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أثر برنامج تدريبي لتطوير دقة التصويب من الرمية الحرة في كرة السلة لطلبة
كلية التربية البدنية بالزاوية
د .تمومين يخلف بن عريبي

د .صبحية سالم محمد سلمان

د .فوزية محمد مندرة

المقدمة وأهمية البحث :
إن لعبة كرة السلة تعد اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم في الكثير من الدول العربية ،وهي
إحدى األلعاب الرياضية الجماعية المحببة إلى الكثير من األفراد على اختالف مستوياتهم
وفئاتهم العمرية  ،كما إنها لعبة مثيرة ومسلية تعتمد في إعداد ال عبيها على تطوير الجوانب
البدنية والمهارية والخططية كذلك فإنها تشمل مهارات أساسية متعددة في الهجوم والدفاع  ،وأن
الحد الفاصل بين الفوز والخسارة هو التصويب أو التهديف بكافة أنواعه  ،إذ يمكن للفريق الفوز
في المباراة بإحراز نقاط أكثر من الفريق المنافس في نهاية وقت المباراة  ،ومن بين أهم أنواع
التصويب بكرة السلة هو التصويب من الثبات أو الرمية الحرة والتي تمتاز بسهولة أدائها ألنها
تنفذ بدون وجود مدافع  ،فضال لما لها من أثر في نتيجة المباراة .
فالفريق الذي يجيد العبوه التصويب تكون معنوياته مرتفعة وثقته بنفسه كبيرة  ،وهذه من
أهم دعائم الفوز فضالً عن أن عملية إصابة السلة هي التي تبث روج الحماس في المباراة وتدفع
الالعب إلى زيادة مجهوده في التعاون المستمر مع زمالئه للوصول إلى النصر ) 222 : 8 ( .
وأصبحت كرة السلة اآلن لها مكانة متقدمة بين األنشطة الرياضية المختلفة بصفة عامة
وبين األلعاب الجماعية بصفة خاصة  ،حيث يكون التنافس فيها على المستوى الدولي واألولمبي
 ،وقد استطاعت هذه اللعبة أن تجذب عدداً كبي اًر من المشاهدين وذلك لما تمتاز به من توقيت
سريع أثناء المناورات المختلفة المستمرة في حالة الدفاع والهجوم أثناء المباريات  ،وقد ظهر
واضحاً في اآلونة األخيرة أن ارتفاع مستوى األداء الفني للمهارات األساسية  ،يلعب دو اًر كبي اًر
في الفوز في معظم المباريات) 41 : 5 ( .
وفي اآلونة األخير أخذت لعبة كرة السلة أشكاالً جديدة في الكثير من الجوانب التي يتطلبها
شكل األداء التنافسي  ،لذلك هناك اختالف في تطور القدرات لدى الالعبين  ،كما أنها تعتمد
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على اللعب السريع والمتنوع والشامل  ،ووضع لالعب جاهزة عالية في المهارات الدفاعية
والهجومية  ،وهذا
األداء يتطلب من الالعبين أن يتمتعوا بمستوى عالي من القدرات البدنية بشكل عام ،
ومن القدرات الخاصة بلعبة كرة السلة بشكل خاص) 41 : 4 (.
وان نجاح مباراة كرة السلة يتمثل في نجاح واتقان مهارة التصويب والتي من أنواعها
التصويب من الرمية الحرة فهي تصويبه غير خاضعة للمراقبة تؤدى من خط الرمية الحرة ،
وتمنح للرامي نتيجة عقوبة قانونية على الفريق المنافس  ،لذلك فإنه للتصويب من الرمية الحرة
أهمية كبيرة في حسم الكثير من المباريات إذ استغلت بشكل جيد وذلك لكثرة حدوثها في
المباريات  ،كما أن النسبة المئوية لنجاح التصويب من الرمية الحرة تكون أعلى من نسب نجاح
أنواع التصويب المختلفة ألمها تؤدى بدون عرقلة الخصم ) 48 : 7 ( .
وفي ضوء ذلك فإن أهمية البحث تتجلى في تطوير دقة التصويب من الرمية الحرة من
خالل استخدام برنامج تدريبي لتطوير دقة التصويب من الرمية الحرة ويتضح ذلك باستخدام
بعض االختبارات المهارية الخاصة بمهارة التصويب من الرمية الحرة في كرة السلة .
مشكلة البحث  :إن التدريب يعد عبارة عن صياغة فريدة لمجموعة من المعارف والعلوم بغرض
رفع قدرات الممارسين لتحقيق األداء الممتاز وهذا ال يكون إال من خالل حالة صحية وعقلية
وبدنية ونفسية واجتماعية جيدة  ،من أجل ذلك فإن التدريب له مكانته الالئقة ويعد الوسيلة
المضمونة لتحقيق هذا األداء المتميز للمهارات الرياضية بشكل عام ولمها ارت التصويب في كرة
السلة بشكل خاص كمهارة التصويب من الرمية الحرة ) 41 : 44 ( .
من العوامل الرئيسية في فوز أي فريق هو دقة التصويب عامةً وخصوصاً التصويب من
الرمية الحرة  ،وأن أي ضعف في دقة هذا النوع من التصويب يعد مشكلة بالنسبة للقائمين على
العملية التدريبية  ،ومن خالل عمل الباحثات كأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية البدنية
والرياضة تخصص لعبة كرة السلة لوحظن أن هناك ضعفاً واضحاً في أداء التصويب من الرمية
الحرة من قبل طالب الكلية بشكل عام وطالب السنة الثانية بشكل خاص  ،حيث قامت الباحثات
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بمحاولة وضع برنامج تدريبي يساعد في تطوير دقة تصويب من الرمية الحرة وذلك من خالل
مجموعة التدريبات الخاصة بذلك .
حيث أن البرنامج التدريبي في هذا البحث هو مجموعة من األنشطة المقترحة والموضوعة
في وحدات تدريبية تهدف إلى تطوير مستوى دقة التصويب من الرمية الحرة في كرة السلة .
فالبرنامج التدريبي هو أحد عناصر الخطة وبدونه يكون ناقصاً  ،فالبرنامج هو الخطوