنراف(واكن 13.111واكن متوسط احلسايب للمرونة )

 (5.211معياري) وابحنراف( 52.888آ ما املتوسط احلسايب حلاةل القلق اكن )

 (.6.448معياري ) وابحنراف( 47.944لقلق )بيامن اكن متوسط احلسايب لسمة ا

 مصفوفة الارتباط بني حاةل القلق والسمة وبعض  مكوانت عنارص اللياقة البدنية(5جدول )

 

 مسة القلق حاةل القلق املرونة الرسعة قوة الرجلني قوة اذلراعني

 1 قوة اذلراعني

 1 -035.- قوة الرجلني     

    

 

0.892 

 1 0.141 -124.- الرسعة     

   

 

0.624 0.576 

 1 0.384 0.37 0.056 املرونة    

  

 

0.827 0.131 0.116 

 1 0.003 0.144 0.003 -108.- حاةل القلق   

 

 

0.67 0.989 0.569 0.99 

 1 0.224 0.241 0.218 -007.- -061.- قمسة القل  

 

0.81 0.978 0.384 0.336 0.372 

مجيع  الارتباط بني عبارات قلق احلاةل والسمة وبعض عنارص اللياقة البدنية لطلبة الس نة الثانية لكية الرتبية البدنية  قيد ادلراسة ،واكنت( مصفوفة 5يتضح من اجلدول)  

حصائيا، حيث اكنت قمي معامالت الارتباط لقلق احلاةل مع بعض عنارص اللياقة البدنية قد بلغت عىل التوايل) ( بيامن 099، 0.569، 0.989، 0.67معامالت الارتباط غري دال ا 

 (.0.50(و ى آ قل من )0.372، 0.336، 0.384، 0.978، 0.81)التوايلبلغت قمي معامالت الارتباط لقلق السمة مع بعض العنارص اللياقة البدنية قد بلغت عىل 

 ( نالحظ عدم وجود عالقة ارتباط بني حاةل القلق والسمة وبعض  مكوانت عنارص اللياقة البدنية ،5(،)4من خال ل عرض النتاجئ يف اجلدولني ) .مناقشة النتاجئ :4-2

جيا واليتاليت من املفرتض آ ن تكون هدفها تطوير لياقهتم البدنية   جممتعهم يفبيني بصورة دامئة قد متزيمه بسامت حصية نفس ية  ووظيفية  جتعلهم يف الوقت نفسه آ فرادا ا 

وهو يعرف  الاختباراتآ جراء بعض  يفلها آ ثر مبارش  واليتيتعرض هل الطالب  اليتن آ كرث املشاعر الهدامة ويعزى الباحثني ذكل آ ن قد تكون  احلاةل النفس ية لطالب م

حساس يتوقع اخلطر ويؤدي اىل الشدة والضغط النفيس اىل ااثرة اجلهاز العصيب واليت لها اثر مبارش يف النتيجة بعض الاخت  قريب اىل اخلوف قد يكون القلق بارات بشعور يمتزي اب 

نية غامضة او السمبثاوي يف شدته وبذكل قد يقود اىل الانفعال الزائد وقد يودي اىل الانسحاب البدين كام ي كون القلق مزمنا ، آ و عاما آ و عابرا يعود اىل اخلش ية املتوقعة من حاةل آ 

 واليت لها اثر مبارش يف آ جراء بعض الاختبارات اللياقة البدنية.مهبمة 

ىل آ ن القلق كسمة القلق و كحاةل من خصائص الفرد واليت تعود آ و تنتج عن مسببات متشاهب ن اكنت تظهر بشلك آ ين واليتميكن آ ن تعزى هذ  النتيجة ا   ة ا 

 .سشلك القلق كحاةل مرتبطة بظروف سسبهبا مث تزول مع زوالها، آ و آ ن القلق كسمة

 

ىل تزداد تالزم الفرد لفرتات طويةل لتصبح من صفاته الشخصية، وقد ىل قحتاج وقد به تؤثر درجة ا  ن معاجلة ا  ىل وصلت ا   معريف بعد هل القلق فا ن عام وبشلك معني، حد ا 

ن القلق هل بعد معريف وبعد انفعايل والكهام قد يؤثر بطريقة خاصة عىل الفرد انفعايل وبعد  مقيا ي ويويص ادلراسان آ ن جترى دراسة اخلصائص للك من حد معني، وبشلك عام فا 

وهذ  النتاجئ تتفق مع دراسة خمتلفة آ اكدميية مس توايت من آ خرى عينات عىل كحاةل والقلق كسمة القلق مقيا ي من آ خرى عينات عىل كحاةل والقلق كسمة القلق )  1990 Other,      

( Hagland and ي دلى توصلت عدم وجود فروق ذات الةل ا حصائية ىف السامت الشخصية بني العيب املالمكة وكرة القدم وآ لعاب القوى ،وعدم وجود آ ثر للتلف ادلماغ اليت 

(1العيب املالمكة عىل سامهتم الشخصية)  

صل اىل يف حدود طبيعة وجمال ادلراسة والهدف مهنا وطبيعة العينة ومن خالل املعاجلات اال حصائية للبياانت وعرض النتاجئ ومناقش هتا، آ مكن التو  الاس تنتاجات: 5-1

 الاس تنتاجات  التالية:

 ية البدنية جامعة الزاويةعالقة بني لك من حاةل القلق وبعض القياسات البدنية لطلبة الس نة الثانية الرتب  ال توجدبأ نه -1

 التوجد عالقة بني مسة القلق وبعض عنارص اللياقة البدنية دلى طلبة الس نة الثانية لكية الرتبية البدنية جامعة الزاوية.-2

 التوصيات: 5-2

 لنفيس والبدين ومدى تأ ثري  عىل مس توى ال داء الراييض رضورة تثقيف الطالب لكية الرتبية البدنية والرايضة مبفهوم ظاهرة القلق كحاةل وكسمة وآ مهيته يف اال عداد ا-1

جراء املزيد من ادلراسات عن ظاهرة القلق كحاةل وكسمة نتيجة لدلور اذلي يلعبه القلق يف مس توى ال داء الراي-2  .يضرضورة اهمامم الباحثني اب 
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جراء مثل هذ  القياسات النفس ية قبل الفرتات التدريبية-3 آ و آ ثناهئا آ و بعدها لتقومي الربامج التدريبية وتوجيه ال فراد لل نشطة الرايضية اخملتلفة تبعًا  نرش الوعي بأ مهية ا 

 مليوهلم

 املراجع

1

- 

 ،القاهرة.1املفاهمي والتطبيقات دار الفكر العريب ،ط –مبادئ عمل النفس الراييض  (2003آ محد آ مني فوزي )

براهمي محمود محدي ) 2  يف كرة السةل ". املهارىعالقة القلق واملس توي البدين ابل داء                                      (:                 1995ا 

 

ماجس تري غري   التايكواندو رساةللناشئ القدرات البدنية وعالقهتام بفاعلية ال داء اثناء  املنافسات  :(2009الهرام عيل مر ) 3

 منشور

منشور ابملؤمتر العلمي  املصارعني"، حبث"عالقة املس توى العام للقلق النفيس بنتاجئ املبارايت دلى  :(1984امجلل حلم  لطفي ) 4

 اخلامس، دراسات وحبوث الرتبية الرايضية للبنني، جامعة اال سكندرية.

 آ سس ونظرايت التدريب الراييض ،دار الفكر العريب القاهرة . (:1999بسطوييس آ محد بسطوييس ) 5

يل املالمكة احلديثة ،ط :(2005سايم ) حافظ حمب 6  ،مكتبة جشر ادلر  ،القاهرة . 2املدخل ا 

،دار الفكر العريب  2اللياقة البدنية ومكوانهتا ال سس النظرية، اال عداد البدين، طرق القياس،ط :(1985حسانني محمد صبحي ) 7

 ،القاهرة.

 ،دار الفكر العريب ،القاهرة 2،ط 1البدنية ،جالتقومي والقياس يف الرتبية  :(1987حسانني  حسن صبحي ) 8

 موسوعة الاختبارات النفس ية ،مركز الكتاب للنرش ،القاهرة. (:1998حسن محمد) 9

 ،القاهرة آ جبدايت الطب وعمل النفس الراييض ،مركز الكتاب للنرش (2007حسني حسن قامس : يوسف الزم كامش )-10 

 

براهمي )-11  يف كرة السةل "،حبث منشور ابملؤمتر العلمي  ادلويل   "عالقة القلق واملس توى البدين ابل داء املهاري :(1995محمود محدي ا 

 ،لكية الرتبية ،القاهرة .

العربية    مسة القلق يف املنافسة الرايضة  وعالقهتام  مبس توي ال داء للناش ئني يف رايضة امجلباز ،النرشة  :(1983محمد العريب مشعون )-12 

 ،الس نة الثالثة ،تونس 11لالقحاد ادلويل للرتبية البدية،العدد

 .فس يولوجيا الرايضة ،دار الفكر العريب ،القاهرة (2003عبد الفتاح آ محد آ بو العال )-13 

 اال سكندرية ،دار املعارف،1التدريب الراييض نظرايت وتطبيقات ،ط :(1990عبد اخلالق عصام )-14 

 ،دار املعارف ،القاهرة. 8س يكولوجية التدريب واملنافسة ،ط :(1993)عالوي  حسن محمد  -15 

 ،دار الفكر العريب ،القاهرة .1س يكولوجية املدرب الراييض ،ط :(2002)---------------- -16 

 ،مركز الكتاب للنرش ،القاهرة .5مدخل يف عمل النفس الراييض، ،ط :(2006) --------------- -17 

 ،دار الفكر العريب، القاهرة.2اختبار ال داء احلريك،ط  (:1994)محمد رضوان: نرصادلين محمد،عالوي حسن  -18 

 

 دليل املدربني وآ وليا ال مور ،دار الفكر العريب  ،القاهرة . -اال عداد النفيس لتدريب املنافسة :(1995راتب اكمل آ سامه ) -19 

 ،القاهرة2املفاهمي والتطبيقات دار الفكر العريب ،ظ–الراييض مبادئ عمل النفس  :(2006فوزي آ محد آ مني ) -20 

 (:2007قامس حسن حسني ) -21 

 ويوسف الزم كامش 

 آ جبدايت الطب وعمل النفس الراييض ،مركز الكتاب للنرش ،القاهرة               
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 ابلنوادي الرايضية مبدينة طرابلسدلى الرايضيني الاجمامعية  التنش ئة الاجمامعية ودورها يف تمنية املسؤولية

 : عبداجمليد محمد سامل حسني  آ  *                                                                                                               

 :مشلكة البحث قدمة م

يع ادلول النامية الاهمامم بتمنية اال نسان والقوى يمتزي العرص احلديث ابلتطورات الرسيعة يف اكفة جماالت احلياة وذكل يف ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية املتصاعدة مما حيمت عىل مج 

مامعية تعترب من الرضورايت اليت جيب آ ن تلق  املزيد من الاهمامم ، وتعد التنش ئة الاجمامعية قدميـة جـدًا وقـد مارسـ هتا الشـعوب البرشية يف سن مبكرة ذلا فا ن موضوع التنش ئة الاج

 الاجمامعية اخملتلفة . اوالقبائل لتحافظ عىل اس مترار عاداهتا وتقاليدها وخصائصه

يل " آ ن التنش ئة الاجمامعية يف معنا1991يشري فؤاد الهبيي )    ل عليـه مـن متا سشـ  ملـاليت يصبح من خاللهـا الفـرد واعيـًا مسـ تجيبًا للمـؤثرات الاجمامعيـة  ها العام تدل عىل العملية ( ا 

نسـان اجضغوط وما تفرضه من واجبات حىت يعرف كيف يعيش مع ال خرين ويشاركهم يف احلياة ، ويف معناها اخلاص يه العملية اليت يتحول فهيا الفـرد  يل ا  مامعـي مـن اكئـن عضـوي ا 

  (153:  23)ميثل اجملمتع اذلي يعيش فيه ".

لتنشـ ئة " آ ن التنش ئة الاجمامعية ملية مس مترة  تبدآ  منذ ميالد الفـرد داخـل ال رسة وسسـ متر يف املدرسـة وتتـأ ثر جبامعـة الرفـاق مث تتسـع مليـة ا 1998عبد الفتاح موىس )ويذكر     )

ش باع دائرة آ فاق التفاعل لكام كرب املرء " .    (25:  17)الاجمامعية اب 

جوانب متعددة ومتـدخةل اكلـتعمل والرتبيـة والتنشـ ئة تعرب التنش ئة بوجه عام عن هوية اجملمتعات ومس تقبلها وحركهتا وفاعليهتا ، ويه الوجه ال كرث تعبريًا عن آ فاقها ، كام تمتزي ابن لها     

ماكانت اجملمتع وتلبية احتياجاته ويه العملية اليت هبـا ومـن خاللهـا تـمت مليـة ؤ ات املسالاجمامعية والتنش ئة الثقافية ، وتعد ملية التنش ئة الاجمامعية آ مه العملي ولية عن الاس تفادة من ا 

 (28:  22)نقل وتكوين ثقافة اجملمتعات . 

الاجمامعـي وهتـدف ال كسـاب الفـرد ) طفـاًل ، مفراهقـًا ،  ( آ ن التنش ئة الاجمامعية ملية تعلمي وتعـمل وتربيـة تقـوم عـىل التفاعـل2005كام يرى عصام الهاليل ، خري ادلين عويس )     

 (153:  22اجمامعية متكنه من مسايرة جامعته والتوافق الاجمامعي معها . ) ل دوارفراشدًا ، فش يخًا ( سلواكً ومعايري واجتاهات مناس بة 

ىل امجلاعة اليت تتفق مع ميوهل وقدراته 1994يذكر س يد عامثن )     وابلتايل تتحقق آ هـداف امجلاعـة مـن خـالل هـدف واحـد مشـرتك ،  ، وحيقق من خاللها آ هدافه( " ينجذب الفرد ا 

حدى الرايضات اليت حيهبا ، ويتفق مع جامعة الفريـق عـىل عـدة  وآ هـداف ، ومـن خـالل املشـاركة الاجمامعيـة ل عضـاء الفريـق قحـدث  اهماممـاتففي امجلاعة الرايضية ميارس الالعب ا 

لهيا حىت تتحقق آ هداف امجلالعديد من املواقف ال جيابيًا يف تكوين خشصيته ، وابلتايل يشعر الالعب ابملسؤولية جتا  امجلاعة اليت ينمتي ا     (178:  9)اعة " . يت غالبًا ما تؤثر ا 

لهيـا ، كـام تتاكمـل خشصـيتهويكتسب الفرد املس ئولية الاجمامعية من خالل مجموعة متشابكة من املاكنزيمات ، حيث تتأ ثر حياتـه ونسـقه القميـي     آ يضـًا  بطبيعـة امجلاعـات الـيت ينمتـي ا 

الثقة يف النفس ، حيث يقبل عـىل املشـاركة كوحدة وظيفية ل هنا جزء من جمرى اال حداث الاجمامعية ، ومن خالل املشاركة يف جامعة يكتسب التأ ييد والقبول و املزيد من تأ كيد ذاته و 

دراكه ابن امجلاعة سسـ تطيع القيـام ابلكثـري مـن الا فقون معه يف ال هداف والاهمامماتيف العمل مع جامعة من الناس ممن يت عـامل الـيت يعجـز عـن القيـام هبـا ، ورمبا اكن ال مه من ذكل ا 

 (  .123:  9مبفرد  )

لهيـا ، وتـكل العالقـات سشـلك يف الهنايـة ولية الاجمامعية عبارة عن عالقات متناسقة ومرتابطة ما بني الفـرد وذاتـه ؤ ( " آ ن املس1973ويرى س يد عامثن )    وبـني امجلاعـة الـيت ينمتـي ا 

فراد من خالل معـايري اجمامعيـة ، تتشـلك مـن اال حسـاس ادلاخـيل للفـرد عوامل النجاح للك من ذات الفرد ورفاهية اجملمتع ، وذكل بتحديد السلوك للك فرد ، وتتحدد سلوكيات الا

لية الاجمامعيـة   العادات و التقاليد ، السن ، القوانني و اللواحئ ( تكل املعايري تتعلق ابال فراد املس ئولني عـن نتـاجئ آ فعـاهلم ، وتعتـرب دراسـة املسـ ئو والقيود اخلارجية للجامعة ) اكلسلطة ، 

ن الرتبيـة  حـدى الوسـائل الـيت عـن طريقهـا ميكـن آ ن نمنـي ذات آ مهية ومغزى ابلنس بة للشخصية وفهمهـا ، وللتحـول والتغـري الاجمامعـي اذلي متـر بـه اجملمتعـات العربيـة ، حيـث ا  يه ا 

ة وآ هجزهتـا ومؤسسـاهتا هلـم دور فعـال يف تمنيـة املس ئولية الاجمامعية عند آ عضاء اجملمتع الصغار اذلين سـيتحملون آ عبـاء التحـوالت والتغـريات املقـبةل ، ذلا فالقـامئني عـىل شـؤون الرتبيـ

 (8،9: 7املسؤولية الاجمامعية دلى اال فراد . )

كسـاب عـادات واجتاهـات وتعد ملية التنش ئة الاجمامعية يف آ ساسها ملية تعمل ، حيث يكتسب الفرد من خاللها آ مناط سلوكية معينة عرب مراحل العمـر اخملتلفـة ،       كـام سسـهم يف ا 

فـراد حبيـث يتفـق هـذا السـلوك مـع ال هـداف الرئيسـ ية الـيت تغيري سـلوك الاهبا ، كذكل سسهم التنش ئة الاجمامعية يف تعديل و  توجه سلوكه وهجة حمددة ميكن التنبؤ وقميومعتقدات 

يل قحقيقها .  (76:  10) سسع  ملية التنش ئة الاجمامعية ا 

كام يطلق علهيـا واكالت الن ( آ ن مؤسسات التنش ئة الاجمامعية " يه تنظاميت آ و هيئات اجمامعية آ و وسائط تلعب دورًا رئيسًا يف التنش ئة الاجمامعية للفرد 1991ويرى محمد غيث )

لهيا آ مر التنش ئة الاجمامعية .)  (224:  28اجملمتع يولك ا 

فراد ، وتتباين يف درجة تأ ثريها ويف ال سـاليب الـ يت تلعهبـا لتحقيـق التنشـ ئة الاجمامعيـة ، ومـن آ مه فهناك العديد من املؤسسات اليت تلعب دورًا فعااًل يف ملية التنش ئة الاجمامعية لال 

 ملؤسسات ) ال رسة ، املدرسة ، جامعة الرفاق " ال صدقاء " ، وسائل اال عالم ، ال ندية الرايضية ومراكز الش باب ( .تكل ا

 (424:  28فال رسة يه آ قدم النظم اال نسانية وآ كرثها تأ ثريًا وآ مهية ابلنس بة للفرد ، ومن خاللها يش بع الفرد حاجاته ال ساس ية وحيقق مطالبه . )

 (58:  32)رسة املدرسة الاجمامعية ال وىل للطفل ، وتعد العامل ال ول يف صياغة سلوكه الاجمامعي وسرشف عىل منو  وتكوين خشصيته وتوجيه سلوكه . كام تعترب ال  
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جيـب معاونـة  ا يشـ بع الفـرد حاجاتـه ورغباتـه ، ذلا ومجلاعة الرفاق دور حيوي يف ملية التنش ئة الاجمامعية ، فهيي تؤثر يف املعايري الاجمامعية للفرد ، وقحدد آ دوار  اخملتلفة ومن خاللهـ

   (37:  26)الفرد عىل الاختبار السلمي مجلاعة الرفاق ، حىت يتجنب الوقوع يف الاحنراف واجلرمية . 

د مك املعلومـات حد العوامـل املـؤثرة يف التنشـ ئة الاجمامعيـة والـيت تتطلـع بـدور تربـوي وتعلميـي وثقـايف ، نتيجـة التطـور العلمـي والتكنولـويج احلـديث وتزايـآ  كام تعترب وسائل اال عالم 

 (122:  37)من املعلومات ونقل للثقافات عرب ال جيال .  هبقدر ما تقدمواالتصال خطوة وسائل اال عالم  دت، وقد زا ل خرواختالف العادات والتقاليد من جممتع 

ذا اكنـت الرايضـة احـد وسـائل الرتبيـة ، فـ ذا وهجنـا ا  تعترب املسؤولية الاجمامعية احد ال هداف العليا للرتبيـة ، وا  حـدى الوسـائط الرتبويـة للمسـؤولية الاجمامعيـة ، وا  ن الرايضـة يه ا 

املسـؤولية الاجمامعيـة به العاملون ابلعلوم الاجمامعية والرتبوية ، وخباصة علوم الرتبية البدنيـة وعلـوم عـمل الاجـمامع الـراييض ، زاد اال حسـاس بأ مهيـة دراسـة  الاهمامم ملا ميكن آ ن يقوم

 ت عالقة هبا .ااثرها ، والعوامل اليت قد  تكون ذآ  عنارصها وجوانهبا و  والتعرف عىل

ىل د1985ويشري عصام الهاليل ) جمامعيًا حضاراًي للمجمتع ، وهو يف الوقت نفسه مطلب علمي ال ثـراء مفهـوم جديـد يـدور حـول الشخصـية اًا براسة املسؤولية الاجمامعية يعد مطل ( ا 

 (8:  21)جيابية املتفاعةل مع اجملمتع واملتفهمة ل مانيه ومشالكه . اال  

ن لـلك رايضـة خططـًا وقواعـد وقـوانني قحـ م سـلوك الـراييض يف ن املسؤولية الاجمامعية تلعب دورًا همامً يف حياة الرونظرًا ل   مللعـب ، وهـذا يتطلـب  قـدرًا مـن اايضـيني ، حيـث ا 

الـيت اهمتـت بدراسـة العالقـة بـني مؤسسـات التنشـ ئة الاجمامعيـة  ، لـوحظ نـدرة شـديدة يف تـكل ادلراسـات الباحث ومهل يف هذا اجملال  خربةاملسؤولية الاجمامعية ، ومن خالل 

الراهن يه حماوةل التعرف عىل ادلور اذلي تقوم به مؤسسات التنش ئة الاجمامعية  يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضـيني ،  البحث، ذلكل فا ن مشلكة سؤولية الاجمامعية وامل 

 وكذكل التعرف عىل ذكل ادلور من خالل نوع الرايضة املامرسة . 

 : آ مهية  البحث 

 العلمية ، واملصدر الثاين هو ال مهية التطبيقية . تتبع آ مهية هذا البحث من خالل مصدرين رئيس يني ، املصدر ال ول هو ال مهية

 :ـ ال مهية العلمية 

خالل الاطالع عىل ادلراسات السـابقة يف جمـايل  ة الباحث ومهل يف هذا اجملال وايضًا منخالل خرب  ولية الاجمامعية دلى الرايضيني منؤ يقدم البحث مدخاًل جديدًا لفهم مياكنزيمات املس  -1

 ولية الاجمامعية .ؤ التنش ئة الاجمامعية واملس

املسـؤولية الاجمامعيـة دلى الرايضـيني  ) ال رسة ، جامعة الرفـاق " ال صـدقاء " ، وسـائل اال عـالم ( يف تمنيـة يكشف هذا البحث عن ال دوار اليت تقوم هبا مؤسسات التنش ئة الاجمامعية  -2

 ابل ندية الرايضية .

 :ـ ال مهية التطبيقية  

 . يكشف البحث عن دور ال رسة يف تمنية املسؤولية الاجمامعية يف ضوء املتغريات الاجمامعية والاقتصادية والثقافية اليت ميرهبا اجملمتع  -1

 املس ئولية الاجمامعية دلى الرايضيني .الكشف عن دور جامعة الرفاق " ال صدقاء " يف تمنية   -2

 يقدم البحث قحلياًل لتأ ثري آ مه بعض وسائل اال عالم يف تمنية املس ئولية الاجمامعية دلى الرايضيني .  -3

ىل التعرف عىل : اهدف البحث ا   : آ هداف البحث 

ضـيني ابلنـوادي الرايضـية مبدينـة م به مؤسسات التنش ئة الاجمامعية ) ال رسة ، جامعة الرفاق " ال صـدقاء " ، وسـائل اال عـالم ( يف تمنيـة املسـؤولية الاجمامعيـة دلى الرايادلور اذلي تقو   -1

 طرابلس . 

ل صـدقاء " ، وسـائل اال عـالم ( الـيت لهـا عالقـة يف تمنيـة املسـؤولية الاجمامعيـة دلى مس توى الفروق يف ال دوار اليت تقوم به مؤسسات التنش ئة الاجمامعية ) ال رسة ، جامعـة الرفـاق " ا  -2

 الرايضيني ابلنوادي الرايضية مبدينة طرابلس حسب الرايضة املامرسة .

 : سساؤالت البحث

 الرايضيني ؟ما هو دور مؤسسات التنش ئة الاجمامعية ) ال رسة ، جامعة الرفاق " ال صدقاء " ، وسائل اال عالم ( يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى   -1

حصائيًا يف دور مؤسسات التنش ئة الاجمامعية ) ال رسة ، جامعة الرفـاق " ال صـدقاء " ، وسـائل اال عـالم ( يف تمنيـة ا -2 ملسـؤولية الاجمامعيـة دلى الرايضـيني حسـب هل توجد فروق داةل ا 

 ؟الرايضة املامرسة 

: مصطلحات البحث 

ىل فرد انجض يدرك معىن املسؤولية التنش ئة الاجمامعية :   ته ، وخيضـع فيـه االاجمامعية ، وكيف يتحملها معمتدًا عىل ذ" يه العملية اليت يتحول خاللها الفرد من طفل يعمتد عىل غري  ا 

ىل ما يتفق مع املعايري الاجمامعية " . )  ( 198:  11ا 

 املسؤولية الاجمامعية : 

قرار املر   (82:  15مبا يصدر عنه من آ فعال وآ قوال ، واس تعداد  العقيل والنفيس  لتحمل ما يرتتب عليه من نتاجئ " . ) ء" يه ا 
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 -الاجراءات البحث:

ئق وحماوةل تفسري دور بعض اس تخدم الباحث املهنج الوصفي ابلطريقة املسحية يف دراس ته هبدف مجع املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث ، وتنظمي هذ  املعلومات واحلقاالبحث : مهنج

 وسائل التنش ئة الاجمامعية يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني .

البطـوالت  العامـة الـيت سشـارك يف ابالقحـاداتواملسـجلني مبدينـة طـرابلس يتكون جممتع البحث من الرايضيني " ال واسط " ابل ندية الرايضـية التابعـة جمللـس الرايضـة  البحث : جممتع

 ( يوحض توصيف جممتع البحث .1( رايضيًا واجلدول رمق )180الرايضية اخملتلفة ، والبالغ عددمه )

 توصيف جممتع البحث (1جدول )

 اجملموع كرة اليد كرة الطائرة كرة القدم امس النادي

 39 12 9 18 الاقحاد

 36 10 8 18 ال هيل طرابلس

 36 11 8 17 الوحدة

 35 10 9 16 الشط

 34 11 8 15 الرتسانة

 180 54 42 84 اجملموع

نواع ا( توصيف جممتع البحث ، 1يتضح من جدول )  الرايضات واجملموع اللكي جملمتع البحث .مس النادي وآ 

 

فهيا آ ن تكون من الرايضـيني ال واسـط ابل نديـة الرايضـية التابعـة  الباحثعتبار جممتع البحث هو العينة ابلاكمل ، وقد راع  ا اس تخدام آ سلوب احلرص الشامل وهو متعينة البحث :

قتصـادية والثقافيـة ، وآ ن جمامعيـة والاالعامة ، واليت سشارك يف البطوالت الرايضية اخملتلفة ، وآ ن تكون ال ندية ممـثةل للفئـات الا ابالقحاداتجمللس الرايضة مبدينة طرابلس واملسجلني 

 ( يوحض توصيف العينة .2% من جممتع البحث ، واجلدول )100سشمل الرايضات امجلاعية اخملتلفة وبنس بة 

 

 فراد عينة البحثيئ ملتغري العمر ل  التوصيف اال حصا (توصيف عينة البحث2جدول )

 املعياري الاحنراف املتوسط احلسايب آ كرب قمية آ دىن قمية جحم العينة املتغري

 0.637 14.54 16 13 180 العمر

 س نة .( 16( س نة بيامن آ قىص قمية )13( س نة واكنت آ دىن قمية يف العمر )14.54( آ ن متوسط مر آ فراد عينة البحث )2يتبني من اجلدول )

 التوزيع التكراري لعينة البحث عىل متغري الفريق الراييض(3جدول )

 % التكرار الرايضة املامرسة

 30 54 كرة اليد

 46.7 84 كرة القدم

 23.3 42 كرة الطائرة

 100 180 اجملموع

ىل 46.7عبـًا لكـرة القـدم وبنسـ بة ( ال84% و)30.0لكرة اليـد ونسـبهتم عبًا ( ال54( فرق رايضية وبواقع )3( آ ن آ فراد عينة البحث يتوزعون عىل )3يتبني من اجلدول ) ضـافة ا  % ا 

 %23.3عبًا للكرة الطائرة ونسبهتم ( ال42)

 التوزيع التكراري لعينة البحث عىل متغري النادي الراييض (4جدول )

 % التكرار النادي

 18.9 34 الاقحاد

 20 36 ال هيل طرابلس

 21.7 39 الوحدة

 19.4 35 الشط

 20 36 الرتسانة

 100 180 اجملموع
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ندية رايضية اتبعة جمللس الرايضة 5من ) عينة البحث عبـًا ( ال39عبـًا واندي الوحـدة )( ال36عبًا واندي الاهيل طرابلس )( ال34واليت مشلت عىل اندي الاقحاد )مبدينة طرابلس ( آ 

 عبًا .( ال36عبًا واندي الرتسانة )(  ال35واندي الشط عىل )

 آ دوات البحث :

 تصممي اس مامرة اس تبيان : -

جمامعيـة ، هبـدف قحديـد مؤسسـات التنشـ ئة جمامعيـة وعالقهتـا بـبعض املتغـريات الاطـالع عـىل املراجـع والبحـوث وادلراسـات الـيت تناولـت مؤسسـات التنشـ ئة الاابال الباحثقام 

) ال رسة ، املدرسـة ، ال صـدقاء ، وسـائل اال عـالم ، ( مؤسسات يه : 5تيجة قراءته يف )ن الباحثجمامعية دلى الرايضيني ، وقد حرص جمامعية اليت سسهم يف تمنية املسؤولية الاالا

 ) ال رسة ، ال صدقاء ، وسائل اال عالم (ختري مهنا ثالثة عوامل ويه : اال ندية الرايضية ومراكز الش باب ( وقد 

 ( حماور يه :3عىل ) الاجمامعيةاش متلت قامئة اس تبيان عوامل التنش ئة قحديد حماور الاس تبيان : -

 حمور ال رسة .  -1

 حمور ال صدقاء .  -2

 حمور وسائل اال عالم .  -3

جراء دراسة  الباحثقام العية :ادلراسات الاس تط نـة طـرابلس ف عـىل عينـة مـن الرايضـيني ابلنـوادي الرايضـية مبدي 11/9/2016ف لغايـة 4/9/2016سـ تطالعية مـن الفـرتة ااب 

 قحادات العامة ، ومن خارج عينة البحث واكن الهدف مهنا ما ييل :واملسجلني ابال

حيـث آ بـدى احملمكـون عـددًا مـن املالحظـات تتضـمن  ،للتحقق من صدق آ داة البحث ) قامئة الاس تبيان ( مت عرضه عىل مجموعة من آ ساتذة الرتبية البدنية  س تبيان :الصدق الظاهري لال -

ضافة عبارات آ خرى وكذكل شطب عدد من العبارات ، حيث اكنت آ داة البحث تضم ) بأ خـذ املالحظـات الـيت اتفـق  الباحـث( عبارة وبـذكل قـام 48تغيري وصياغة عدد من العبارات ، وا 

 ة موزعة عىل احملاور الثالث عىل النحو التايل :   (  عبار 47علهيا احملمكون فأ صبحت مجموعة عبارات آ داة البحث )

 ( عبارة .17......... )..حمور ال رسة ......................... -1

 ( عبارة .15حمور جامعة الرفاق " ال صدقاء " ............. ) -2

 ( عبارة .15........ )............حمور وسائل اال عالم ........ -3

 يت :تمت اال جابة من قبل آ فراد عينة البحث عىل العبارات ال ساس ية ، وفقًا ملزيان تقدير ثاليث ، وحسب ال  وقد اتفق اخلرباء عىل آ ن 

 ( .3نعم ................ وتعط  ) -1

ىل حد ما ......... وتعط  ) -2  ( .2ا 

 ( .1ال ................. وتعط  ) -3

عينة من الرايضيني من ال ندية الرايضية التابعة جمللس الرايضة مبدينة طرابلس واملسجلني ابالقحـادات   الباحثللتحقق من الاسساق ادلاخيل ل داة البحث اختار  صدق الاسساق ادلاخيل : -

تفريغ البياانت وقحميلها لربانمج احلقيبة اال حصائية للعلوم الاجمامعيـة آ داة البحث قام ب  الباحثعلهيم ، وبعد آ ن مجع  البحث( رايضيًا من فروق خمتلفة ، ومت تطبيق مقياس 20العامة وبواقع )

حصـائيًا وكـام يتبـني يف  الباحث، وللتحقق من صدق الاسساق ادلاخيل حملاور البحث قام  جياد معامل الارتباط البس يط بني حماور البحث الثالثة ، واكنت مجيع قمي معامل الارتبـاط داةل ا  اب 

 يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني ابلنوادي الرايضية .   ودورها من صدق مقياس التنش ئة الاجمامعية  الباحثكل قحقق ( وبذ5اجلدول رمق )

 يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني   ودورها صدق الاسساق ادلاخيل بني حماور قامئة مؤسسات التنش ئة الاجمامعية(5جدول )

 مجموع ال صدقاء مجموع ال رسة احملاور

  .828** مجموع ال صدقاء

 .567** .738** مجموع وسائل اال عالم

 .378=  0.05قمية معامل الارتباط اجلدوالية عند مس توى دالةل 

بتطبيـق قامئـة  الباحـثبعد الانهتاء من االتفـاق عـىل حمـاور الاسـ تبيان وعباراهتـا مـن قبـل احملمكـني ، وبعـد اسـ تخراج املعـامالت العلميـة لالسـ مامرة ، قـام  :  ادلراسة ال ساس ية

 ف عىل عينة البحث . 30/9/2016ف لغاية 18/9/2016الاس تبيان يف صورته الهنائية يف الفرتة 

 :ومناقش هتا  نتاجئال عرض  -

 دور ملؤسسات التنش ئة الاجمامعية ) ال رسة ، ال صدقاء ، وسائل اال عالم ( يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني ؟ " . " هل يوجد
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 الرايضيني نتاجئ اختبار ) ت ( لعينة واحدة بني متوسط العينة واملتوسط النظري لعبارات  حمور   دور ال رسة يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى(6جدول )

  

 عبارات حمور ال رسة

 

 املتوسط

 احلسايب 

 

 الاحنراف 

 املعياري

 

 قمية اختبار ت

 

 مس توى ادلالةل

 % فرتة ثقة       ملتوسط اجملمتع95

 آ عىل حد آ دىن حد

 0.8669 0.722 000. **21.648 0.492 2.794 سستشريين آ رسيت يف بعض املشالك اليت تواهجها . -1

 0.9585 0.8673 000. **37.943 0.322 2.911 بذل فيه لك هجدي ل حوز عىل رىض آ رسيت .آ  عندما آ لكف بعمل  -2

 0.8702 0.7298 000. **22.481 0.477 2.8 حقوقه يف سبيل سعادة آ رسته .ب آ ن يتنازل الشخص عن بعض نه من الواجآ  تؤمن آ رسيت  -3

 0.5466 0.32 000. **7.548 0.770 2.433 خروج مجيع آ فراد ال رسة . واجب عيل ابلرمغ منل لتأ دية تعودين آ رسيت آ ن آ بق  يف املزن  -4

 0.7586 0.5747 000. **14.303 0.625 2.666 وتؤكد علهيا ال رسة دامئاً . مناقشة الكبار مثل الوادل والوادلة يف موضوعات متصةل ابجملمتع مسأ ةل حمببة ا يل -5

عطايئ  -6  0.6785 0.4771 000. **11.322 0.684 2.577 ن اكنت حمتاجة ا لهيا .ا  حاجيت من النقود حىت و تقوم ال رسة اب 

 0.8254 0.6635 000. **18.143 0.550 2.744 عتقد آ ن اجللوس مع آ رسيت وقضاء وقت معهم غاية يف   ال مهية وميثل هدف دامئ لل رسة .آ   -7

 0.8601 0.7177 000. **21.856 0.484 2.788 العائلية .تعودين آ رسيت احملافظة عىل الالزتامات  -8

 0.7479 0.5743 000. **15.031 0.590 2.661 سشجعين آ رسيت بأ ن آ انقش املشالكت ال رسية مع آ فراد عائليت       سعياً حللها . -9

 0.8135 0.6531 000. **18.047 0.545 2.733 آ حب آ ب حيدثين آ خويت وآ خوايت عن آ خبارمه وسشجعين آ رسيت    عىل ذكل . 10

 0.9228 0.7994 000. **27.528 0.419 2.861 سشعر آ رسيت ابلسعادة عندما آ قوم بدوري وواجيب برعاية   وادلي وتقدمي العون هل . 11

 0.7984 0.6239 000. **16.084 0.593 2.711 حد ال قارب البعيدين   عن العائةل .آ  يزداد تقدير آ رسيت يل عند حزين لوفاة  12

 0.6761 0.4795 000. **11.602 0.668 2.577 حد من آ فراد    العائةل .آ  سساعدين آ رسيت عىل اختاذ قرارايت دون مساعدة  13

 0.8394 0.6828 000. **19.182 0.532 2.761 سشجعين آ رسيت عىل الاعرتاف بأ خطايئ وقحمل مسؤولية ذكل . 14

 0.8449 0.6996 000. **20.978 0.493 2.772 دلى آ رسيت . زايرة املرىض واجب عائيل همم 15

 0.8208 0.6681 000. **19.239 0.519 2.744 كثرياً ما سشجعين آ رسيت لتقدمي املساعدة جلرياننا . 16

 0.6819 0.4959 000. **12.494 0.632 2.588 سشجعين آ رسيت عىل القيام محلالت جامعية لتنظيف الشارع . 17

 1.960=  0.05اختبار ) ت ( اجلدولية عند مس توى قمية 

ىل ( عبارة جتسد دور ال رسة يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني ابلنوادي الرايضية ، واكنت بدائل اال جابة عىل تكل العبارات 17ش متل حمور ال رسة عىل )ا ثالثية ) نعم ، ا 

ذا زادت عن  القمية )1 – 2 – 3توايل )حد ما ، ال ( وتوزعت ثالث درجات اكنت عىل ال  ىل ادلرجـة )2( وبذكل تكون درجة املتوسط احلسايب عىل العبارة مرتفعة ا  ( 3( واقرتبـت ا 

 والعكس حصيح .

 بذل فيه لك هجدي ل حوز عىل رىضآ  " عندما آ لكف بعمل ( 2( تبني آ ن مجيع قمي املتوسطات احلسابية للمس تجوبني   اكنت عالية جدًا حيث حصلت العبارة رمق )6ومن اجلدول )

ىل دور اجمامعي يتسم ابملسؤولية دلى الرايضيني من خالل ملية التنش ئة الاجمامعية لل رسة .2.911عىل آ عىل متوسط حسايب ) آ رسيت "  ( وهذا يؤرش ا 

قوم بدوري وواجيب برعاية وادل( الرتتيب الثاين 11وحققت العبارة ) ( وهذا يتفق مع ما ذكر  2.861اكن متوسطها احلسايب ) ي وتقدمي العون هل "" سشعر آ رسيت ابلسعادة عندما آ 

 (19:  18)خر " . ( " آ ن ال رسة يه جامعة من ال فراد تقوم العالقات بيهنم عىل آ ساس قرابة العصب ومه آ قارب للبعض الا1983عبدالهادي اجلوهري )

 



 

85 
 

 المجلد الثاني    رالعدد السادس عش    

 

( " 1985( وهذا يتفق مع ما ذكرته عز  حسن زيك )2.794واكن متوسطها احلسايب ) آ رسيت يف بعض  املشالك اليت تواهجها "" سستشريين ( الرتتيب الثالث 1كام حققت العبارة )

كسابه  الضمري الاقدام واال  ة واال  اآ ن ال رسة يه اال طار املرجعي ال ول للطفل يف تقيمي سلوكه  وتقبهل ذلاته ، والاستبصار بقدراته وسشجيعه عىل املباد     (16:  20)جمامعي " . جناز وا 

( " تعترب 1996( وهذا يتفق مع ما ذكر  صالح الفوال )2.788اكن متوسطها احلسايب )" تعودين آ رسيت احملافظة عىل  الالزتامات العائلية " ( الرتتيب الرابع 8وحققت العبارة رمق )

امجلاعات ل هنا آ ول ملية يمت خاللها سشكيل خشصية الفرد واكتساهبا سامهتا املمزية من خالل مليات كثـرية مـن آ مههـا ملية التنش ئة الاجمامعية من آ كرث العمليات تأ ثريًا يف حياة ال فراد و 

 (11:  13)نقل الرتاث احلضاري والاجمامعي وادليين والثقايف لل فراد " . 

"         ( 1990( وهذا يتفق مع ما ذكر  حسن طاحون )2.788اكن متوسطها احلسايب )واجب عائيل همم دلى آ رسيت "  " زايرة املرىض( الرتتيب اخلامس 15وحققت العبارة )  

، فميكن ذكل عن طريق املشاركة يف املواقـف  متارس ال رسة آ ساليب خمتلفة يف آ ثناء ملية التطبيع الاجمامعي وعن طريق هذ  ال ساليب ميكن تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى ال طفال

  (39:  3)تلفة اليت متر هبا ال رسة يف حياهتا اليومية " . الاجمامعية اخمل 

   (1987( وهذا يتفق مع عادل ال شول )2.761اكن متوسطها احلسايب )" سشجعين آ رسيت عىل الاعرتاف بأ خطايئ وقحمل مسؤولية ذكل " ( الرتتيب السادس 14وحققت العبارة )

            جمامعيًا ، فبداخلها حيصل عىل ماكفأ ة وعقوابت ، وجيد مناذجًا حياكهيـا وآ شخاصـًا ميكـن آ ن يتوحـد معهـم ، ونتيجـة خلرباتـه داخـل         اطفل يف تنش ئة ال " آ ن ال رسة يقع علهيا العبء ال كرب

 (332:  14)نه يتعمل كيف يس تطيع آ ن ميارس ملية الضبط عىل ميوهل ورغباته                الفطرية " . ا  ال رسة ، ف

عتقد آ ن اجللوس مع آ رسيت وقضاء وقت معهم غاية يف ال مهية وميثل هدف آ  " و " كثرياً ما سشجعين آ رسيت  لتقدمي املساعدة جلرياننا " ( الرتتيب السابع 16،  7العباراتن )وحققت 

( التنش ئة الاجمامعية " بأ هنا العمليـة 1995" ) Richard Gelles & Anne Levine( وهذا يتفق مع ريتشارد جيلز و آ ن ليفني " 2.744اكن متوسطهام احلسايب ) دامئ لل رسة "

 .  (120:  43)اليت من خاللها يكتسب الفرد هويته الشخصية ، ويتعمل ما حييط به من ثقافة حبيث يصبح عضو متعاون يف اجملمتع 

خويت وآ خوايت عن آ خبارمه وسشجعين آ  ( الرتتيب الثامن 10وحققت العبارة ) ( وهذا يتق مع ما ذكرته نبـيةل 2.733اكن متوسطها احلسايب )رسيت عىل ذكل " " آ حب آ ن حيدثين ا 

فراد آ رسته واجتاهاهتم وآ منـاط سـلوكهم " .  ل قاته( " تماميز خشصية الطفل نتيجة مع البيئة الاجمامعية اليت ينشأ  فهيا ، ومن مث ميكن القول آ ن السلوك الاجمامعي 2001عباس ) :  38)اب 

98) 

( وهذا يتفق مع ما ذكر  مصطف  2.711اكن متوسطها احلسايب )حد ال قارب البعيدين عن العائةل " آ  " يزداد تقدير آ رسيت يل عند حزين لوفاة ( الرتتيب التاسع 12وحققت العبارة )

 (108:  34)ف املواقف " . وطريقة  التنس يق بيهنام وبني ترصفاته يف خمتل –ماهل وما عليه  –( " تعمل الفرد آ دوار  2002الساحئ )

يل وتؤكد علهيا ال رسة دامئًا " ( الرتتيب العارش 5وحققت العبارة ) ( 2.666اكن متوسطها احلسايب )" مناقشة الكبار مثل الوادل   والوادلة يف موضوعات متصةل ابجملمتع مسأ ةل حمببة ا 

ىل منـو الطفـل منـوًا " ال          ( 1979وهذا يتفق مع ما ذكر  مصطف  فهمي ، محمد عىل ) جمامعيـًا عـن طريـق ارسة مكجمتع صغري عبارة عن وحدة حية ديناميكيـة لهـا وظيفـة هتـدف ا 

    (148:  35)يف تكوين خشصية الطفل وتوجيه سلوكه " .  همامً التفاعل العائيل اذلي حيدث داخل ال رسة ، ويلعب دورًا 

فراد عائليت سعيًا حللها "أ  يت ب" سشجعين آ رس( الرتتيب احلادي عرش 9وحققت العبارة ) وهذا يتفق مع ما ذكر   (2.661اكن متوسطها احلسايب ) ن آ انقش  املشالكت ال رسية مع آ 

الاتـزان  سـودها( " تظل ال رسة من املؤسسات املس ئوةل عن تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى املراهـق ، ذلا تتطلـب الرتبيـة الصـحيحة للمراهـق آ رسة سـوية ي 1990حسن طاحون )

التكيـف  هل اال ش باع العاطفي والشعور ابالنمامء وتقدير اذلات ، فال رسة سشعر  ابملسؤولية وترتك هل احلرية هل يف حل مشالكه ، مما يسـاعد  عـىل الانفعايل والعالقات السلمية اليت توفر

 (39:  3)الاجمامعي والاس تقرار الانفعايل " . 

 محمد كامل ادلين( وهذا يتفق مع ما ذكر  2.588واكن متوسطها احلسايب )" سشجعين آ رسيت عىل القيام محلالت جامعية لتنظيف الشارع "  عرش ( الرتتيب الثاين17وحققت العبارة )

رسة يف حياهتـا اليوميـة ، مثـل اسـ تقبال ( " ميكن تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى ال طفال ، فميكن ذكل عـن طريـق املشـاركة يف املواقـف الاجمامعيـة اخملتلفـة الـيت متـر هبـا ال  1983)

عداد املائدة وممارسة الشعائر ادلينية اكلصالة والصيام ، آ و املشاركة مع اجلريان يف نظافة احلي كذكل تزيينه    (39:  30)يف املناس بات اخملتلفة " . الضيوف واملشاركة يف ا 

عطايئ  حاجيت من النقود حىت و  " تقوم ال رسة( الرتتيب الثالث عرش 13،  6وحققت العباراتن ) لهيا " ا  اب  " سساعدين آ رسيت عىل اختاذ قرارايت دون مساعدة و ن اكنت حمتاجة ا 

فراد العائةل " الفرد واسساع ( " لل رسة دور فعال يف تمنية قدرات 1994( فهيي تتفق مع ما ذكرته اكفية رمضان )13،  6ابلنس بة للعبارة رمق )و( 2.577اكن متوسطهام احلسايب ) احد آ 

ىل نطاق العائةل ال وسع من هجة و  يف سشـكيل ال جـواء احمليطـة حبيـاة  همامً ىل ال ماكن اخملتلفة من هجة آ خرى ، كام تلعب ال رسة دورًا ا  دائرة معارفه ، حيامن تتجاوز حدود املزنل وآ فراد   ا 

نواع اللعب املناس بة والصديق آ    (54:  25)و زميل اللعب " . الطفل اليومية ، واليت تمتثل يف اختيار آ 

فراد ال رسة "( 2.43( عىل آ دىن متوسط )4بيامن حصلت العبارة ) بق  يف املزنل لتأ دية واجب عيل ابلرمغ من خروج مجيع آ  ن آ  ىل  الباحثويرى  " تعودين آ رسيت عىل آ  آ ن ذكل يرجع ا 

نت هناك عليه واجبات ، وهذ  القـمي املرتفعـة للمتوسـطات احلسـابية ابلنسـ بة لبـايق العبـارات تعكـس لنـا ن اكا  وال همات من آ ن يرتكوا آ طفاهلم يف البيت لوحدمه ، حىت و  ال ابءخوف 

بناهئا عىل القمي اليت تؤكد عىل الزتام النشء ابدلور الاجمامعي ، والتحيل ابملسؤولية الاجمامعية تناملسؤولية الاجمامعية لل رسة حيث   .عكس يف تنش ئة آ 
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 رايضينياختبار ) ت ( لعينة واحدة بني متوسط العينة واملتوسط النظري جملموع عبارات  حمور دور ال رسة يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى النتاجئ (7جدول )

 

 احملور

 

 املتوسط النظري

 

 املتوسط احلسايب

 

 الاحنراف املعياري

 

 قمية اختبار ت

 

 مس توى ادلالةل

 % فرتة ثقة ملتوسط اجملمتع95

 احلد ال عىل احلد ال دىن

 12.7557 11.4999 .000 **38.115 4.268 46.127 34.0 ال رسة

 1.960=  0.05قمية اختبار ) ت ( اجلدولية عند مس توى 

 

حصـائيًا ل  ( اسـ تخدام 2لتعرف عىل دالةل الفروق بني متوسط العينة عىل لك عبارة من عبارات حمور ال رسة واملتوسـط النظـري للعبـارة ودرجتـه )     ن مسـ توى اختبـار )ت( داةل ا 

عىل عبارات حمور ال رسة اكنت عالية ، تعكس ادلور اال جيايب لـل رسة يف تمنيـة املسـؤولية  البحث( وبذكل نس تدل عىل آ ن متوسطات عينة 0.05قل من مس توى )آ  ( 0.000داللهتا )

بناهئا .  الاجمامعية دلى الرايضيني من آ 

ىلوللتعرف عىل دالةل الفرو      حـد ق بني متوسط عينة البحث وعىل مجموع عبارات حمور ال رسة واملتوسط النظري جملموع عبارات احملور " وهو حاصل رضب درجة بديل اال جابـة ا 

عىل من قمية املتوسط النظـري للمحـور ( وهذ  القمية آ  46.127اختبارات لعينة واحدة واكنت قمية متوسط العينة ) الباحث( اس تخدم 34( وقميته )17( يف عدد عبارات احملور )2ما )

 ( مما يؤرش قحيل دور ال رسة يف تنش ئة ال بناء الرايضيني .34)

حصائيًا  حصائيًا ، حيث مس توى داللهتا ل  ، واكنت الفروق داةل ا   ( .0.05قل من مس توى )آ  ن قمية اختبار )ت( داةل ا 

 تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني ابلنوادي الرايضية مبدينة طرابلس.  وبذكل نس تدل عىل آ ن ال رسة مكؤسسة اجمامعية قامئة بدورها يف 

 

 رايضيني نتاجئ اختبار ) ت ( لعينة واحدة بني متوسط العينة واملتوسط النظري لعبارات حمور  دور ال رسة يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى ال(8جدول )

  

 عبارات حمور ال صدقاء

 % فرتة ثقة       ملتوسط اجملمتع95 مس توى ادلالةل قمية اختبار ت الاحنراف املعياري احلسايباملتوسط 

 آ عىل حد آ دىن حد

 

18- 

 0.8239 0.665 000. **18.487 0.540 2.744 شرتك فيه مع آ صدقايئآ  ولية آ ي مل ؤ يسعدين آ ن آ قحمل مس

 0.7624 0.5931 000. **15.797 0.575 2.677 شرتك فهيا معهم  .آ  آ شارك آ صدقايئ متعهتم يف اكفة ال عامل اليت  -19

 0.7103 0.523 000. **12.996 0.636 2.616 ا ىل آ صدقايئ ل ساعدمه يف حل مشالكهم . أ  كثرياً ما يلج -20

 0.8089 0.6356 000. **16.449 0.589 2.722 آ ان وآ صدقايئ حنرص عىل دقة املواعيد بيننا . -21

 0.7706 0.5849 000. **14.407 0.631 2.677 خنتلف آ ان وآ صدقايئ ابل راء ولكننا نبق  آ صدقاء . كثرياً ما -22

 0.7332 0.5446 000. **13.374 0.640 2.638 . العائةلآ رحب بدعوة آ صدقايئ لالشرتاك يف نشاط خلدمة  -23

 0.8481 0.6963 000. **20.078 0.516 2.772 ةل يف غاية ال مهية دلى آ صدقايئ .أ  احملافظة عىل مواعيد ال صدقاء مس -24

 0.8717 0.7394 000. **24.035 0.449 2.805 مواعد معهم .عن يعتذر آ صدقايئ عن التأ خر  -25

 0.8321 0.6679 000. **18.03 0.558 2.75 آ تبادل مع آ صدقايئ عن لك تطور راييض جديد يف بدلان . -26

 0.7864 0.6136 000. **15.983 0.587 2.7 نقد آ داء الفرق الرايضية .شرتك مع آ صدقايئ يف آ  كثرياً ما  -27

 0.7941 0.6281 000. **16.91 0.564 2.711 كثرياً ما نشرتك حنن ال صدقاء يف حل مشالكنا . -28

 0.752 0.5702 000. **14.356 0.617 2.661 آ قحدث مع آ صدقايئ عن املرشوعات اجلديدة  يف جممتعنا . -29

 0.7783 0.6106 000. **16.34 0.570 2.694 سسعدين مناقشة املوضوعات العامة مع آ صدقايئ . -30

 0.7398 0.5491 000. **13.336 0.648 2.644 آ صدقايئ يفضلون آ ن يتنازل الشخص عن بعض حقوقه يف سبيل سعادة صديق هل . -31

 0.9373 0.8183 000. **29.103 0.404 2.877 بدآ  ماًل مع آ صدقايئ وننجح فيه .آ  شعر ابلفخر عندما آ   -32

  1.960=  0.05قمية اختبار ) ت ( اجلدولية عند مس توى 

ىل اجلدول ) ( عبارة ، تؤكد دور ال صدقاء يف تمنية املسؤولية الاجمامعيـة دلى آ صـدقاهئم ال خـرين مـن الرايضـيني يف 15( يتبني بأ ن حمور ال صدقاء قد مشل عىل )8من خالل النظر ا 

ندية مدينة طرابلس ، حيث اكنت مجيع قمي املتوسطات احلسابية عالية ، فقد حصلت العبارة رمق ) عىل آ عىل متوسط  بدآ  ماًل مع آ صدقايئ وننجح فيه "آ  شعر ابلفخر عندما آ  " ( 32آ 

جيابيـًا يف تكـوين 1994( وهذا يتفق مع ما ذكر  س يد عامثن )2.877حسايب ) ( " من خالل املشاركة الاجمامعية ل عضاء الفريق الواحد قحدث العديد من املواقف اليت غالبـًا مـا تـؤثر ا 

لهيا حىت تتحقق آ هداف امجلاعة " . خشصيته ، وابلتايل يشعر ال  (178:  9)العب ابملسؤولية جتا  امجلاعة اليت ينمتي ا 

نـه آ  ( " آ ن حيس العضو 1973( يتفق مع ما ذكر  س يد عامثن )2.805اكن متوسطها احلسايب ) " يعتذر آ صدقايئ عن التأ خر عن موعد معهم "( الرتتيب الثاين 25وحققت العبارة )

لهيا ،  صغرية اكنت آ مو ،  وامجلاعة يشء واحد   (11:  7)كبرية .  آ ن خريها خري  وما يقع علهيا من رضر هو واقع عليه ، آ ي حيس بوحدة وجود  ووحدة مصري  مع امجلاعة اليت ينمتي ا 

 (              2.772وسطها احلسايب )اكن مت " احملافظة عىل مواعيد الزمالء مسأ ةل يف غاية ال مهية دلى الرايضيني "( الرتتيب الثالث 24وحققت العبارة )
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( " جوانب الشخصية يكتس هبا الفرد من خالل تفاعهل مع امجلاعة توجه مس ئولياته حنو امجلاعة اليت هـو 1983( ومحمد بدر )1960) Baldwinوهذا يتفق مع لك ما ذكر  ابدلوين       

ذا ما توفرت دليه مقومات املسؤولية اليت تغرسها بداخهل آ فراد جامعته فامي عضو فهيا ، ويه الشعور ابلواجب الاجمامعي والقدرة عىل قحمهل  والقيام به ، ويكون الفرد مس ئواًل اجمامعيًا ا 

 (122:  29( )354:  39يتفق مع القمي والعادات والتقاليد السائدة يف اجملمتع " . )

تبادل مع آ صدقايئ عن لك تطو ( الرتتيب الرابع 26وحققت العبارة )  ( . 2.75واكن متوسطها احلسايب ) ر راييض جديد يف بدلان "" آ 

ن آ قحمل مس( الرتتيب 18وحققت العبارة رمق ) ( وهذا يتفق مع ما ذكر   س يد عامثن 2.744اكن متوسطها احلسايب ) شرتك فيه مع آ صدقايئ "آ  ولية آ ي مل ؤ اخلامس " يسعدين آ 

لهيـا الفـرد ، ويكـون فهيـا الفـرد آ  ( " آ ن مسؤولية الفرد عن امجلاعة يه مسؤولية الفرد 1973) لهيـا ، ويه تكـوين ذايت خـاص حنـو امجلاعـة الـيت ينمتـي ا  مام ذاته عن امجلاعة اليت ينمتـي ا 

 (43:  7)هو مس ئول عن امجلاعة آ مام  صورة امجلاعة " .  مس ئواًل ذاتيًا عن امجلاعة آ و

ان وآ صدقايئ حنرص عىل دقة    املواعيد بيننا "( الرتتيب السادس 21وحققت العبارة ) Gough (1952 )( وهذا يتفق مع لك مـا ذكـر  جـوخ 2.722اكن متوسطها احلسايب ) " آ 

  ابلوعود ، كام يكون جديرًا ابلثقة وحب ال خرين ، وحيقـق ال هـداف املرجـوة ، فِ ص ، وآ ن يكون خشصًا يعمتد عليه وي  ( " جيب آ ن يتقبل نتاجئ سلوكه اخلا1957) Harrisوهاريس 

لقاء اللوم عىل ال خرين . )  (323:  41( )75:  40وال حياول  المتزي عن ال خرين آ و غشهم ويعرتف بأ خطائه وال حياول ا 

( " مجموعـة 1992خمتـار الكيـال )مع ما ذكـر  يتفق وهذا ( 2.711اكن متوسطها احلسايب ) ًا ما نشرتك حنن ال صدقاء يف حل مشالكنا "" كثري ( الرتتيب السابع 28وحققت العبارة )

ذل قصارى اجلهد حنـو قحقيـق طرق حلها وبالاس تجاابت الناجتة من ذات الفرد واليت تدل عىل حرصه عىل متاسك  امجلاعة واس مترارها يف قحقيق آ هدافها ، والعمل عىل فهم مشالكهتا و 

 ( 29:  33نه عىل تقدم امجلاعة حىت ال قحيد عن طريقها " . )أ  آ هداف اجملمتع ورفع ش

 ( .2.70اكن متوسطها احلسايب ) شرتك مع آ صدقايئ يف نقد آ داء الفرق الرايضية "آ  " كثريًا ما ( الرتتيب الثامن 27وحققت العبارة )     

( وهـذا يتفـق مـع مـا ذكـر  لك مـن عبـدالعزيز الشـخص 2.694" اكن متوسطها احلسـايب ) سسعدين مناقشة املوضوعات العامة مع آ صدقايئالتاسع " ( الرتتيب 30وحققت العبارة )

 (210:  1)( 89:  16( " سساعد عىل اكتساب الاجتاهات وال دوار الاجمامعية املناس بة " . )2003) يعبد العاط( والس يد 2001)

شارك آ صدقايئ متعهتم يف اكفة ال عامل اليت "  ( الرتتيب العارش22،  19)وحققت العباراتن  ان وآ صدقايئ " و "شرتك فهيا معهم آ  آ  "  ل راء ولكننا نبق  آ صدقاءا يف كثرياً ما خنتلف آ 

ين يف العمل مـا ميليـه الاهـمامم ومـا يتطلبـه الفهـم ، مـن آ عـامل ( " يقصد ابملشاركة اشرتاك الفرد مع ال خر 1986( وهذا يتفق مع  ما ذكر  س يد عامثن )2.677اكن متوسطها احلسايب )

ىل آ هدافها وقحقيق رفاهيهتا واحملافظة عىل اس مترارها " . ) ش باع حاجاهتا وحل مشالكهتا والوصول ا   (  14:  8سساعد امجلاعة يف ا 

 (2.661" اكن متوسطها احلسايب )  جممتعناآ قحدث مع آ صدقايئ عن املرشوعات اجلديدة يف( الرتتيب احلادي عرش " 29وحققت العبارة )

ن يتنازل الشخص عن بعض حقوقه يف سبيل سعادة صديق هل( الرتتيب الثاين عرش " 31وحققت العبارة )  (2.644" اكن متوسطها احلسايب ) آ صدقايئ يفضلون آ 

   (  1973( وهذا يتفق مع ما ذكر  س يد عامثن )2.638" اكن متوسطها احلسايب ) ة العامةط للخدماآ رحب بدعوة زماليئ لالشرتاك يف نش( الرتتيب الثالث عرش " 23وحققت العبارة )

 (     8،9:     املقبةل . )حد الوسائل اليت عن طريقها ميكن آ ن نمني املسؤولية الاجمامعية عند آ عضاء اجملمتع الصغار اذلين سيتحملون آ عباء التحوالت والتغريات آ  " آ ن الرتبية يه 

يل آ صدقايئ ل ساعدمه يف حل مشالكهم أ  " كثرياً ما يلج( 20بيامن حصلت العبارة ) ( مع العمل آ ن مجيع املتوسطات احلسابية   عالية وهذا يعكس 2.616" عىل آ دىن متوسط حسايب ) ا 

 ة ال صدقاء يف ذكل .  مما يؤرش دور جامع البحثآ ن روح الرفقة والعمل امجلاعي والتعاون بني ال صدقاء عالية دلى آ فراد عينة 

  دلى الرايضيني نتاجئ اختبار ) ت ( لعينة واحدة بني متوسط العينة واملتوسط النظري جملموع عبارات حمور دور ال صدقاء يف تمنية املسؤولية الاجمامعية(9جدول )

 % فرتة ثقة ملتوسط اجملمتع95 مس توى ادلالةل قمية اختبار ت الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب املتوسط النظري احملور

 احلد ال عىل احلد ال دىن

 11.3374 10.0515 .000 **32.824 4.37 40.694 30.0 ال صدقاء

 1.960=  0.05قمية اختبار ت اجلدوةل عند مس توى 

حصـائيًا ، ل   الباحث( اس تخدم 2وللتعرف عىل دالةل الفروق بني متوسط لك عبارة واملتوسط النظري ) ن مسـ توايت  داللهتـا اختبار)ت( لعينـة واحـدة واكنـت مجيـع قـمي )ت( داةل ا 

ؤولية سـعىل عبـارات حمـور ال صـدقاء عاليـة جـدًا ، وتعكـس دور ال صـدقاء يف تمنيـة  امل  البحث( وبذكل تكون قمي املتوسطات احلسابية لعينة 0.05قل من مس توى )آ  مجيعها اكنت 

 الاجمامعية بيهنم .  
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( وللتعـرف عـىل دالةل الفـروق بـني 30( ويه قميـة عاليـة قياسـ يًا ابملتوسـط النظـري حملـور ال صـدقاء وقميتـه )40.694وخبصوص مجموع عبارات حمور ال صدقاء اكن متوسـط العينـة )

حصـائيًا ل  32.824املتوسطني اس تخدم اختبـار )ت( لعينـة واحـدة واكنـت قميـة الاختبـار ) ( هـذ  النتيجـة تؤكـد دور 0.05قـل مـن مسـ توى )آ  ( 0.000) ن مسـ توى داللهتـا( داةل ا 

 .  مبدينة طرابلسجيايب يف تدعمي املسؤولية الاجمامعية دلى آ صدقاهئم الرايضيني يف النوادي الرايضية ال صدقاء اال  

 عالم يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني ال  دور وسائل ا  املتوسط النظري لعبارات حمور نتاجئ اختبار ) ت ( لعينة واحدة بني متوسط العينة و (10جدول )

  

 عالمعبارات حمور وسائل اال  

 

 املتوسط 

 احلسايب

 

 الاحنراف

 املعياري 

 

 قمية اختبار ت

 

 مس توى

 ادلالةل 

 % فرتة ثقة  ملتوسط اجملمتع95

 احلد ال عىل احلد ال دىن

 0.7997 0.6225 000. **15.835 0.602 2.711 آ حب آ ن اس متع ا ىل نرشة ال خبار الرايضية . 33

 0.8254 0.6653 000. **18.143 0.550 2.744 قراءة الصحف الرايضية تزيد من                      معاريف .  34

 0.8735 0.7376 000. **23.397 0.461 2.805 عالم يف التعرف عىل مشالكت         الشعوب ال خرى .سسامه وسائل اال   35

ذاعة عن املرشوعات احلالية يف جممتعنا .  36  0.7292 0.5486 000. **13.956 0.614 2.638 آ س متع ا ىل آ حاديث يف اال 

 0.806 0.6384 000. **17.006 0.569 2.722 فهمها . آ  قراءة الصحف سساعدين عىل الاطالع عىل املوضوعات اليت ال  37

لفاظ اليت تذكر يف آ  اهمين آ ن  38  0.8269 0.662 000. **17.818 0.560 2.744 اال ذاعة والتلفزيون .فهم بعض ال 

 0.8387 0.6724 000. **17.925 0.565 2.755 عالم وس يةل هممة للمعرفة الرايضية . وسائل اال   39

 0.7979 0.6355 000. **17.417 0.552 2.716 عالم سساعدين عىل متابعة املتغريات وال حداث اليت جتري يف اجملمتع . وسائل اال   40

 0.826 0.674 000. **19.482 0.516 2.75 عالم سسهم يف المامسك الاجمامعي بني ال فراد . وسائل اال   41

 0.8887 0.7446 000. **22.368 0.489 2.816 عرف آ خبار بدلي .آ  س متع ا ىل نرشة ال خبار و آ  سساعدين وسائل ال عالم عىل آ ن  42

 0.8681 0.7096 000. **19.641 0.538 2.788 معرفيت بوطين . عالم يف زايدةسسهم وسائل اال   43

 0.7799 0.5979 000. **14.932 0.6189 2.688 عالم املسموعة واملرئية تغين عن الكتب يف التعريف بوطين . وسائل اال   44

 -0.433 0.6448 000. **10.045 0.719 1.461 ال آ فضل الاس مامع ا ىل الندوات يف اال ذاعة             والتلفزيون .  45

 0.8652 0.7237 000. **22.164 0.480 2.794 عالم عن كفاح وانتصارات بدلي .تعرفين وسائل اال   46

 0.8669 0.722 000. **21.648 0.492 2.794 وسائل ال عالم تدمع المامسك الاجمامعي بني           املواطنني .  47

 

  1.960=  0.05قمية اختبار ) ت ( اجلدولية عند مس توى 

 ني .( عبارة تعكس املسؤولية الاجمامعية لوسائل اال عالم مكؤسسة اجمامعية يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى القراء واملشاهدين واملس متع15مشل حمور وسائل اال عالم عىل )

ال ( " 45( مـا عـدا العبـارة ذات التسلسـل )2.0عىل عبارات احملور مجيعها عالية ، وتزيـد عـن قميـة املتوسـط النظـري للعبـارة ) البحث( آ ن متوسطات عينة 10ويتبني من اجلدول )

ذاعة والتلفزيون  ىل الندوات يف اال  ىل ( مما يؤرش 1.461" حيث اكن متوسط العينة متدنيًا )آ فضل الاس مامع ا  ىل الندوات سوا البحثجضر عينة ا  و  ءً يف الاس مامع ا  اكنت يف اال ذاعة آ 

عالم عىل آ ن ( " 2.816( آ عىل متوسط )42فقد حققت العبارة ) التلفزيون . ىل نرشة ال خبار و آ  سساعدين وسائل اال  خبار بدليآ  س متع ا  " وهذا يتفق مع ما ذكر  محمد نعميه  عرف آ 

مـن وسـائل اال عـالم حسـب سـ نه ، ( " يتوقف تأ ثري وسائل اال عالم يف ملية التنش ئة الاجمامعية عىل نوع وس يةل اال عـالم املتاحـة للفـرد ، وردود فعـل الفـرد ملـا يتعـرض هل 2002)

ش باع حلاجاته ودرجة ت أ ثري الفرد ملا يتعـرض هل مـن وسـائل اال عـالم ، وآ يضـًا اال دراك الانتقـايل حسـب املسـ توى  الاجمامعـي وكذكل خصائص الفرد الشخصية ومدى ما يتحقق من ا 

ليه الفرد " .   (30:  31)الاقتصادي الثقايف اذلي ينمتي ا 

عالم يف التعرف عىل مشالكت الشعوب ال خرى ( الرتتيب الثاين " 35وحققت العبارة )     ( وهذا يتفق مع ما ذكر  س يد عامثن 2.805سايب )" اكن متوسطها احل سسامه وسائل اال 

ىل املشاركة الفعلية ابلكتابة آ و الرمس آ و 1986) ىل دعوة الناس ا  ىل ا  ( " قد يلجأ  موهجو بعض وسائل اال عالم ا  ىل ذكل مـن آ سـاليب تـؤدي ا  بداء الرآ ي يف حل مشلكة معينـة ، ومـا ا 

 (118،119:  8ربطهم بوسائل اال عالم " . )

عالم عن ك( الرتتيب الثالث " 47،  46العباراتن )وحققت       عالم تدمع المامسك الاجمامعي بني املواطنني "  و "اح وانتصارات بدلي فتعرفين وسائل اال  " اكن متوسطها وسائل اال 

ىل املشاركة الفعلي46( ابلنس بة للعبارة )2000( وهذا يتفق مع ما ذكر  حامد زهران )2.794احلسايب ) بداء( " ادلعوة ا  ( ، 52الرآ ي ومنح اجلوائز وذكر ال سامء ونرشـ الصـور " ) ة وا 

يف تكـوين رآ ي عـام  همـامً حدى ادلعامئ اليت يقوم علهيا الـرآ ي العـام ، بـل تلعـب دورًا ا  ( " يه 2004( فهيي تتفق مع ما ذكرته مىن احلريري ، سلوى عىل )47آ ما خبصوص العبارة رمق )

جيع املوهبة والابتاكر حملافظة عىل القمي العلمية والفنية والقومية وال خالقية وادلينية ، ومعاجلة املشالكت الاجمامعية ورعاية املعايري الاجمامعية ، وسش عاملي ، وتعمل عىل نرش الثقافة وا

( .2  :329) (36  :290) 

( " آ ي ميكن 1986( وهذا يتفق مع ما ذكر  س يد عامثن )2.788" اكن متوسطها احلسايب ) عالم يف زايدة معرفيت بوطينسسهم وسائل اال  ( الرتتيب الرابع " 43وحققت العبارة )    

نواع معينة من اال عالانت والشخصيات وال فاكر والصور " . )ا    (118،119:  8حداث تأ ثري آ و تغري ما ، وذكل عن طريق تكرار آ 
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عبـدالرمحن و ( وهذا يتفق مع ما ذكرا  فيوليت فـؤاد ، 2.755" اكن متوسطها احلسايب ) مة للمعرفة الرايضيةعالم وس يةل هموسائل اال  ( الرتتيب اخلامس " 39وحققت العبارة )     

احلركـة نـه ينقـل الصـورة و آ  عالم ، نظرًا ملا يمتزي به من خصائص ، يف مقدمهتا قدرته عىل جتس يد املضمون الثقايف بدرجة عالية ، كـام لتلفزيون من آ مه وسائل اال  ا( " يعد 1998س يد )

ىل هيوالصوت ، وجيعل ال حداث اليت ينقلها خربة حيي ىل مس توايت متباينة لقطاعات عديدة من آ فراد اجملمتع ، وللتلفزيون آ مهية يف المنو املعريف ، حيـث آ  ا املشاهد ، ابال ضافة ا  نه يصل ا 

 (47:  24اللغوية السلمية لل طفال " . )يعد وس يطًا ثقافيًا وقوة تربوية تعمل مكصدر للمعرفة ووس يةل لتقدمي الامنذج 

 Keneth , Neubeck( وهذا يتفق مع ما ذكر  2.750" اكن متوسطها احلسايب ) عالم سسهم يف المامسك الاجمامعي بني ال فرادوسائل اال  ( الرتتيب السادس " 41وحققت العبارة )

, J & Dvita Silfen (1996) كسـاب وبلـورة ا  عوامل زايدة احلصيةل املعرفية واملعلوماتية والثقافية ، كـام  ميكـن آ ن سسـهم  " قد تكون مشاهدة التلفزيون عاماًل من سـهامًا فعـااًل يف ا 

 (95:  42)املهارات الاجمامعية وتدعمي القمي ادلينية والاجمامعية واملعايري ال خالقية " . 

ذاعة والتلفزيون آ  اهمين آ ن "  و"  من معاريف زيدقراءة الصحف الرايضية ت( الرتتيب السابع " 38،  34وحققت العباراتن ) "  اكن متوسـطها فهم بعض ال لفاظ اليت تذكر يف اال 

( " وسائل اال عالم بأ هنا مجموع الوسائل التقنية واملادية واال خباريـة والفنيـة 1998) ابراهمي( عىل ما ذكر  لك من خريي عويس وعطا 38( وهذا يتفق ابلنس بة للعبارة )2.744احلسايب )

 ( 21:  4لية التنفيذية واال رشادية للمجمتع " )م طار الع ا  وال دبية والعلمية ، املؤدية لالتصال امجلاعي ابلناس بشلك مبارش آ و غري مبارش ، مضن 

( وهذا يتفق مـع مـا  ذكـر  صـربي 2.722" اكن متوسطها احلسايب ) فهمهاآ  الصحف سساعدين عىل الاطالع عىل املوضوعات اليت ال  قراءة( الرتتيب الثامن " 37وحققت العبارة )

رة حامسهم ، ابعتبار  وس يةل فراد من خالل استثايف التثقيف والتنوير والتأ ثري يف سلوك واجتاهات ال   همم( " يقوم اال عالم يف لك جممتع من اجملمتعات اال نسانية بدور 1995عبدالسميع )

 (109:  12آ ساس ية لتحقيق غاايت وآ هداف كثرية ، ترتبط مبختلف جماالت احلياة اال نسانية والاقتصادية والس ياس ية والاجمامعية والعسكرية " . )

عالم سساعدين عىل متابعة التغريات وال حداث اليت جتري يف( الرتتيب التاسع " 40وحققت العبارة ) ( وهذا يتفق مع ما ذكر  نبيل 2.716" اكن متوسطها احلسايب )  اجملمتعوسائل اال 

حـد العوامــل املـؤثرة يف التنشــ ئة الاجمامعيـة ، والـيت تطلــع بـدور تربــوي وتعلميـي وثقـايف ، نتيجــة التطـور العلمــي آ  ( " تعتـرب وســائل اال عـالم 2000عبـدالفتاح ، عبـدالرمحن ســ يد )

ونقل للثقافـات عـرب ال جيـال "  تمن معلوما هخر ، وقد تزيد خطر وسائل اال عالم بقدر ما تقدمل  علومات ، واختالف العادات والتقاليد من جممتع والتكنولويج احلديث ، وتزيد مك امل

 .(37  :122) 

ىل نرشة ال خبار الرايضية( الرتتيب العارش " 33وحققت العبارة )  ( . 2.711" اكن متوسطها احلسايب ) آ حب آ ن اس متع ا 

( وهذا يتفق مع ما ذكر  2.688" اكن متوسطها احلسايب ) وسائل اال عالم املسموعة         واملرئية تغين عن الكتب يف التعريف بوطين( الرتتيب احلادي عرش " 44قت العبارة )وحق

ىل ال بنـاء فأ صـبح معظـم التلقـني يـمت خـارج الفصـل ادلرا ي ، العـمل واملع نقـلنـه احتـل مـاكن الـوادلين واملدرسـة يف آ  ( " ترجع خطـورة وسـائل اال عـالم يف 1986س يد عامثن ) رفـة ا 

 (118،119:  8يف ملية التطبيع " . )وآ صبحت اللكمة الغالبة يف آ ايمنا هذ  تفوق بكثري مكية املعلومات اليت  ينقلها مدرسو الفصل ، وسس تخدم وسائل اال عالم آ ساليب خمتلفة 

ذاعة عن املرشوعات احلالية يف جممتعنا ( الرتتيب الثاين عرش " 36وحققت العبارة ) ىل آ حاديث يف اال  محد آ  ( وهذا يتفق مع ما ذكرته مسرية 2.638" اكن متوسطها احلسايب )اس متع ا 

اط الفكري وتقوية الشعور القويم ، والهنوض ابجملمتع وتوعية وتوجيه الرآ ي العام . ( " تعمل اال ذاعة عىل ربط الفرد مبجمتعه والعامل من حوهل ، ونرش املعرفة ومتابعة النش1998الس يد )

(6  :100) 

ذاعة والتلفزيون( " 45بيامن حصلت العبارة ) ىل الندوات يف اال   (1.461دين متوسط حسايب . )آ  " عىل  ال آ فضل الاس مامع ا 

عالم يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضينينتاجئ اختبار ) ت ( لعينة واحدة بني متوسط العينة و (11جدول )  املتوسط النظري جملموع عبارات حمور دور وسائل اال 

 % فرتة ثقة ملتوسط اجملمتع95 مس توى ادلالةل قمية اختبار ت الاحنراف املعياري املتوسط احلسايب املتوسط النظري احملور

 احلد ال عىل احلد ال دىن

 10.4749 9.3917 .000 **36.191 3.682 39.933 30.0 وسائل اال عالم

 1.960=  0.05قمية اختبار ت اجلدوةل عند مس توى 

حصائيًا ، مما يؤكـد آ ن  الباحثوالتعرف عىل دالةل الفروق بني متوسطات عينة املس تجوبني واملتوسط النظري ، اس تخدم  اختبار )ت( لعينة واحدة واكنت قمية الاختبار مجيعها داةل ا 

( 2.0( ويه قمية سالبة ، تؤرش آ ن الفروق اكنت لصاحل قميـة  املتوسـط النظـري )10.045( )45ذ التسلسل )ا  الفروق لصاحل متوسطات العينة ما عدا قمية اختبار )ت( عىل العبارة 

عـىل مبدينـة طـرابلس عىل حمور وسائل اال عالم تؤرش آ ن وسائل اال عالم تقوم بدورها يف تنشـ ئة الرايضـيني يف فـرق ال نديـة الرايضـية  البحثمتوسطات عينة ن قمية ا  وبشلك عام ف

 املسؤولية الاجمامعية .

عـىل التغـريات وال حـداث الـيت جتـري يف  وابالطالعلقد عكست عبارة حمور وسائل اال عالم عىل دور وسائل اال عالم يف تمنية املعرفة والتعرف عن مشالكت الشعوب ال خرى ،    

ىل تمنية احلس الـوطين دلى الرايضـيني ، ولك هـذ  اجل ضافة ا  نديـة اجملمتع ، وزايدة المامسك الاجمامعي بني املوظفني ، ا  مدينـة وانـب تعـزز املسـؤولية الاجمامعيـة دلى الرايضـيني يف آ 

 .طرابلس
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جاابت املس تجوبني عىل عبارات حمور وسائل اال عالم  ف     ( 30( بيامن املتوسط النظري للمحـور )39.933( آ ن متوسط العينة اكن )11نه يبني من اجلدول رمق )ا  آ ما خبصوص مجموع ا 

ىل ادلور اال  وذلكل هناك فروق عالية  ندية ولصاحل متوسط العينة ، مما يؤرش ا   .مدينة طرابلسجيايب لوسائل اال عالم يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني يف آ 

حصـائية36.191اس تخدم اختبار )ت( لعينة واحدة واكنت قمية الاختبار ) وللتعرف عىل دالةل الفروق بني املتوسطني ( آ قـل 0.000، الن مسـ توى داللهتـا ) ( ويه قميـة ذات دالةل ا 

جيابيًا لوسائل اال عالم يف تمنية املسؤولية الاجمامعية .0.05من مس توى ) حصائيًا ، وتعكس دورًا ا   ( وبذكل تكون الفروق داةل ا 

ــة ا   ــاجئ حمــاور اســ تبيان التنشــ ئة الاجمامعي ــة دلى الرايضــيني ودورهــا ن عــرض نت ــة املســؤولية الاجمامعي ــة طــرابلس يف تمني ىل ادلور اال  مبدين ــا ا               جيــايب ملؤسســات ، سشــري يف مجمله

 التنش ئة الاجمامعية )ال رسة ، ال صدقاء ، وسائل اال عالم ( يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني .

حصائيًا يف دور مؤسسات التنش ئة عرض نتاجئ التساؤل الثاين للبحث . - ال صدقاء ، وسائل اال عالم ( يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى   الاجمامعية ) ال رسة ،  " هل توجد فروق داةل ا 

 الرايضيني   حسب نوع الرايضة املامرسة ؟ "

عالم يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضينينتاجئ اختبار قحليل التباين ال حادي ) ف ( بني متوسطات عينة البحث حسب الرايضة املامرسة يف حماور دور ال رسة ، ال صدقاء ، (12جدول )  ووسائل اال 

 املتوسط جحم العينة الفريق احملور

 احلسايب 

 الاحنراف

 املعياري 

 مس توى  قمية اختبار ف

 ادلالةل

 

 مجموع ال رسة

 .612 .492 3.65 46.611 54 كرة اليد

   4.48 45.928 84 كرة القدم

 4.60 45.904 42 كرة الطائرة

 

 مجموع ال صدقاء

 .377 .981 3.83 41.259 54 كرة اليد

   4.05 40.678 84 كرة القدم

 5.490 40.00 42 كرة الطائرة

 

 مجموع وسائل اال عالم

 .869 .141 3.96 39.851 54 كرة اليد

   3.42 40.083 84 كرة القدم

 3.87 39.73 42 كرة الطائرة

 3.06=  0.05مس توى قمية اختبار ف اجلدولية عند 

ندية  ، كرة الطائرة ( ويالحظ من قمي متوسطات آ فراد الفرق الرايضـية الثالثـة آ هنـا  القدم) كرة اليد ، كرة مدينة طرابلس مشلت عينة البحث رايضيني ميثلون ثالث فرق رايضية يف آ 

حصـائيًا  يف دور مؤسسـات التنشـ ئة اكنت متقاربة جدًا يف احملاور الثالث ) ال رسة ، ال صدقاء ، وسائل اال عالم ( وذلكل مل تظهـر نتـاجئ اختبـار قحليـل التبـاين ال حـادي فر  وقـًا دال ا 

حصـائيًا ، ل  ت، حيث اكنت مجيع قمي اختبار ) مدينة طرابلسية املسؤولية الاجمامعية دلى  الرايضيني يف آ ندية الاجمامعية يف تمن  كـرب آ  ن مسـ توايت داللهتـا مجيعهـا اكنـت ( غري داةل ا 

 ضة املامرسة من قبل املس تجوبني . ( وذلكل يعترب منو املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني متقاراًب جدًا ، وبغض النظر عن نوعية الراي0.05من مس توى )

لهيا آ مكن ــ الاس تنتاجات : ىل الاس تنتاجات التالية : للباحثيف ضوء آ هداف عينة البحث وحدودها وطبقًا للنتاجئ اليت مت التوصل ا   التوصل ا 

جيايب يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني ابلنوادي الرايضية  -ال رسة وال صدقاء ووسائل اال عالم  –لعوامل التنش ئة الاجمامعية واليت متثلت يف  .1  .مبدينة طرابلسدور ا 

حصائيًا ملؤسسات التنشـ ئة الاجمامعيـة ، الـيت مشلـت ال رسة وال صـدقاء ووسـائل اال عـالم يف تمنيـة املسـؤولية الاجمامع  .2 مبدينـة يـة دلى الرايضـيني ابلنـوادي الرايضـية ال توجد فروق داةل ا 

 وحسب نوعية الرايضة املامرسة .رابلس ط

بناهئا ملامرسة ال نشطة الرايضية ،  .3  النوادي  الرايضية وذكل لرتفع وتمني من مس توى املسؤولية الاجمامعية دلاهم . وارتيادلل رسة دور ممزي يف توجيه آ 

بناهئا يمني عندمه الشعور ابملسؤولية ان ا   .4  .تباع ال رسة لل ساليب احلديثة يف تربية آ 

جيابيًا يف تكوين امليول والاجتاهات حنو تمنية املسؤولية الاجمامعية ل   .5  فرادها .تؤثر جامعة ال صدقاء ا 

جيابيًا يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني .6  يؤثر ال صدقاء تأ ثريًا ا 

ليه من اس تنتاجات يويص ــ التوصيات :  مبا يىل : الباحثيف ضوء مناقشة نتاجئ البحث وما مت التوصل ا 

 ة .التنش ئة الاجمامعية املزيد من الاهمامم بتثقيف ال فراد ، ملامرسة ال نشطة الرايضية وملا هل من آ مهية يف تمنية املسؤولية الاجمامعي عواملرضورة آ ن تتوىل  .1

جيايب يف تمنية املسؤولية الاجمامعية  دلى الرايضيني .حث ال رسة من خالل الوسائل اخملتلفة عىل الاهمامم مبكتبة املزنل ، وتزويدها مبجاالت خمتلفة م .2  ن الكتب ملا لها من دور ا 

ليشـارك  ، الرايضية ، وتوفري بـرامج لل نشـطة اخملتلفـة الاهمامم بتاكمل اجلوانب الرتبوية املتاكمةل ابملدارس ، وحماوةل توفري مالعب مناس بة ومدر ي تربية رايضية ، والاهمامم حبصة الرتبية .3

جيايب عىل تمنية املسؤولية الاجمامعية دلاهم .فهي  ا التالميذ ملا لها من تأ ثري ا 

نواعها ، ملا لها من دور حيوي وهمم يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى الرايضيني . .4  الاهمامم بتفعيل دور وسائل اال عالم مبختلف آ 

 التنش ئة الاجمامعية يف تمنية املسؤولية الاجمامعية دلى ال فراد . عوامليهتا ، وآ مهية التأ كيد يف وسائل اال عالم املرئية واملسموعة واملقروءة عىل آ مه  .5

 التأ كد عىل النوادي الرايضية بوضع حمتوى برامج لتمنية املسؤولية الاجمامعية لل فراد املنتس بني لها . .6
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جياد احللول العلمية لها .الاهمامم بتقومي الربامج اليت تمني املسؤولية الاجمامعية ، ودراسة نقاط الضعف ف .7  هيا، وا 

جراء دراسات مماثةل ملؤسسات التنش ئة الاجمامعية ال خرى ، واليت مل تتناولها ادلراسة احلالية وعىل الرايضات الفردية وللك من اجلنس .8 انث ( .و ذكور  ني )ا   ا 
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 تقيمي آ داء معلمي الرتبية الرايضية مبرحةل التعلمي

 اجلبل الغريب –ال سا ي مبدينة غراين 
 

نطاط صاحل  .  **د. عادل عبد السالم قشوط    *  د. محمد بشري احلداد  . ***د. فتحي ا 

 

 املقدمةمشلكة ادلراسة:
ن الاهمامم بريق العملية الرتبوية اكن وال يزال مسع  متواصاًل من مساعي العاملني يف القطاعات الرتبوية اخملتلفـة يف الـبالد اكفـة.        ومـا انفـك آ ولئـك العـاملون يرتصـدون ا 

بيـة ، فـال تصـلح الرتبيـة يت تعرتض سري العملية الرتبوية وتؤثر سلبًا عىل خمرجاهتا ملمتسني احللول املناس بة لها ، ومبا ان املعمل هو جحر ال ساس يف بناء الرت املشالكت اخملتلفة ال

ذا آ وجدان املعمل اخلبري امللزتم القادر عىل تنظمي التعمل بكفا ال ا  ذا صلح ، وال يس تقمي التعلمي ا  ال ا  ىل خلق جيل مـتعمل واعٍ يعـرف كيـف يـتعمل ، وكيـف والتعلمي ا  ية وفاعلية تؤدي ا 

عـداد املعلمـني128:7يواصل التعمل حىت بعد خترجه )  (   ،  فاملعمل حيتل مركزًا آ ساس يًا يف النظام التعلميي ، ويعترب ركزية هامة ل ي تطور تربوي ، ذلا آ صـبح مـن الرضـوري ا 

ذا اكن عىل وعي ابلفلسفة الرتبوية اليت توجه النظـقبل اخلدمة ، مث متابعة تدريهبم  ال ا  ام الرتبـوي ابس مترار آ ثناء اخلدمة ، وال ميكن ل ي معمل آ ن يقوم بدور  عىل الوجه ال مكل ا 

مهيته يف سشكيل خشصيات التالميـذ يف سـلوكهم اذلي يعمل داخهل وآ ن يكون واعيًا بأ هداف املؤسسة التعلميية اليت يعترب عضوًا هامًا فهيا واليت جتعهل اهمت ابلنشاط املدر ي ل  

دارة املدرسة ويف تنظمي براجمها الرتبوية داخل املدرسة وخارهجا . ) (  ، كام يعترب املعمل جحر الزاوية وقائد العملية الرتبويـة  18:18-19وقميهم واجتاهاهتم، كام عليه آ ن يشارك يف ا 

 .ية تطوير آ دائه قحتل آ ولوية لها آ مهيهتا ، ذكل الن نوعية التعلمي ومس تقبل ال جيال يتحددان بدرجة كبرية بكفاءة آ داء املعلمي، وآ داة التعبري احلضاري يف اجملمتع ، فان مل 

حض آ داء املمتـزيين مـن يت تـوو سسع  مدارس التعلمي ال سا ي يف ظل جودة العملية التعلميية ال جيـاد آ دوات تقيـمي موضـوعية يف ضـوء املعـايري والاجتاهـات احلديثـة ، والـ      

طار من احلداثة التعلميية .   املعلمني وممارس هتم اليت يسهمون هبا يف دمع اجلهود اجملمتعية الهادفة حنو بناء جيل من النشء يف ا 

ذا اكنت الرتبية الرايضية آ حد طرق التقدم يف اجملمتعات املعارصة فأ ن هذا التقدم ال يصـنع مـن فـراغ ، فهـو يتـأ ثر ابجتاهـا  ت العرصـ وبأ هـداف اجملمتـع اذلي يتحمـل مسـ ئولية ا 

لهيا يف ضوء التغ ىل قحمل املس ئولية يف هذا اجملال ، وعليه جيب النظر ا  ريات اليت يشهدها اجملمتع واليت تفرسـ مـا توجهيه ، وهكذا ابلنس بة للمعمل فان آ دوار  ومس ئولياته تتجه ا 

 . يؤخذ به من اجتاهات وما يقابهل من قحدايت ومس ئوليات

اكنـت مـؤرشا قـوي ادلالةل عـيل مـدي وتعد ملية تقومي اداء املعمل املرجع الرئييس يف بناء وتنفيذ اال عداد والتأ هيل والتطوير ، ولكـام اكنـت مليـة التقـومي دقيقـة وصـادقة      

عداد تـكل ال دوات وبناؤهـا فاعلية النظام التعلميي ، وال دوات العلمية املوضوعية لتقومي اداء املعمل من آ مه احلاجات الرتبو  ية للمعمل  مما يضع مسؤولية كبرية عيل عاتق من يقوم اب 

لية تقومي املعمل تعترب من ميـادين التقـومي الرتبـوي الهامـة ، (  ان م  2012( ، ويف هذا الصدد يشري ومصطفي الساحي )National 2007وتقومي اداء املعلمني من خاللها . ) 

يف جمـاالت القوى املؤثرة يف ملية التعلمي والتعمل ، وقد قام كثـري مـن البـاحثني ابلبحـث يف موضـوع تقـومي اداء املعـمل  وقيـاس قدرتـه عـيل التـدريس  حيث ان املعمل يعترب من

عداد املعلمني النتقاء املعمل الصاحل للعمليـة التعلمييـة ، والـبعض  ال خـر اجـري دراسـاته يف مراكـز تـدريب ختصصية كثرية ، فبعض من هذ  البحوث آ جريت يف لكيات واقسام ا 

 ( 297: 16املعلمني املش تغلني فعال ابلتدريس ، كام آ جريت حبوث آ خري لقياس قدرة املعمل ومدى جناحه يف همنته آ ثناء قيامه بعمهل يف املدرسة )

عيل صعيد اجملمتع اللييب عدم وجود اهمامم مبوضوع املعمل واملهام التعلميية والرتبوية  يدرك املتتبع لدلراسات والبحوث  اليت آ جريت يف جمال  تقيمي آ داء معمل الرتبية الرايضية      

ليه، وينبع  عدم الاهمامم من البعد عن توجيه النقد للمعلمني آ و حيت  كشف القصور يف آ داهئم وهذا طابع يف البيئة اللبيبة ، يقميه  آ نحيث  آ ن الفرد املعمل  ال يقبل  املولكة ا 

دارة اال رشاف الفين التابع لها  مفن هذا املنطلقاحد حيث  ، آ صبح لزاما علينا آ ن نواجه حنن الباحثان هذا ال مر بيشء من اجلرآ ة واال قدام حيث ميكننا آ ن نسامه يف لو اكنت ا 

تغذية املرتدة البناءة هلم وتقدير املامرسة دلاهم وتعزيزها لضامن جودة قحسني وتطوير تدريس آ داء معمل الرتبية الرايضية.  و للتقومي آ مهية ابلغة يف قحسني آ داء املعلمني وتقدمي ال 

 (276:  5آ داء املعلمني وتمنيهتم املهنية ، ويساعد اجلهات املس ئوةل عيل اختيار املعلمني ال كفاء القادرين عيل هماهمم بكفاءة واقتدار . ) 

ال آ ن تقيمي آ داء املعـمل يف ليبيـا يعـاين مـن آ وجـه قصـور كثـرية مهنـا عـدم متابعـة املـوهجني ل داء املعلمـني بصـورة وعيل الرمغ من املاكنة اليت حيتلها التقومي يف قحسني آ داء  املعمل ا 

مشـلكة راسـة ، وميكـن قحديـد مس مترة وفقا ل سس ومعايري موضوعية ،  مبدينة غراين اجلبل الغريب الحـظ ضـعف يف آ داء املعلمـني ، هـذا مـا دفـع الباحثـان للقيـام هبـذ  ادل

 ادلراسة يف سؤال رئييس هو ما مس توي آ داء معلمي الرتبية الرايضية  مبرحةل التعلمي ال سا ي  مبدينة غراين ) اجلبل الغريب ( .

 

  -آ مهية ادلراسة : سس متد هذ  ادلراسة آ مهيهتا من التايل :

 قد سسهم يف تعريف مس ئويل الرتبية والتعلمي مبدينة غراين )اجلبل الغريب(   مبس توى آ داء معلمي الرتبية الرايضية ابملدارس اال عدادية. – 1

 قد تفتح هذ  ادلراسة اجملال آ مام دراسات آ خرى تدرس تقيمي آ داء املعلمني يف مراحل تعلميية آ خري. –2

 جامعة اجلبل الغريب . –لكية الرتبية. غراين  –ات فائدة للمس ئولني واخملططني لربانمج الرتبية الرايضية بقسم الرتبية البدنية رمبا تكون نتاجئ هذ  ادلراسة ذ -3

 متثل هذ  ادلراسة اس تجابة لالجتاهات الرتبوية املعارصة اليت تنادي ابالهمامم بأ داء معلمي الرتبيــــــــة  -4

 الرايضية .      

 هدف ادلراسة:  -

يل  تقيمي آ داء معلمي الرتبية الرايضية مبرحةل التعلمي الاساىس) املرحةل اال عدادية ( -  هتدف ادلراسة ا 

 مبدينة غراين  .

 سؤال ادلراسة : -    

 ما  مس توي آ داء معلمي الرتبية الرايضية مبرحةل التعلمي ال سا ي)املرحةل  اال عدادية (   مبدينة غراين.  -  

 صطلحات:امل 

 آ عدت لهذا الغرض هو مس توى حيقق لك املامرسات والفعاليات اليت يقوم هبا معلمي الرتبية الرايضية، والقابةل للمالحظة والقياس، وفقًا ل داة القياس اليت -تقيمي ال داء:     

 .(   2008خالل ملية التدريس.       )عبد الكرمي القامس
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 هو ملية سشخيصية جملموعة من اال جراءات والسلوكيات التدريس ية اليت ميارسها معمل الرتبية    -

جرايئ (    الرايضية آ ثناء ادلرس وخارجة.) ا 

 حدود ادلراسة: -

 -تمتثل حدود ادلراسة فامي ييل :

يل منتصف فرباير من العام اجلامعي  .1 جراء ادلراسة يف الفرتة ما بني آ ول آ كتوبر ا   .2015/ 2014  اجملال الزمين: مت ا 

 مالحظة(.  )بطاقة: اقترصت هذ  ادلراسة عىل آ داة لتقومي معلمي الرتبية الرايضية    .اجملال املوضوعي2

 اال عدادية.اجملال البرشي:  معلمي الرتبية الرايضية ابملدارس  .3

جراء ادلراسة يف املدارس اليت  يعمل هبا املعلمني عينة ادلراسة . .4  اجملال املاكين: مت ا 

 

 ادلراسات املتشابه و املرتبطة: 

ميان محمد رمضان ) 1   يل اقرتاح املعايري الـيت ميكـن الاعـمامد علهيـا يف تقيـمي آ داء معـمل الرتبيـة الرايضـية يف ضـوء متطلبـات اجلـودة. 3) ( 2012.دراسة ا  ( هتدف ادلارسة ا 

عـيل قامئـة املعـايري  وذكل للوقـوف اس تخدم املهنج الوصفي التحلييل مث اس تخدمت الباحثة آ سلوب "دلفاي" جبوالته الثالثة واذلي يعمتد عيل الاس مامرة يف اخذ  رآ ي اخلـرباء،

( خبـري مـن آ عضـاء هيئـة  58ع آ راء ) اليت ميكن الاعمامد علهيا يف تقيمي آ داء معمل الرتبية الرايضية يف ضوء متطلبات اجلودة والاعـمامد يف التعلـمي، ، مشلـت ادلارسـة اسـ تطال

عداد معمل الرتبية الرايضية  وعدد ) قامئة ابملعايري اليت ميكن الاعمامد علهيا يف تقيـمي آ داء معـمل الرتبيـة الرايضـية يف ضـوء متطلبـات ( معمل  مت التوصل ل58التدريس القامئني عىل ا 

ىل  للتطبيق وقـدرة معـمل الرتبيـة الرايضـية عـاجلودة والاعمامد يف التعلمي وامه املؤرشات  اليت ميكن آ ن قحققه، كذكل اتفاق آ راء موهجيي الرتبية الرايضية عىل قابلية مجيع املعايري

 تطبيقها .

يل التعرف عيل مسـامهة طريقـة املقـارابت يف رفـع مسـ توى معـمل الرتبيـة الرايضـية ابملـرحةل الثانويـة ، اسـ تخدم املـهنج 6() 2009 دراسة جغدم بن ذهبية )  -2 (  وهدفت ا 

( تلميذ ، من آ مه النتـاجئ آ ن آ داء املعلمـني خـالل ادلرس اكنـت 45( موهجني ،)3( معمل و)178الوصفي ، واس تخدم بطاقة املالحظة يف مجع البياانت من خالل عينة عددها )

جراء ملية التقومي وذكل بغرض المنـو ال اكدميـي واملهـين للمـدرس بأ دائـه يف التـدريس ، آ يضـا القيـام بدراسـات مشـاهبة عـيل مراحـل  بدرجات متوسطة ، ومن آ مه التوصيات ا 

 تعلميية مل تتناولها ادلراسة 

ىل التعرف عيل  ال مهية اليت آ عطاها Dominique Bernville(2006 )(19    دراسة -3 للمعايري ال داء  اخملتلفة آ ثناء  التـدريس   معلمي الرتبية الرايضية (  و هتدف ا 

جراء تعديالت عىل شلك التقارير حىت تتاكمل املعايري بشلك آ فضل. اس تخدمت ادلارسة  املهنج الوصفي التحلييل  ، كام  اس تخدمت الاستبانة ك داة قيـاس للمعـايري  وقد مت ا 

( معمل قدمي  ومبتدئ وآ ظهرت النتاجئ قصور يف آ داء املعيـارين الرابـع )اال دارة واحلـافز( والسـادس )التخطـيط والتعلـاميت وآ وصـت ادلراسـة 245، تكونت عينة ادلراسة من) 

 .بتطبيق آ داة ادلراسة يف تقيمي آ داء املعلمني  

 

ىل تقومي آ داء املعلمني املهين العاملني مبدارس واكةل الغوث ادلولية بغزة يف ضوء مؤرشات اجلودة 7( ) 2006دراسة زايد اجلرجاوي ومجيل نشوان )  -4 (  هدفت ادلراسة ا 

( معلـام  ومعلمـة، 25رة، وتكونت عينة ادلراسة مـن )( فق42الشامةل، واس تخدمت ادلراسة املهنج الوصفي التحلييل من خالل تطبيق آ داة ادلراسة ويه استبانه تكونت من )

 .واكنت هناك العديد من النتاجئ آ مهها:  ضعف آ داء  املعلمني  يف التخطيط لدلرس وتقومي التدريس 

 

يل التعرف عيل وهجـة نظـر املـدرس ،املوجـه، والتلميـذ لطريقـة تـدريس  معـمل 4)( 2006دراسة بن قباب احلاج : ) -5 الرتبيـة البدنيـة والرايضـية يف املـرحةل (  وهدفت  ا 

ن طريقـة املتوسطة. اس تخدم املهنج الوصفي  ، كام اس تخدم الاس تبيان مجلع البياانت ، تكونت عينة البحث  من معلمي الرتبية الرايضية واملوهجني  والتالميذ  ومن آ مه النتاجئ ا 

ن مـدرس الرتبيـة البدنيـة والرايضـية ابلتعلـمي املتوسـط ال  التدريس مدرس الرتبية البدنية والرايضية ابلتعلمي املتوسط ال تمني قدرات التالميذ وال قحهثم عىل املشاركة الفعاةل. . ا 

طـرق  لتدرييسـ وكيفيـة اسـ تخداميس تعمل الاختبارات النظرية يف تقـمي اجلانـب املعـريف دلى تالمذتـه. ومـن آ مه النتـاجئ مـل دورات تأ هليـة للمعلمـني لمتنيـة جانـب التقـومي ا

 التدريس احلديثة .

 

يل التعرف عيل الفروق بني التقومي اذلايت وتقومي لك من رئيس القسم العميل والطالب ل داء املعمل . اس تخدم 12() 2006دراسة غادة خادل العبد )  - 6 (   هدفت ادلراسة ا 

ت الشخصية،  كام اس تخدمت الاستبانة ك داة مجلع البياانت ، وتكونـت عينـة ادلراسـة السام-املهنج املسحي وذكل لقياس آ داء املعمل يف عدة جوانب كفاايت الرشح والتدريس

تقومي الطالب وتقومي لك مـن املعـمل من مجموعة من رؤساء ال قسام العلمية واملعلمني وطالب مرحةل الثانوية. ومن آ مه النتاجئ :وجود فروق ذات دالةل ا حصائية يف املتوسطات 

 مي الطالبلتقومي اذلايت ل داء املعمل وعدم اختالف تقومي آ داء املعمل ابختالف اجلنس ، س نوات اخلربة، كام بينت نتاجئ ادلراسة آ يضا اختالف تقوورئيس القسم العميل وا

 

يل قحديد كيفية تقيمي معلمي الرتبية الرايضية يف املدارس احلكومية يف بورتوريكو   Olivia Patrick (2003()20) دراسة     -7 اس تخدم  Puerto Rico هتدف ادلراسة ا 

ىل النتاجئ التاليـة: مت اختيـار تطـوير 85.3(  معمل ميثلن ) 38املهنج املسحي وآ داة الاس تبيان مجلع املعلومات وطبقت عىل عينة عددها ) املهـارات احلركيـة  ( وتوصلت ادلراسة ا 

ختطـيط ادلرس فقـد حصـل عـيل  كهدف آ سا ي للرتبية الرايضية من قبل معلمي املرحةل الابتدائية، من آ مه النتاجئ حصلت السامت الشخصية عيل اعيل تقـدير يف التقيـمي آ مـا

 املرتبة الثالثة يف التقيمي  وجاء تقومي التدريس يف املرتبة اخلرية يف تقيمي املعلمني .

 س تفادة من ادلراسات السابقة :الا -

لبحـوث مل سشـمل لك  اس تفاد الباحثان  من خالل ما قام به من مسح مـيل لدلراسـات والبحـوث السـابقة و الـيت تناولـت موضـوع تقـومي آ داء املعـمل  تبـني آ ن معظـم ا       

ن اشرتاك  املوهجني يف دراسة علمية  بغرض تقيمي احملاور واملعايري املرتبطة  بعملية تقيمي  ال داء ومل  سس تخدم خمتلف ال دوات   املتنوعة مجلع البياانت للوقوف عىل احلقيقة . ا 
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ية ، عـىل البحـث طابعـا آ اكدمييـا ويكـون ال داء للمعلمني يعطي للبحث درجة آ كرب من املصداقية ، كام آ ن تنوع هذ  ادلراسات  يف اال جراءات  وآ داة مجع البياانت والبيئة التقيمي 

 لباحثان قد آ مل بلك اجملاالت ال دائية اليت يقوم هبا  املعمل  .ا

 

جراءات ادلراسة : -  ا 

 : اس تخدم الباحثان املهنج املسحي نظرًا ملناسبته وطبيعة ادلراسة . مهنج ادلراسة -

(  59غراين  وعـددمه ): تكون جممتع ادلراسة من معلمي الرتبية الرايضية القامئني ابلتدريس الفعيل مبدارس التعلمي ال سا ي ) املرحةل اال عدادية (  مبدينة  جممتع وعينة ادلراسة -

 %( من اجملمتع اللكي.  54.2(  معلام بنس بة ) 32حيث تكونت عينة ادلراسة من)  -2015/ 2014يف العام ادلرا ي 

يل تقيـمي آ داء املعلمـني وذكل مـن خـالل  -ادلراسة: بطاقة مالحظة: خطـوات بنـاء بطاقـة املالحظـة آ داة  -1 قحديـد الهـدف مـن بطاقـة املالحظـة: هـدفت بطاقـة املالحظـة ا 

 ممارس هتم الفعلية لتدريس مبرحةل التعلمي ال سا ي )اال عدادية(.

عداد بطاقة املالحظة:  ال عداد بطاقة املالحظة الالزمة ل  -2  لتحقق من تقيمي آ داء املعلمني اتبع اخلطوات التالية:ا 

  (   يل بناء بطاقة املالحظة  (8:41( )  88: 17الاطالع عىل املراجع العلمية اليت آ شارت ا 

 (.7( ،) 6( ، ) 4مراجعة ادلراسات ذات الصةل مبوضوع ادلراسة وخاصة ما يتعلق مبحاور آ دوات القياس يف ادلراسات السابقة ابلبحث آ رقام ) 

( عبـارة فرعيـة ميكـن مالحظهتـا يف آ داء معـمل الرتبيـة الرايضـية آ ثنـاء 33قحديد حماور بطاقة املالحظة: احتوت بطاقة املالحظة عيل مخسـة حمـاور آ ساسـ ية قحتـوي عـيل ) -3

 التدريس يف ادلرس ويوحض ذكل اجلدول التايل: 

 رات الفرعية املوجودة هبا .(  حماور بطاقة املالحظة وعدد العبا1جدول )            

 

 

 م

 

 حماور بطاقة املالحظة 

ـــــــارات  ـــــــدد العب ع

 الفرعية

 7 الصفات الشخصية  -1

 6 التخطيط للتدريس  -2

 6 السلوكيات الصفية  -3

 7 اس تخدام الطرق وال ساليب والوسائط التعلميية       -4

 7 تقومي التدريس  -5

 33 مجموع عبارات بطاقة املالحظة    

     

جرائيـة يؤداهـا املعـمل آ ثنـاء مليـة التـدريس مبسـ توى آ داء )كبـري جـدًا  -     متوسـط ـ  ضـعيف (  -كبـري  –مت صياغة العبارات الفرعية املوجودة ببطاقة املالحظـة يف صـورة ا 

 (  1،  2،  3، 4بدرجات ) 

 ا ، ولتحقيق ذكل اتبع الباحثان ما ييل: ضبط بطاقة املالحظة: يقصد بضبط بطاقة املالحظة التأ كد من صدقها وثباهت -4

(  مـن املتخصصـني يف جمـال منـا ج وطـرق تـدريس الرتبيــــة 7عرض القامئة عىل مجموعة من احملمكني:   تضمنت هذ  املرحةل عرض بطاقـة املالحظـة عـيل عـدد مكـون مـن ) -

ال بعض املالحظـات الرايضية  لالس تفادة من آ راهئم وتوجهياهتم خبصوص صدق البطاقة وسالمهتا وق يل صدق البطاقة وسالمهتا ومل يقدموا ا  د اكنت آ راء احملمكني سشري تقريبا ا 

 آ مهها : ـ 

 .حذف مجموعة من العبارات اليت ال ميكن مالحظهتا 

 . عادة صياغهتا يف صورة بس يطة  التخلص من العبارات املركبة والغامضة، وابلتايل مت ا 

 الرابعي ودرجاته . وافق اخلرباء عيل املزيان التقديري 

 : قحديد مدي مس توى ال داء وفقا لل مهية النسبية: من اجل تفسري النتاجئ اعمتدت ال مهية النسبية التالية 

 % تعادل مس توي آ داء كبري جدا 80آ كرث من  -      

 % تعادل مس توي آ داء كبري  80% واقل من  70آ كرث من  -         

 % مس توى آ داء متوسط 70% واقل من  50آ كرث من  -         

 % تعادل مس توى آ داء ضعيف  50اقل من  -         

( ، وكذكل اخذ رآ ي اخلرباء ومناقش هتم يف قحديد مدي مسـ توي آ داء املعـمل ،  2007* وقد مت اعمامد هذ  املس توايت بعد الاطالع عيل تصنيف دراسة ) عبد الكرمي قامس 

يل بطاقة املالحظ الهنائية    .وموافق  هتم عيل هذا التصنيف وبذكل توصل الباحثان ا 

 املعامالت العلمية ل داة مجع البياانت ) بطاقة املالحظة (:  -

علمني من جممتـع ادلارسـة وخـارج (   من امل10صدق الاسساق ادلاخيل: للتأ كد من صدق الاسساق ادلاخيل لبطاقة املالحظة  ، مت تطبيقها عىل عينة اس تطالعية قواهما ) -   

ومت حسـاب معامـل ارتبـاط بريسـون بـني لك عبـارة مـن  حلساب معامل ارتباط بريسون بني درجات لك حمور من حماور بطاقة املالحظـة وادلرجـة اللكيـة لهـا، عينهتا، وذكل

ليه،    ذكل .واجلدول التايل يوحضعبارات  بطاقة املالحظة وادلرجة اللكية للمحور اذلي تنمتي ا 
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 ( يوحض معامل الاسساق ادلاخيل لالس تبيان آ داة ادلراسة 2جدول ) 

 

 معامل الارتباط عدد العبارات احملور م

 .** 81 7 الصفات الشخصية  -1

 .** 79 6 التخطيط للتدريس  -2

 .** 78 6 السلوكيات الصفية  -3

 .** 75 7 اس تخدام الطرق وال ساليب والوسائط التعلميية       -4

 .** 76 7 تقومي التدريس  -5

 . 0 1** داةل عند مس توى             

حصائيا عنـد مسـ توى دالةل 2يتضح من اجلدول )           ، وهـو مـا يـدل عـىل آ ن ال داة  0.01( آ ن قمي معامالت الارتباط بني درجة لك حمور وادلرجة اللكية لل داة داةل ا 

 صادقة وصاحلة للتطبيق.

 

 حساب ثبات بطاقة املالحظة:  -

عادة مالحظة        غيـري معلمني ) تربية رايضية (  من آ فراد العينة اذلين مت مالحظهتم من قبل ابسـ تخدام  نفـس بطاقـة املالحظـة ال ويل ونفـس املقميـني  دون آ ي ت  10مت ا 

 رتني عن طريق اس تخدام املعادةل التالية : ـ  آ ايم  عن املرة ال ويل ، ومت حساب نس بة االتفاق بني امل 7علهيم بفاصل زمين 

            

 عدد مرات االتفاق                     نس بة االتفاق = -

 100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق   

 

 

 واجلدول التايل يبني نس بة االتفاق بني املرتني عيل النحو التايل: ـ  

 

 ( يوحض نتاجئ ثبات بطاقة املالحظة .3جدول )

نفاق احملور  م  نس بة اال 

 ٪ 81.5 الصفات الشخصية  -1

 ٪ 76‚7 التخطيط للتدريس  -2

 ٪ 77‚4 السلوكيات الصفية  -3

 ٪ 78.2 اس تخدام الطرق وال ساليب والوسائط التعلميية       -4

 ٪ 79.9 تقومي التدريس  -5

 ٪ 78.7 النس بة املئوية للثبات اللكي مجليع عبارات بطاقة املالحظة        

       

٪( وهذ  النسب تعترب جيدة، واكنـت النسـ بة املئويـة للثبـات اللكـي مجليـع  76.7( وآ قل نس بة اتفاق اكنت )81.5( آ ن آ عيل نس بة اتفاق اكنت) 3يتضح من اجلدول )       

 ٪( ويه نس بة مقبوةل للثبات اللكي لبطاقة املالحظة 78.7العبارات املوجودة ببطاقة املالحظة )

ىل  2014/10/1خالل الفرتة من  * ادلراسة ال ساس ية:   مت تطبيق بطاقة املالحظة ال جراء التقيمي بواسطة ثالثة موهجني ) من ادلرجة ال ويل ( ، وبعد مجع 2014/11/15ا 

 البطاقات، مت التفريغ واملعاجلة اال حصائية.

 

 -* املعاجلة اال حصائية:  اعمتد الباحثان عىل املعاجلات اال حصائية التالية:

 الوزن النس يب  –النس بة املئوية  –معامل الارتباط  –الاحنراف املعياري  –املتوسط احلسايب      

 عرض النتاجئ ومناقش هتا وتفسريها. -

 -من خالل اجلداول التالية : السؤال اذلي طرح يف مشلكة ادلراسة عىل اال جابة احلالية ادلراسة قحاول              
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 ( يوحض التكرارات وال مهية النسبية واملتوسط احلسايب ملس توي آ داء املعلمني يف حمور الصفات الشخصية 4جدول ) 

  م

 همارات ال داء

ال مهية  مس توى ال داء

 النسبية

% 

املتوسط 

 ضعيف متوسط كبري كبري جدا احلسايب

 % ت % ت % ت % ت

ممتكن مـن همنتـه ومواكـب ملـا يسـ تجد  -1

 هبا 

2 

 

6.2 4 12.5 22 68.8 4 12.5 68.00 2.21 

دارة املتعلمـني آ ثنـاء  -2 قادر عيل ضـبط وا 

 ادلرس 

5 15.7 23 71.9 2 6.2 2 6.2 74.21 2.96 

قادر عيل توصيل املهارات احلركية بأ داء  -3

 سهل وواحض 

2 6.2 4 12.5 21 65.6 5 15.7 52.34 2.09 

 2.75 68.75 6.2 2 12.5 4 68.8 22 12.5 4 يمتزي بشخصية قوية وذاكء اجمامعي  -4

 2.34 58.59 6.2 2 9.4 3 71.9 23 12.5 4 يتقبل ترصفات املتعلمني بصدر رحب  -5

رشـــاد ونصـــح املتعلمـــني  -6 يعمــل عـــيل ا 

 وتوجهيهم حبمكة 

5 15.7 22 68.8 4 12.5 1 3.0 74.21 2.96 

 2.90 72.65 6.2 2 9.4 3 71.9 23 12.5 4 اهمت مبظهر  العام  -7

 

 
 ( الوزن النس يب ملهارات   الصفات الشخصية  1شلك ختطيطي )

( واذلي يبني التكرارات وال مهية النسبية واملتوسـط احلسـايب ملسـ توي آ داء املعلمـني يف حمـور الصـفات الشخصـية آ ن املتوسـط 1( والشلك ) 4يتضح من اجلدول )         

يل  2009احلسايب بلغ ما بني )  يل  25.34(  بأ مهية نسبية تراوحـت مـا بـني )2.96ا  ي حملـور الصـفات %(. كـام يتضـح مـن اجلـدول آ ن مجيـع العبـارات الـيت تنمتـ 74.21% ا 

ذا ما آ ريد لنجاح  العملية التعلمييـة  ممتكن من همنته ومواكب ملا يس تجد هبا" متثل( " 1الشخصية   ذات مس توي آ داء كبري عدا العبارة رمق ) مس توي متوسط. ويري الباحثان ا 

(   انـه 11( )2010واملوضوعية  ، ويؤكــــد ذكل نتاجئ دراسـة عـيل حسـن احملمـد)  يف الرتبية الرايضية جيب آ ن يكون املعمل عيل درجة كبرية جدا من الشخصية القوية واذلاكء

نجـاح ، وهـذا يرتتـب عليـة لكام اكن املعمل ميتكل سامت خشصـية قويـة يـؤثر ذكل اجيابيـا عـيل آ دائـه ، ولكـام اكنـت خشصـيته متوسـطة آ و ضـعيفة ال يسـ تطيع آ ن يـؤدى مـهل ب 

يل  آ داء ضعيف . مشالكت مع زمالئه وطالبه ومدير املد  رسة ، وتكرار هذ  املشالكت يؤدي ا 

 التخطيط للتدريس ( يوحض التكرارات وال مهية النسبية واملتوسط احلسايب ملس توي آ داء املعلمني يف حمور 5جدول )

  م

 همارات ال داء

ال مهية  مس توى ال داء

 النسبية

% 

املتوسط 

 ضعيف متوسط كبري كبري جدا احلسايب

 % ت % ت % ت % ت

 1.53 38.28 56.3 18 37.5 12 3.1 1 3.1 1 حيدد آ هداف ادلرس التعلميية  -1

يصنف ال هداف مصاغة معرفيـا  -2

 ونفس حركيا ووجدانيا

1 3.1 1 3.1 11 34.4 19 59.4 37.50 1.50 

ينظم حمتوى ادلرس من السـهل  -3

يل الصعب  ا 

--- --- 4 12.5 19 59.4 9 28.1 46.09 1.84 

يصـــــمم ال نشـــــطة املناســـــ بة  -4

 لتحقيق ال هداف

--- --- 2 6.2 18 56.3 12 37.5 42.18 1.68 

 1.72 42.56 34.4 11 59.4 19 6.2 2 --- --- جيهر املالعب متهيدا لدلرس -5

حيرضــ ال دوات وال هجــزة قبــل   -6

 بدء ادلرس

1 3.1 4 12.5 20 62.5 7 21.9 49.22 1.97 
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 ( الوزن النس يب ملهارات التخطيط للتدريس  2شلك ختطيطي رمق )

 

(  واذلي يبني التكرارات وال مهية النسبية واملتوسط احلسايب ملسـ توي آ داء املعلمـني يف حمـور  التخطـيط للتـدريس آ ن  املتوسـط 2(  والشلك ) 5يتضح من اجلدول رمق )      

يل  1.50احلسايب  بلغ من )  يل   37.55) ( وآ مهية نسبية تراوحت بني  1.97ا  وهذا يدل عىل آ ن  مس توى آ داء املعلمني  ضعيف ( وابلكشف عيل مس توى % (  49.22% ا 

ينظم حمتوى ادلرس من السـهل ( : "3، آ ما العبارات اليت حازت عيل مس توي آ داء  متوسط يه العبارة رمق )ال داء يف التكرارات جند انه ليس هناك آ داء كبري جدا آ و آ داء  كبري 

يل الصع ( : 5% (  والعبارة ) 56.3( : "يصمم ال نشطة املناس بة لتحقيق ال هداف "، حصلت عيل آ داء بنس بة )4% (  آ ما والعبارة ) 59.4ب"  وحصلت عيل آ داء بنس بة  )ا 

%(  62.5( : "حيرض ال دوات وال هجزة قبل بدء ادلرس"  وحصلت عـيل آ داء بنسـ بة ) 6% (  ، والعبارة ) 95.4" جيهر املالعب متهيدا لدلرس" وحصلت عيل آ داء بنس بة  )

يل  56.3( حصلت عيل مسـ توي آ داء ضـعيف بنسـ بة تراوحـت مـا بـني )  2,1آ ما ابيق العربات آ رقام ) يل آ ن  95.4% ا  % ( ويـري الباحثـان آ ن هـذا ال داء الضـعيف يشـري ا 

ليـه محمـد نرصـ)  املعلمني ال يقومون بعملية قحضري ادلروس ( ابن عـدم قحضـري وختطـيط املعـمل  15( )  2005والتخطيط املس بق للامدة التعلميية ، وهذ  النتيجة تتفـق مـع آ شـار ا 

يل قصور يف ال داء وابلتايل يف نواجت التعمل مما يعيق تقدم العملية التعلميية   دلروسه  يؤدي حمام ا 

 السلوكيات الصفية املتوسط احلسايب ملس توي آ داء املعلمني يف حمور( يوحض التكرارات وال مهية النسبية و 6جدول )

 

  م

 همارات ال داء

ال مهية  مس توى ال داء

 النسبية

% 

املتوسط 

 ضعيف متوسط كبري كبري جدا احلسايب

 % ت % ت % ت % ت

يضــــع املتعلمــــني يف مواقــــف تعلمييــــة  -1

ـــاذ  سســـاعد يف حـــل املشـــالكت واخت

 القرارات 

--- --- ---- --- 11 34.4 21 65.6 33.59 1.34 

ــة همــارات  -2 ــني عــيل تمني ــاعد املتعلم يس

 املنافسة آ ثناء ادلرس

1 3.1 2 6.2 18 56.3 11 34.4 44.53 1.78 

ــني  -3 ــات املتعلم ــول ورغب ــيل مي ــز ع يرك

 آ ثناء ادلرس 

1 3.1 20 62.5 8 25.0 3 9.4 64.84 2.59 

التعزيـز يس تخدم آ سـاليب متنوعـة مـن  -4

 والتحفزي

1 3.1 4 12.5 19 59.4 8 25.0 45.31 1.81 

 1.93 48.43 21.9 7 65.6 21 9.4 3 3.1 1 يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني  -5

يســـاعد املتعلمـــني عـــيل تمنيـــة احلـــوار   -6

 واملناقشة 

1 3.1 18 56.3 12 37.5 1 3.1 64.84 2.59 

 

 
 

 (الوزن النس يب  حملور السلوكيات الصفية 3شلك ختطيطي )
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( واذلي يبني التكرارات وال مهية النسبية واملتوسط احلسايب ملس توي آ داء املعلمني يف حمـور السـلوكيات الصـفية آ ن املتوسـط 2( والشلك ) 6يتضح من اجلدول رمق )        

يل  1.34احلسايب بلغ من )  يل   33.59( بأ مهية نسبية تراوحت بني )  2.59ا  % (   وهذا يـدل عـيل آ ن مسـ توى ال داء تفـاوت مـا بـني املتوسـط والضـعيف ، 64.84% ا 

يساعد املتعلمني عيل تمنية همـارات املنافسـة آ ثنـاء  -( ويه : يضع املتعلمني يف مواقف تعلميية سساعد يف حل املشالكت واختاذ القرارات  5.4.3.2.1حيث ان العبارات آ رقام )

( وهـام :  6،  3يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني .قد حصلت عند املعمل عـيل آ داء ضـعيف ، آ مـا العبـارتني رمقـي )  -آ ساليب متنوعة من التعزيز والتحفزي يس تخدم -ادلرس

( والـيت 9( )   2002جئ دراسـة عبـد العزيـز العـريين )يساعد املتعلمني عيل تمنية احلوار واملناقشة ، وتتفق هذ  النتاجئ مـع نتـا -يركز عيل ميول ورغبات املتعلمني آ ثناء ادلرس

عطاء آ وامر متكررة لل  يل آ ن هناك مشالكت قحدث آ ثناء ادلرس تؤثر ابلسلب يف آ داء املعلمني مهنا عدم مراعاة الفروق الفردية ، ا  متعلمني ، ال يعطـي حـافز تعزيـزي آ شارت ا 

 معنوي ملن يؤدي بشلك جيد من املتعلمني .

 اس تخدام الطرق وال ساليب والوسائط املتعددة حمور  التكرارات وال مهية النسبية واملتوسط احلسايب ملس توي آ داء املعلمني يف( يوحض 7جدول )

 

  م

 همارات ال داء

ال مهية  مس توى ال داء

 النسبية

% 

املتوسط 

 ضعيف متوسط كبري كبري جدا احلسايب

 % ت % ت % ت % ت

الطرق التدريس ية  عند ينوع يف اس تخدام  -1

 التعلمي والتعمل

2 6.2 5 15.7 21 65.6 4 12.5 53.90 2.15 

اثرة  -2 ــيت سســاعد عــيل ا  يســ تخدم الطــرق ال

 ادلافعية دلي املتعلمني 

--- --- 2 6.2 8 25.0 22 68.8 34.37 1.37 

يس تخدم الطرق اليت تراعي عوامل ال مـن  -3

 والسالمة 

---- --- 5 15.7 21 65.6 6 18.7 49.30 1.97 

يســـ تخدم آ ســــاليب تدريســــ ية مناســــ بة  -4

 للنشاط املتعمل

1 3.1 4 12.5 20 62.5 7 21.9 49.30 1.97 

يس تخدم آ كرث من آ سلوب تدرييسـ واحـد  -5

 يف ادلرس

---- --- 5 15.7 8 25.0 19 59.4 39.06 1.56 

يس تخدم الوسائط التعلميية املناس بة لتعلـمي   -6

 اخملتلفةاملهارات احلركية 

---- ---- ---- ---- 7 21.9 25 78.1 30.46 1.21 

يس تخدم املـواد التعلمييـة اكلصـور والـامنذج  -7

 واللوحات آ ثناء التعلمي والتعمل 

---- ---- ---- ---- 6 18.7 26 81.3 29.68 1.18 

 

 

 
 

 ( الوزن النس يب حملور اس تخدام الطرق وال ساليب والوسائط املتعددة 4شلك ختطيطي )

 

(  واذلي يبني التكرارات وال مهية النسبية واملتوسط احلسايب ملس توي آ داء املعلمني يف حمور  اس تخدام الطرق وال ساليب والوسـائط 4( والشلك )7يتضح من اجلدول )    

يل  1.18)  املتعددة ، آ ن  املتوسط احلسايب  بلغ من يل 29.86( وآ مهية نسبية تراوحت بني )2.15ا  يف الغالـب   وهذا يدل عـىل آ ن  مسـ توى آ داء املعلمـني% ( 53.90% ا 

% ( ومتوسـط حسـايب  5ينوع يف اس تخدام الطرق التدريس ية  عند التعلمي والتعمل حصلت عيل مس توي آ داء متوسط بأ مهية نسبية )( ويه : 1ضعيف فامي عدا العبارة رمق )

اثرة ادلافعيـة دلي املتعلمـني7.6.5.4.3.2(  آ ما ابيق عبارات احملور )2.15) يسـ تخدم الطـرق الـيت تراعـي عوامـل  -( ويه عيل الرتتيب : يس تخدم الطرق اليت سسـاعد عـيل ا 

يسـ تخدم الوسـائط التعلمييـة املناسـ بة لتعلـمي  - واحـد يف ادلرسيسـ تخدم آ كـرث مـن آ سـلوب تدرييسـ -يس تخدم آ ساليب تدريسـ ية مناسـ بة للنشـاط املـتعمل -ال من والسالمة

% ويه نسـ بة تنـدرج قحـت مسـ توى  50يس تخدم املواد التعلميية اكلصور والامنذج واللوحات آ ثناء التعلمي والتعمل حصلت عيل آ مهية نسبية اقـل مـن  -املهارات احلركية اخملتلفة

يل    عدم وعي املعمل بأ مهية اس تخدام طرق التدريس احلديثة ومردودها اال جيايب.  آ يضا عدم الاهمامم ابجلانب العميل يف  لكيات آ داء ضعيف ، ويرجع الباحث هذ  النتيجة ا 
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التوجهيـات  علمـني ال يتفـق مـعالرتبية الرايضية عىل اس تخدام الطرائق احلديثة للتدريس حيث جنـد آ هنـا تـدرس نظـراًي فقـط ، كـام يـري الباحثـان آ ن هـذا الضـعف يف آ داء امل

ليه امحـد سـعيد سـامل ) احلديثة يف اس تخدام الطرق وال ساليب والوسائط التعلميية  اليت تركز عيل تنش يط العمليات العقلية العليا للمتعلمني . وهذ  النتيجة ت  تفق مع ما آ شار ا 

آ لياهتم وآ ساليهبم اال رشافيـة وبـراجمهم التدريبيـة ل ن املرشـف الرتبـوي نفسـه قـد (  آ ن عدم تفعيل طرق وآ ساليب التدريس احلديثة من قبل املرشفني الرتبويني يف 2()   2012

دارية وكتابية عاقتـه  يكون جاهاًل لهذ  ال ساليب ففاقد اليشء ال يعطيه آ و قد ال جيد متسعًا لتطبيق ذكل نتيجة الظروف احمليطة به من آ عباء ا  ىل ا  ومسؤوليات متعددة آ دت ا 

ىل مجيـع الوسـائط التعلمييـة الـيتعن تطوير آ داء املعمل، آ م يل ، افتقـار  املـدارس ا  حيتاهجـا  ا عن  مس توي ال داء الضعيف يف اس تخدام الوسائط التعلميية  يرجع ذكل الباحـث ا 

يل عدم صيانة ال دوات وال هجزة القدمية وامل  هتالكة  الغري صاحلة لالس تخدام .معمل الرتبية الرايضية  لتدريس مادته حيث آ ن وزارة الرتبية مل توفرها .  ابال ضافة ا 

 

 

 تقومي التدريس( يوحض التكرارات وال مهية النسبية واملتوسط احلسايب ملس توي آ داء املعلمني يف حمور  8جدول ) 

 

  م

 همارات ال داء 

 ال مهية النسبية مس توى ال داء

% 

املتوسط 

 ضعيف متوسط كبري كبري جدا احلسايب

 % ت % ت % ت % ت

 1.21 30.46 78.1 25 21.9 7 --- --- --- --- يراعي ملية الاس مترارية يف تقيمي املتعلمني -1

يطبـق آ ســاليب التقيـمي املناســ بة لقيـاس مــدى  -2

 قحقيق ال هداف 

--- --- --- ---- 6 18.7 26 81.3 29.68 1.18 

ينوع يف آ ساليب التقيمي مبا يتالءم مع ال هداف  -3

 التدريس ية 

--- --- --- ---- 5 15.7 27 84.3 28.12 1.12 

ــة  -4 ــة للمهــارات احلركي يســ تخدم اختبــارات مقنن

 املتعلمة

--- --- --- ---- 6 18.7 26 81.3 29.68 1.18 

يســـ تخدم اختبـــارات مقننـــة لعنـــارص اللباقـــة  -5

 البدنية 

--- --- --- ---- 5 15.7 27 84.3 28.90 1.15 

 1.15 28.90 84.3 27 15.7 5 ---- --- --- --- يدرب املتعلمني عيل كيفية تقيمي آ داء الزميل   -6

 1.93 48.43 18.7 6 68.8 22 12.5 4 --- --- يس تخدم التغذية الراجعة آ ثناء تعلمي املهارات   -7

 

 
 

 (  الوزن النس يب ملهارات تقومي التدريس5شلك ختطيطي ) 

 

(  واذلي يبني التكرارات وال مهية النسـبية واملتوسـط احلسـايب ملسـ توي آ داء املعلمـني يف حمـور  تقـومي التـدريس ، آ ن  املتوسـط 5(  والشلك )8يتضح من اجلدول )       

يل  1.12احلسـايب  بلــغ مــن )  يل   28.12( بأ مهيــة نســبية تراوحــت بــني )1.93ا  ارات احملــور ايل ان مجيــع العبــارات آ رقــام ) ، حيـث سشــري النتــاجئ يف عبــ% ( 48.43% ا 

ينـوع يف آ سـاليب التقيـمي مبـا  -يطبق آ ساليب التقيمي املناس بة لقياس مدى قحقيق ال هـداف  -يراعي ملية الاس مترارية يف تقيمي املتعلمني( ويه عيل الرتتيب :  7.6.5.4.3.2.1

ب املتعلمـني عـيل كيفيـة تقيـمي آ داء يدر  -يس تخدم اختبارات مقننة لعنارص اللباقة البدنية  -يس تخدم اختبارات مقننة للمهارات احلركية املتعلمة  -يتالءم مع ال هداف التدريس ية 

يف  مجيـع عبـارات احملـور ضـعيف ، ويرجـع الباحثـان ذكل ايل ان هنـاك  وهذا يـدل عـىل آ ن  مسـ توى آ داء املعلمـنييس تخدم التغذية الراجعة آ ثناء تعلمي املهارات ،  -الزميل 

مني غري متدربني عيل الاس تخدام ، كام آ ن آ دوات القياس يف الرتبيـة الرايضـية معظمهـا غـايل الـ ن صعوبة يف اس تخدام آ دوات القياس يف الرتبية الرايضية ومن احملمتل ان املعل

يل عدم جدوى القياس والتقومي ملادة الرتبية الرايضية ، حيـث آ هنـا مـادة بـال جنـاح ورسـوب    وعليه تعزف املدارس واال دارات عيل رشاهئا ، آ يضا يعزو الباحثان  هذ  النتيجة ا 

هـامال  14( )  2000ذ  النتيجة من نتاجئ دراسة مرض عبد البايق )وتتفق ه يل آ ن هناك ضعف كبري يف جمال التقومي والقياس يف الرتبية الرايضية  وهـذا يعـد ا  ( واليت آ شارت ا 

ذ آ ن التقومي الرتبوي يعد مبثابة  البوصةل اليت توجه العاملني يف اجملال الرتبوي الوهجة الصحيحة . كبريا يف تقومي  ، كام يعكس خلال كبريا يف تدريس الرتبية الرايضية املدرس ية  ا 
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  -الاس تنتاجات:  يف ضوء ما آ ظهرته النتاجئ ميكن آ ن نس تخلص ما ييل :-

 الصفات الشخصية تراوح مابني ) كبري ومتوسط (مس توي آ داء معمل الرتبية الرايضية يف حمور  -

 التخطيط للتدريس ضعيف  مس توي آ داء معمل الرتبية الرايضية يف حمور -

 متوسط وضعيف السلوكيات الصفية تراوح ما بني  مس توي آ داء معمل الرتبية الرايضية يف حمور -

 اس تخدام الطرق وال ساليب والوسائط التعلميية ضعيف  مس توي آ داء معمل الرتبية الرايضية يف حمور -

 حمور تقومي التدريس ضعيف  مس توي آ داء معمل الرتبية الرايضية يف -

 يف هناية هذا البحث مبا ييل :ون يويص الباحث: التوصيات   -

 الاس تفادة من  بطاقة مالحظة آ داء  معمل الرتبية الرايضية املس تخدم يف هذ  ادلراسة  -

 تقيمي آ داء املعمل معمل الرتبية الرايضية يف ضوء املس توايت املعيارية احمللية وادلولية  -

 –اس تخدام الوسائط والطرق وال ساليب  احلديثة  –السلوكيات الصفية  –مل دورات  تدريبية اتهيلية قحتوي عيل موضوعات  ) التخطيط لدلروس رضورة  -

 اس تخدام التقومي والقياس ( حيت ميكن رفع مس توي آ داء املعمل .

ىل املعنيني ابل مر يف الرتبية و التعلمي التابعة  ملدينة غراين لالس تفادة مهنا يف  -  توجيه نتاجئ ادلراسة ا 

عداد وتنفيذ ادلورات التدريبية املناس بة لتحقيق آ هداف تمنية القدرات التدريس ية .  -  تطوير آ داء املعمل ، وا 
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 اذلات الشخصية
 د. يوسف آ بوالقامس ال حراش

 

ن تقدير املراهق ذلاته يعمتد عىل خربته يعد مفهوم اذلات املفتاح لشخصية املراهق، وآ داة تواصهل مع البيئة. حيث آ ن فكرة  الفرد عن ذاته لها تأ ثري قوي يف سلوكه وتفاعهل الاجمامعي، وا 

القة حتاككه ابلواقع من انحية وكنتيجة للعوجتاربه اليت يقوم هبا، وللمحيط الاجمامعي وخاصًة ال رسة دور مؤثر يف بلورة هذا املفهوم ابعتبار  مفهوم مكتسب من جتارب املراهق وا

 وال حاكم والتقديرات اليت يتلقاها املراهق من ال فراد احمليطني به من انحية آ خرى.

 

( يف بلورة نظرية اذلات آ صبح مفهوم اذلات من آ مه موضوعات البحث يف عمل النفس، وآ صبح ذا آ مهية خاصة يف اال رشاد والعالج املمتركز Rogersمنذ آ ن بدآ  روجرز )مفهوم اذلات: 

تعريفًا ( آ ن مفهوم اذلات عبارة عن تكوين معريف منظم ومتعمل للمدراكت الشعورية والتصورات والتقياميت اخلاصة ابذلات، يبلورة الفرد ويعترب  Rogersيرى روجرز ) حول العميل،

 ( .83، ص1980نته ادلاخلية واخلارجية )زهران، نفس يًا ذلاته، ويتكون هذا املفهوم من آ فاكر الفرد اذلاتية املتسقة احملددة ال بعاد عن العنارص اخملتلفة لكينو 

 

ماكنياته من حيث مس توايهتا الواقعية، يعتربRogersوآ كد روجرز )      دراكه لقدراته، وا  املركز اذلي تدور من  ( عىل مفهويم اذلات املدركة واذلات املثالية، مففهوم الفرد عن ذاته وا 

نه شعور الشخص بكيانه وبوجود . ومفهوم اذلات املثالية هو تكل الصورة اليت حوهل لك خربات الفرد فهيي جزء من اجملال  عتبار آ  يمتىن الظاهري اذلي يمتزي تدرجييًا عن بقية اجملاالت اب 

 (.36، ص 1992عن ذاته. )دويدار،  الفرد آ ن يكون علهيا وتكون علهيا قميه املثالية، وعادة ما يكون الفرد متأ ثرًا بقمي ال خرين املهمني يف نظر ، واليت تتفق مع مفهومه

 

ك العامل من خالل ال خرين آ ن مفهوم اذلات يتكون آ ثناء التفاعل الاجمامعي للفرد وكنتيجة الهماممه مبوقف ال خرين آ و بكيفية اس تجاابهتم حنو . وهو يتعمل آ ن يدر  (Mead)ويرى ميد     

قعات ووفقًا لها. وهكذا يكّون الفرد ابلتدرجي مركزًا للتنظمي اذلايت من خالل وضع تقديرات ذاتية بكيفية الاس تجابة لنشاطاته ويتوقع اس تجاابت ال خرين حنو . ويسكل عىل آ ساس هذ  التو 

 (.1991اخملتلفة، وهو يعمتد عىل هذا املركز يف توجهيه وقحديد سلوكه حىت يف حاةل عدم وجود الضغوط آ و املؤثرات اخلارجية. )اللكية، 

 

ا وجيمعها آ ن لك فرد يشعر بأ ن دليه ذات مركزية تماميز وتتباين عام سواها من موجودات ويه ذات مركبة آ ي تتكون من آ جزاء كثرية تتصارع فامي بيهن (Vernon 1963) ويرى فرنون   

ىل آ سفل بداية من اذلوات الاجمامعية آ و العامة واليت يعرضها الفرد للمعارف وللمحيطني به،  مث تأ يت اذلات  معًا اال حساس ابلهوية. وتتخذ اذلات عدة مس توايت متدرجة من آ عىل ا 

جراءات اال رشاد والعالج الشعورية اخلاصة ويه كام يدركها الفرد ويشعر هبا ويصارح هبا ال صدقاء املقربني فقط، وبعدها تأ يت اذلات البعيدة اليت يتحقق مهنا ال لهيا من خالل ا  فرد ويصل ا 

الّ عن طريق التحليل النفيس.  النفيس،  وآ خريًا تأ يت اذلات لهيا ا   .1987ويرى آ بو زيد، العميقة آ و املكبوتة يف الالشعور وال ميكن التوصل ا 

 

 مراحل منو مفهوم اذلات:

  :مماميزة ال جزاء تتكون من مجموعة مـن احلـوافز الـيت تتطلـب ال ميكل فهيا الطفل تكوينًا نفس يًا ممتزيًا ميكن آ ن يسم  ذات وال آ ي ا حساس حولها، ويس تجيب للبيئة ابعتبار  كتةل غري املرحةل ال وىل

 اال ش باع العاجل، ويف هذ  املرحةل ال ميزي بني ذاته والعامل اخلاريج.

 :ماكنياته العقلية والانفعالية من خالل مليات اال ش باع اخملتلفة مما يؤد املرحةل الثانية ىل متـايز  عـن سـائر املوضـوعات مـع اسـ مترار مليـة وفهيا تتأ سس ذات الطفل نتيجة وعيه جبسمه تدرجييًا واب  ي ا 

مدادات سسهل ا حساسه بذاته.  المنو، ويقدم احمليطني به ا 

 :ىل مزيد من المنو ومتزي  املرحةل الثالثة  قليد  لغري  من ال شخاص.خربة الطفل، وت يغدو الطفل قادرًا عىل متيزي ذاته عن ذوات ال خرين كام يدرك الفرق بني نفسه والعامل احمليط به ويرجع ذكل ا 

 :ىل تكوين صورة اثبتة عن نفسه فيدرك خشصيته كلك موحد ومنسجم مع نفسه، كام تظهر عند  اذلات الاجمامعية لل خرين بعد املرحةل الرابعة آ ن يتفهم اللغـة ورموزهـا بشـلك  وفهيا يصل الطفل ا 

 آ كرب.

 توحـد الطفـل مـع آ دوار الوادلين، والتفاعـل الاجمامعـي مع البيئـة دوٌر رئيٌس وهمـٌم فـي تكـوين تقـديـر الـذات. وللعوامـل الاجمامعيـة مـثل ملية التنشئـة الاجمامعيـة و 

نه  جيايب عن ذواهتم، فالفرد اذلي دليه مفهوم عال لذلات يعتقد آ ن هل قمية وآ مهية، وآ  ىل مفهوم ا  لقدرة عىل مواهجـة آ حـداث احليـاة، يف جدير ابالحرتام وهل اويشعر معظم ال فراد ابحلاجة املاسة ا 

 حني آ ن الفرد اذلي دليه تقدير ذات منخفض ال يرى يف نفسه قمية وال آ مهية.

 

املشـار  (Zuckerman)وزيكرمـان  (Omwake)ول مهية مفهوم اذلات يف حياة الفرد فقد آ جريت العديد من ادلراسات اليت تناولت  مفهوم اذلات وتقديرها، حيث كشفت دراس تا آ مواك 

لهيام يف )آ بو زيد، جيايب بدرجة تقبهل1987ا  جيابية بني درجة تقبل اذلات ودرجة تقبل ال خرين، وآ ن درجة تقبل الفرد ذلاته نرتبط بشلك كبري وا  ن الفرد مـن  ( عن وجود عالقة ا  لل خرين يف جممتعه، وا 

 (.142، ص1987برية )آ بو زيد، هذا املنطلق يعكس الاس تجاابت اليت يكوهنا عن نفسه عىل ال خرين بدرجة ك 

 

 انب التقيميي من مفهوم اذلات.ويعد تقدير اذلات هو آ حد ال بعاد الهامة من مفهوم اذلات واذلي يشلك جانبًا منه ويتصل به اتصااًل وثيقًا، حيث يعترب تقدير اذلات اجل

برسعة يف كتاابت الباحثني والعلامء جبانب املصطلحات ال خرى يف نظرية اذلات والـيت زودت هبـا النظريـة ال دب  بدآ  مصطلح تقدير اذلات يف الظهور آ واخر امخلسينات، واخذ ماكنهتقدير اذلات: 

دراك الفرد ذلاته كام يه يف الواقع، ومفهوم اذلات املثالية ىل ا  رء آ ن يـرى نفسـه عـىل منوالهـا، آ و المنوذجية اليت اكن يمتىن املـ  (Ideal Self)الس يكولويج وقتذاك مثل "اذلات الواقعية" اذلي يشري ا 

ىل الفرق بني املفهومني السابقني، آ و بني ذات الفرد الواقعية وذاته املثالية. مث ظهر وهو يشري بدرجة آ ساس ية  (Self Esteem)مفهوم تقدير اذلات  ومفهوم "تقبل اذلات"  وهو املفهوم اذلي يشري ا 

ىل حسن تقدير الفرد ذلاته وشعور  جبدارته وكفايت  ه.ا 

بـري مـهنم لبحـث عالقتـه ابملتغـريات النفسـ ية وآ صبح تقدير اذلات منذ آ واخر الس تينات وآ وائل الس بعينات وك نه آ كـرث جوانـب مفهـوم اذلات انتشـارًا بـني الكتـاب والبـاحثني، وتـوفر عـدد ك 

 (.1989مة )كفايف، ال خرى، بل اهمت بعضهم بوضع نظرايت حول تقدير اذلات، وكيف يمنو وآ ثر  يف سلوك الفرد بصفة عا
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ه عن طريـق التنشـ ئة الاجمامعيـة. ولـل رسة ادلور الكبـري وتتوقف نشأ ة تقدير اذلات عىل نتيجة التفاعل الاجمامعي املس متر بني الفرد والبيئة الاجمامعية احمليطة به، فيكتسب الفرد تقدير  ذلات

جيايب لذلات واذلي يعد آ حد العوامل الهامة واليت قحدد للفرد آ هدافه  وطموحاته املس تقبلية.  يف تكوين تقدير ا 

 

يه اليت يرتتب علهيا منو التنظـاميت السـلوكية، وذكل بنـاء  ويتطور تقدير اذلات من خالل اخلربات واملواقف اليت مير هبا الفرد يف آ ثناء حماولته للتكيف مع البيئة احمليطة به، ومثل هذ  اخلربات

 وقف عند جمرد منو تنظاميت سلوكية خاصة، آ و دوافع فردية منعزةل، ولكنه يتعدى ذكل فيشمل الفرد لكه عن طريـق تقيـمي اخلـربات الانفعاليـةعىل ملية التعمل ولكن آ ثر هذ  املواقف واخلربات ال يت

ىل تطور مفهوم عام عن اذلات كلك )آ بو زيد،   (.4، ص1987اال دراكية عىل هذا الفرد، مما قد يؤدي يف الهناية ا 

 

 ز الفرد بنفسه ومس توى تقيميه لها". وهو تقيمي رصحي ملا هو حسن وما هو س ئي يف خشصية الفرد. ويعرف تقدير اذلات "مدى اعزتا

ىل قسمني:عوامل تقدير اذلات:   -هناك عوامل تؤثر يف تقدير اذلات من حيث تقبل اذلات آ و رفضها، وميكن تقس ميها ا 

 : ويهالعوامل الفردية: 

 ن لها دور يف تكوين تق براز قدرته العقلية يف التحصيل مـن حفـظ ومليـات حسـابية حـىتالقدرة العقلية حيث ا  ينـال  دير اذلات وابلتايل تقدير اذلات، فالطفل يف س نوات دراس ته ال وىل مطالب اب 

م يف سـ نوات ادلراسـة يـزداد الفـرد اسـ تغالال لـبعض قدراتـه ومع التقدرىض املدرس وال رسة، ومس توا  سواء اكن مرتفعًا آ و متوسطًا آ و منخفضًا ويؤثر ذكل يف تصور  ذلاته آ و املقارنة مع ال خرين. 

ز كـذكل الفـروق الفرديـة بـني ال فـراد يف تـكل القـدرات. وتـدفع ال خرى ومهنا القدرة اللغوية والقدرة الفنية والقدرة املياكنيكية، ومالحظة لنوايح القصور يف بعض القدرات والعمل عىل تالفهيا. وتـرب 

ىل ا   ىل مساعدة بعض ال فـراد يف تـدعمي وتمنيـة هـذ  القـدرات املرغوبـة، وابلتـايل قحقيـق 107، ص1987براز بعض القدرات وفق التقاليد والقمي السائدة )آ بو زيد، اجملمتعات آ فرادها ا  (. وهذا يؤدي ا 

نفسهم و  ىل عدم رضامه عن آ   عن ال خرين وابلتايل تقدير ذات سليب.التوافق النفيس. ويف املقابل فا ن الضغط عىل ال فراد ال هامل بعض قدراهتم قد يؤدي ا 

 ىل ذكل اخلصائص اجلسمية، ولها آ مهية كبرية يف رمس صورة اذلات دلى املراهقني حفجـم اجلسـم، والعضـالت القويـة املتناسـقة، وقـدرة اجلسـم عـىل التح مـل وتناسـق جسـم ال نـىث ونظـرة ال خـرين ا 

جيايب لذلات، ويف  نفس الوقت ينمكش صاحب العيوب اجلسمية عىل نفسه ويشعر ابدلونية آ مام ال خرين وابلتايل بروز مفهوم سليب لذلات. وقحدث التغريات واس تحساهنم يساعد يف تكوين مفهوم ا 

ذا آ حـس آ ن تكوينـه اجلسـمي بعيـدًا عـن  بعدم ال مانالبدنية يف مرحةل املراهقة حرجًا شديدًا للمراهق يف بدايهتا مما قد يسبب هل بعض املتاعب النفس ية والمتركز حول اذلات، فالفرد يشعر  والقلـق ا 

ذا اكن الفـرق شاسـعًا  ذا اكن مفهوم اذلات دليه مطابقًا ملا يود آ ن يكون عليه فقد اتصف ابلثبات والاس تقرار والاتزان، وا  نـه يصـاب تصور  هل، وا  بـني فكرتـه عـن ذاتـه ومـا يـود آ ن يكـون عليـه فا 

 (.25، ص1994نفسه )حمروس،  ابال حباط واليأ س، وتقل حماوالته يف تغيري

 ويه:العوامل الاجمامعية: 

 :بناهئا ولها ادلور ال كرب يف التأ ثري يف جماالت التوافق النفيسـ اخملتلفـ ال رسة ة للفـرد آ و سـوء التوافـق، حيـث يكـون ال بنـاء شـديدي ويه  من آ مه العوامل الاجمامعية اليت سسهم يف تكوين خشصية آ 

ىل متاسـك ال رسة وختلـق  التأ ثر ابلعالقات ال رسية. ن متاسك ال رسة ووجود الوادلين هلام دور كبري عىل حياة ال بناء ولـلك مـهنام دور ، والسـعادة الزوجيـة تـؤدي ا  جـوًا يسـاعد عـىل المنـو النفيسـ وا 

بناء ومتاسك وتاكمل خشصياهتم. ) دسويق،  ادية والاجمامعية والس ياسـ ية والصـحية والثقافيـة الـيت يعيشـها اجملمتـع. فاجملمتعـات (. وتتأ ثر خشصية الفرد وبناؤ  النفيس ابلظروف الاقتص1997السلمي لل 

جيابيـة وفـق نوعيـة الباليت تعاين من احلروب والفقر واجلهل والثقافات املريضة يعاين الفرد فهيا من سؤ التوافق والتكيف وتؤثر ابلتايل يف تقدير اذلات، وتأ   يئـة ومـا ثري البيئة قد يتجه وهجة سلبية آ و ا 

 (.177، ص 1992توفر  للفرد، فالبيئة اجليدة سشعر الفرد بقميته واحرتامه مما يزيد من قدرته عىل التعامل مع ال خرين )القذايف، 

 :حيـاة الطفـل، وآ فـراد جـدد، وعالقـات جديـدة،  و ى املؤسسة الثانية يف اجملمتع اليت تتعهد الطفل ولها دور كبري يف رمس صورة اذلات وتقديرها. فاخلربات املدرس ية من مواقف جديـدة يف املدرسة

 سساعد الفرد يف تكوين صورة عن ذاته مقارنة مع ال خرين وتأ ثر  هبم.

 التلميذ من خالل العالقات الاجمامعية التالية: وتؤثر املدرسة يف تقدير ذات

 العالقة بني املدرس والتلميذ. -

 العالقة بني التلميذ وبقية التالميذ. -

 العالقة بني املدرسة واجملمتع. -

 .20، ص1978خربات النجاح والفشل )زهران،  -

 ل الفرد، واذلي يعمل بدور  من آ جل اكتساب عالقات اجمامعية جيدة واحملافظة علهيا. فادلور الاجمامعي يتطلـب مـن ادلور واملاكنة الاجمامعية يف اجملمتع مبا يش يعه من ا حساس ابل من والانمامء داخ

نس الفـرد وسـ نه وهمنتـه، ويضـع قافة السـائدة يف اجملمتـع، وجـالفرد الارتباط مبن حوهل، وخمالطة الناس، والعمل معهم، والشعور ابل لفة والتعاطف لينال مهنم القبول. وهذا ادلور خيتلف ابختالف الث

معهـا وابلتـايل الـرىض عـن ذاتـه، آ و حيـدث رصاع  الفرد يف قالب هل صفات وسلوكيات معينة. وقد جيد الفرد نفسه متقمصًا آ كرث مـن دور اجمامعـي، وقـد تنسـجم هـذ  ال دوار حبيـث يتعـايش الفـرد

 (.212، ص1994ثرًا يف تقياميت الفرد ذلاته. )عبدالعيل، ال دوار، وعدم القدرة عىل قحقيق التوقعات للك دور مما يكون هل آ  

اخل( وقبوهل ابل فاكر والقمي الاجمامعية هو سعي ومثابرة من قبـل الفـرد حنـو قحقيـق  ……وتعترب العالقة الاجمامعية املتبادةل بني الفرد واجملمتع اذلي ميثل )ال رسة، ال صدقاء، اجلريان، الزمالء، 

ىل ماكنة اجمامعية آ ثرًا اجمامعيًا ونفس يًا، فهو حيقق رغبة ال رسة يف  عاكس ذكل احتالل ماكنة مرموقة، وابلتايل نيل الرىض الاجمامعي وانتقدير ذات آ عىل، وتأ كيد لكينونته الاجمامعية. ولوصول الفرد ا 

ىل الثقـة بنفسـه، وزايدة القبـول الاجمامعـي، يف الرىض عن ذاته. فالعالقة مرتبطة بني التفاعل الاجمامعي اجليد وتقدير اذلات، حيث آ ن الفرد اذلي يمتتع بدرجة عالية من مفهوم اذلا ت يدفعـه ذكل ا 

 (.1987والشعبية تزيد من الثقة ابلنفس )ال نصاري، 

 :ت مبالحظات وآ حاكم ال قران، حيـث يـرتبط جامعة ال قران دورًا حيواًي يف نشأ ة معظم املراهقني، ويه من العوامل املهمة يف ملية التنش ئة الاجمامعية دلاهم. ويتأ ثر تقدير اذلاتلعب  جامعة ال قران

لهيم وياكحف يف سبيل تثبيت ماكنته هبا، ويتبىن قمي لهيا بوجدانـه وعاطفتـه ووالئـه. ويشـعر يف وسـط امجلاعـة ابملشـاهبة املراهق ارتباطًا وثيقًا جبامعة ال قران فيسع  ا  ها ومعايريها ومثلها السلوكية، ويتجه ا 

م وآ حـاديهثم والاحـتاكك بيـهنم ارهبم املشرتكة عىل احلياة ومناقشـ هتواجملانسة وبوحدة املشاعر. فتقوم جامعة ال قران بدور )املدرسة اخلاصة( اليت يتعمل املراهقون فهيا مبادئ احلياة العملية عن طريق جت

 (.153، ص1985جالل، وتبادل اخلربات. ويزداد اجنذاب املراهق ابل قران لكام بعدت املسافة بني املراهق وآ رسته، وتعذر عليه آ ن يناقشها يف آ مور  وآ حواهل )

 اذلاتية الشخصية: 

يي نقطة بدء ل ننا نود آ ن نكشف عن فاعلية الفرد يف جماهل، وعن آ فضل الرشوط الكفيةل بتحقيق هـذ  الفاعليـة، ويه متثل الشخصية يف مجيع ادلراسات النفس ية نقطة البدء ونقطة الهناية، فه

ىل وضع القوانني اليت ختضع لها الظواهر النفس ية والشخصية.  نقطة الهناية ل ن فهمنا للشخصية يؤدي بدور  ا 
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 (.225، ص2000والشهوات والغرائز الفطرية دلى الفرد ولك ما اكتس به من ميول واجتاهات وقمي" )ال حرش وآ خرون، واذلاتية الشخصية يه "لك الاس تعدادات والزنعات 

يتصـف  جه وغريها مـن الصـفات، وكـذكل مـاولك صفة متزي الشخص عن غري  من ال شخاص تؤلف ركنًا من آ راكن الشخصية مثل ذاكء الفرد وتفكري  وآ رائه ومعتقداته وفكرته عن نفسه ومزا

 به من صفات اجمامعية وخلقية اكلتعاون آ و التسامح، وكذكل ما يتصف به من صفات جسمية اكلقوة وامجلال وحدة احلواس.

ن اكن ب غري آ ن الشخصية ليست جمرد مجموعة من الصفات املس تقةل واملنعزةل، بل يه وحدة متاكمةل وتمكل بعضها بعضًا يف سلوك الفرد، وذكل آ ن لك  س يطًا يعـرب عـن جانـب سلوك حىت وا 

 من جوانب خشصية الفرد.

 

حلـاح مليـات احلاجـة )آ و ادلافـ ن الوظائف العامة للشخصية يه آ ن متارس ملياهتا، وآ ن تعرب عن نفسها، وآ ن تعمل كيف تودل آ و ختفف مـن ا  ع(، وآ ن تضـع بـرامج متتابعـة لتحقيـق ال هـداف ا 

حلاح حاجاهتا الرئيسة دومنا احتاكك آ و تعارض.البعيدة، وآ خريًا آ ن تتفاعل آ و قحد من الرصاعات، و   ذكل بوضع اخملططات اليت سسمح آ كرث من غريها بهتدئة ا 

 

ىل آ ن ما آ سام  "موراي" ) ترتيبـات منظمـة الربامج املتتابعة يف وصفه للشخصية لتحقيق ال هداف البعيدة، ويقصد بتكل الربامج املتتابعة بأ هنا عبارة عن  Murray )1978وجيدر بنا اال شارة ا 

ىل بعض ال مور اال جيابية  ذا سارت ال مور وفق التوقعات ا  ىل شهور آ و رمبا س نوات حبيث تؤدي ا   السارة.لل هداف الفرعية اليت متتد يف املس تقبل ا 

واعترب هاتني الصفتني متثالن جزءًا هامًا من الشخصـية، وتـؤدي ( عىل عكس الكثريين من علامء الشخصية قد آ بدى اهماممًا مطردًا ابلقدرة واال جناز، Murrayوميكن مالحظة آ ن "موراي" )

حباثـه للشخصـية عـىل تقيـمي ال فـراد يف جمـاالت متنوعـة مـن تكل املكوانت وظيفة مركزية يف التوسط بني الزناعات للفصل، وبني النتاجئ الهنائية اليت توجه انحيهتا تـكل الزناعـات، وقـد آ كـد ذكل يف  ا 

 (.42، ص1995دية، ماكنيكية، اجمامعية، وغريها. )عنان، القدرة واال جناز "قيا

 

ن ترصفاتنا اليومية اخملتلفة تصدر عن سامت سطحية ظاهرة، ويه سامت متداخةل آ و متضاربة آ و مرتادفة، وال ميكن رد هذ  الكـرثة الكثـرية ىل قـةل مـن السـامت ال ساسـ ية آ و  ا  مـن السـامت ا 

 ليسـت بب يف السامت الشخصية، وآ ن تاكمل الشخصية مبعنا  العام هو انتظام وحدات صغرية خمتلفة يف وحدة منسجمة آ كـرث وآ ر،، والوحـدة املـتاكمةلال ولية تكون يه املصدر وال ساس آ و الس

نة، فالشخصية املتاكمةل يه الشخصـية الـيت انتظمـت سـامهتا مجموعة من آ جزاء مس تقةل، بل آ جزاء متفاعةل بيهنا عالقات وجيمعها تنظمي معني، ويف العامل الس يكولويج يظهر يف الشخصية السوية املزت 

 (.466، 1985اخملتلفة يف وحدة منسجمة ال جزاء يمكل بعضها بعضًا. )راحج، 

 

منـونؤكد آ ن الشخصية متثل العالقة ادلينامية بني الفرد وبيئته، ويه ابلتايل عالقة مكتس بة، فهيي ليست شيئًا موجودًا عند الطفل منذ والد ا يه نتـاج للتفاعـل الاجمامعـي، فـنحن خنلـق ته، وا 

 (.120، ص2003ل نفس نا خشصياتنا ابملواقف اليت جناهبها واملشالك اليت نقوم حبلها وتفاعلنا مع ال خرين. )جبار، 

 

ىل مفهوم السمة من عدة زوااي سساعد يف قح  ديد هذا املفهوم: ويعترب "البورت" السمة وحدة صاحلة دلراسة الشخصية اذلاتية، وعىل ذكل ينظر ا 

 مسة الشخصية نوع معقد من العادات، ويه آ كرث مومية من العادة، حيث تكون السمة من عادتني آ و آ كرث.

ن آ ية مسة تلعب دورًا هامًا يف ملية ادلافعية عند اال نسان مسـ تقةل عـن بعضـها . وآ ن سامت الشخصـية ووظيفة السمة توضيحية، آ ي تدل عىل مضمون خاص يف بناء خشصية الفرد، حيث ا 

نه ال ميكن آ ن توجد رابطة من نوع خاص بيهنا.  البعض اس تقالاًل نسبيًا، مبعىن آ 

لك يـاهل سـوى نشـاطات قلـيةل ال ختضـع لتأ ثريهـا بشـوميزي "البورت" بني السامت ال صلية والسامت املركزية والسامت الثانوية، ويذكر آ ن السمة ال صلية تبلغ قدرًا مـن السـ يادة ال سسـ تطيع ح

نه قد يصبح مشهورًا هبا.  مبارش آ و غري مبارش، وال ميكن ملثل تكل السمة آ ن تظل خمتفية طوياًل، فالفرد يعرف هبا بل ا 

ىل عرش سامت ممزية.وح هذ  السامت بني والسامت املركزية ال كرث ش يوعًا يه اليت متثل امليول اليت متزي الفرد متامًا، ويه اليت عادة ما تظهر ويكون اس تنتاهجا سهاًل، وترتا  مخس ا 

لهيا آ يضًا من حيث ا  (.47، 1995ملنهبات اليت تناس هبا. )عنان، آ ما السامت الثانوية فهيي آ قل حدواًث، وآ قل آ مهية يف وصف الشخصية، وآ كرث تركزيًا من حيث الاس تجاابت اليت تؤدي ا 

 نسق واحد ومن هذ  التحديدات:وحددت اذلات يف القواميس واملصطلحات بعدة قحديدات، ولكهنا ال خترج عن 

 اذلات والشـخص آ ن اذلات آ مع مـن الشـخص، اذلات يف كتاب التعريفات يه: "لك يشء ما خيصه وميزي  عن مجيع ما عدا ، وقيل ذات اليشء نفسه وعينه، وهو ال خيلو عن العـرض والفـرق بـني -

ال عىل اجلسم". )اجل  (.143، ص1991رجاين، ل ن اذلات تطلق عىل اجلسم وغري  والشخص ال يطلق ا 

 

فراد  وتثنيتـه ومجعـه وت - عرابه وا  هنا الصفة ويه الامس ادلال عىل بعض آ حوال اذلات، ويه تتبع املوصوف يف ا  ذا اكنـت فعـاًل هل، تقـول آ ما اذلات يف كتاب املعرب فا  عريفـه وتنكـري  وتـذكري  وتأ نيثـه ا 

ذا اكنت فعال هل احرتاز عن وصف اليشء بفعل. )املطرز،رجل صاحل ورجالن صاحلان ورجال صاحلون والرجل الصاحل واملر   (.410، ص2، ج1979آ ة الصاحلة والنساء الصاحلات، وقوهل ا 

هنا حقائق ال سامء تعيينات اذلات ونسبهتا ل هنا صفات يمتزي هبـا اال نسـان بعضـها عـن  - (. وكـذكل الصـفة لغـة 290، 1، ج1410بعـض. )املنـاوي، آ ما اذلات يف كتاب التوقيف عىل همامت التعاريف فا 

 (.458، ص1هـ، ج1410النعت، وعرف الامس ادلال عىل بعض آ حوال اذلات حنو طويل وقصري وعاقل وآ محق وغريها )املناوي، 

نـه جبـوهر حروفـه يـدل عـىل معـىن - ود وهـو امحلـرة، فالوصـف والصـفة  مقصـواذلات يه الوصف، ما دل عىل اذلات ابعتبار معىن هو املقصود من جوهر حروفه يـدل عـىل اذلات بصـفة، ك محـر فا 

حبليتـه والصـفة الـيت علهيـا اليشـء مـن حليتـه ونعتـه، مصدران، واملتلكمون فرقوا بيهنام فقالوا الوصف يقوم ابلواصف والصفة ابملوصوف، كذا قرر  ابن الكامل، وقال الراغب، الوصـف ذكـر اليشـء 

 (.727-726، 2هـ،ج1410والوصف قد يكون حقا وابطال )املصدر السابق، 

 

ا الشخص منذ طفولتـه، وقـد بـني  آ ن فروم فهيي "آ ول العنارص املكونة للشخصية، ويه تنظمي نفيس هل وظائف يتكون من مجموعة من الوظائف الاجمامعية والاقتصادية اليت يقوم هب آ ما اذلات عند -

التصال، ويودل جعز اذلات عن آ داء هذ  الوظائف اال حساس العميق ابلقلـق، وقـد آ كـد ا حساس اال نسان ابذلات ينبع من التجربة مع ذاته مكوضوع للتجارب والتفكري والشعور والقرارات وال حاكم وا

يتودل هذا الرصـاع مـن حمـاوةل اذلات الانعـزال عـن امجلاعـة فروم عىل آ ن اذلات يه منبع الرصاعات اليت تتودل نتيجة حماوةل اال نسان التوافق مع ذاته والارتباط مع ال شخاص ال خرين اذلين حوهل، و 

 (.51، 50، ص 1989قيق الفردية. )فرح، لتح
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دلافـع ادلاخـيل لتأ كيـد اذلات، جوهر الشخصية، ومفهوم اذلات هو جحر الزاوية فهيا، وهو اذلي ينظم السلوك، ويمنو مفهوم اذلات تكوينيـًا كنتـاج للتفاعـل الاجمامعـي مـع اواذلات عند زهران يه:  -

نه ميكن  ىل حد كبري فا  نه اثبت ا   (.84، ص1980تعديهل وتغيري  قحت ظروف معينة )زهران، وابلرمغ من آ 

 

ريب التايل: )آ حرض ورقة وقـمل، واجلـس يمت معرفة اذلات عن طريق معرفة )املهارات، القدرات، امليول، الطموح(، ومن ال ساليب ملعرفة اذلات: املالحظة، ويمت ذكل من خالل التد معرفة اذلات:

 . ف فرحت فهيا، وثالثة مواقف حزنت فهيا، وثالثة مواقف غضبت فهيا". مث مق بتفسري سبب الفرح يف ذكل املوقف آ و سبب احلزن آ و سبب الغضب(يف خلوة مع نفسك واكتب ثالثة مواق

ن الهدف من معرفة اذلات هو التعرف عىل نقاط الضعف وحماوةل بناهئا. مثال عىل ذكل عندما تتعـرض ملوقـف تتوقـع فيـه النآ هداف معرفة اذلات:  جـاح آ و الفشـل فتكـون بـني رصاعـني )خـوف ا 

لقاء حمارضة آ و عرض ملوضوع آ مام مجموعة من الطلبة آ و الطالبات.    الفشل و حب النجاح (، فاذلي يكون آ قرب تتجه بذاتك حنو ، مثاًل عند ا 

 

ن حب اذلات يعين يف آ بسط معانيه عدم تعريض الفرد نفسه للمشاق آ و اخملاطر اليت تزيد طاحب اذلات قته، ولعل هذا يتطابق شالًك وموضوعًا مع ما جاء به اال سالم من عدم وجـوب تلكيـف : ا 

ن الكثري من البرش يف مجيع اجملمتعات يعتقدون آ ن كسب الرضا عـن الـنف منـا يـمت مـن خـالل التضـحية الشـديدة وعقـاب اذلات النفس مبا ال تطيق وعدم التشديد والغلو يف مجيع ترصفات الفرد. ا  س ا 

ن الشخصية السـوية يه الـيت قحـرص عـىل آ ن قحقـق واحلرص عىل ذ ا  رضاء ال خرين وعدم التسامح مع اذلات يف آ ي خطأ  حيدث، وهذا يتعارض مع حب اذلات، ا  آ هـدافها بطريقـة مزتنـة، بغـض  ا 

ات يف )تقبل اذلات، حامية اذلات، تمنية اذلات، تقـدير اذلات، الثقـة (. وينحرص حب اذل102، ص1998النظر عن كون قحقيق هذ  ال هداف يتفق مع رغبات ال خرين دامئًا آ و ال يتفق. )هيجان، 

 يف اذلات، احرتام اذلات(.

ال العيـب املوجـيمت ذكل من خالل آ ن يتقبل الفرد نفسه، آ ي آ ن حيهبا ملمزياهتا. )قول مر بن اخلطاب "خري النـاس مـن قحىصـ عيوبـه"....وتقبل اذلات هنـا،  تقبل اذلات: ود فهيـا هـو تقبـل اذلات ا 

صالحه.   وحماوةل ا 

سلوك آ و تفكري آ و مشـاعر، وضـع : ويمت ذكل من خالل جتنب السلوكيات املدمرة لذلات مثال )السهر، احلنة واملنة، التشاؤم، الرضب، الوسواس، احلقد، الغرية ( سواء اكن حامية اذلات وعالهجا

 مواهجة ال ش ياء، الهروب اال جيايب، التفريغ اال جيايب، الضبط النفيس.احلاجز الفس يولويج: اخلق لنفسك عاملك اخلاص. التدريب عىل 

ن قضـية الـزمن آ مه قضـية يف تمنيـة تمنية اذلات الشخصية: اذلات: آ مهيـة فهـم احلـارض وعـدم  يه ملية تفعيل اذلات لتحقيق ال هداف اليت نرغب هبا، و حنقق فهيا تنامغنا اللكـي و نمنـي طاقاتنـا، وا 

العاقـل، الصـنف الرحـال املتنقـل، الهـامئ آ ندب املايض ل نه ال ميكن تغيري ، آ تقبل الشك يف املس تقبل لكن آ تعمل كيف آ تعامل معه، واعمل آ ن البرش س تة آ صناف يه: )الصنف احلكـمي الهترب منه، ال 

ت جديـدة، ممارسـة الرايضـة، تعـمل التفكـري، التحـرر مـن اخلـوف، السـ يطرة عـىل الانفعـاالت(. املستسمل، صنف النعامة، القائد، املتجاهل(. وهذ  مجموعة من ال مثةل عىل تمنية اذلات: )تمنيـة همـارا

ماكنية الرتكزي آ و الكفاءة يف اس تخدام الطاقة،  املالءمة مع الواقع، ا جيابيا يف التعامل مع ال خرين، وجود ا  رجيـة، ترديـد ملرونـة والقـدرة عـىل التكيـف مـع البيئـة ادلاخليـة واخلاوعليك آ ن تكون فعااًل ا 

 املدى بداًل من الفوائد قصرية املدى، اس تقر عىل مـا هـو آ قـل السلوك املالمئ واملفيد ذلايت لكام آ شعرين ابلراحة، اعرف آ ن الثقة يف النفس ليست يف اللك بل يف عدة آ جزاء، الاهمامم ابلنتاجئ طويةل

قة يف نفسك يف اال جناز، احرص عىل احلصول عىل التغذية الراجعة )كيف ختتار رآ ي النـاس(، اك  نفسـك عـىل ال داء اجليـد، من الكامل وال تطلب الكامل، ابدآ  ابخلطوات الصغرية حىت تكسب الث

 وعاتب نفسك عىل ال داء اليسء )حاسب نفسك(.

بو زيد، )  -( آ ن منو اذلات مير عرب مراحل يه:1987ويرى آ 

 :زة تتكون من مجموعة مـن احلـوافز الـيت تتطلـب ال ميكل فهيا الطفل تكوينًا نفس يًا ممتزيًا ميكن آ ن يسم  ذات وال آ ي ا حساس حولها، ويس تجيب للبيئة ابعتبار  كتةل غري مماميزة ال هج املرحةل ال وىل

 اال ش باع العاجل، ويف هذ  املرحةل ال ميزي بني ذاته والعامل اخلاريج.

 :ىل متـايز وفهيا  املرحةل الثانية ماكنياته العقلية والانفعالية من خالل مليات اال ش باع اخملتلفة مما يؤدي ا  عـن سـائر املوضـوعات مـع اسـ مترار مليـة  تتأ سس ذات الطفل نتيجة وعيه جبسمه تدرجييًا واب 

مدادات سسهل ا حساسه بذاته.  المنو، ويقدم احمليطون ا 

 :ىل مزيد من المنو ومتزي خربة الطفل، وتقليد  لغري  ميغدو الطفل قادرًا عىل متيزي ذ املرحةل الثالثة  ن ال شخاص.اته عن ذوات ال خرين، كام يدرك الفرق بني نفسه والعامل احمليط به، ويرجع ذكل ا 

 :ىل تكوين صورة اثبته عن نفسه فيدرك خشصيته كلك موحد ومنسجم مع نفسه، كام تظهر عند  اذلات  املرحةل الرابعة الاجمامعية لل خرين بعد آ ن يتفهم اللغـة ورموزهـا بشـلك وفهيا يصل الطفل ا 

 آ كرب.

 125، ص ص 1987تكـوين تقـدير اذلات )آ بوزيـد،  وللعوامل الاجمامعية مثل ملية التنش ئة الاجمامعية وتوحد الطفل مع آ دوار الوادلين، والتفاعل الاجمامعي مع البيئة دور رئيس وهمـم يف

–126 .) 

فهوم شعور الفرد بأ نه ممتزي حيان كثرية بنفس املعىن اذلي يس تخدم به مفهوم احرتام اذلات، وهو ميثل املس توى الرابع من مدرج ماسلو الهريم للحاجات. ويتضمن هذا امليس تخدم يف آ  تقدير اذلات: 

تقدير ال خرين، والشعور بأ مهية وهدف حياته، والقيام بأ نشـطة معينـة سشـعر  عن ال خرين من حيث آ مهيته وخصوصيته، ويظهر هذا المتزي يف اختيار  ملالبسه آ و س يارته، ورغبته يف احلصول عىل 

 (. 58، ص1408بأ نه قادر ومفيد لنفسه وغري . )جريي، 

دراكه للعامل من حوهل، كام آ ن هل طريقته آ و آ سلوبه اخلاص الثقة يف اذلات: اذلي يعاجل به ال حداث اليت تقع هل يف  تمكن يف قدرة الشخص عىل آ ن يتكيف مع العامل من حوهل، وذكل آ ن للك خشص ا 

ن النجاح يف قحقيـق الثقـة ابذلات يـأ يت مـن خـالل رؤيـة النتـاجئ اخملطـط لهـا مـن دراكه لها مما قد يمن عن ثقته يف ذاته. ا  قبـل الفـرد، ويه تتحقـق بشـلك واقعـي، وذكل مـن خـالل  حميطه بناء عىل ا 

 (. 102، ص1998ابقة وال مل اذلي يعايشه والتشجيع اذلي يتلقا  ممن حوهل. )هيجان، اس تخدام الفرد ال ماكانته املمتثةل يف خرباته الس

ساليب تمنية اذلات: كـام دامئ، اجعلها مبثابة العادة، ترصـف  هناك س تة آ ساليب لتمنية اذلات آ و يه الس ياسة آ و الاسرتاتيجية املتبعة لتمنية اذلات: مارس هذ  التمنية آ ي اجعلها مبثابة آ سلوب حياة آ 

ال فقد مدهحا" آ ي اجعل من عيبـك مـزية، عنـدما تبـدا لو آ نك سشعر ابلثقة، اخلط بني املرونة ابلثقة و خطط ومترن واس تفد من مالحظات ال خرين، ارتكب ال خطاء مث جتاهلها "انقد نفسه يف امل

جيابيـًا، كـن رحـامي مـع نفسـك يف احلديث خسن. مبعىن آ ن تتخيل املوقف بأ مكهل آ ي تتخيل ماذا س تقول ومباذا س يجيب ال   خر عليك وماذا س يحدث وهكذا، ولكن تفاءل يف املوقف ولـيكن تفكـريك ا 

 وال تقس  علهيا.
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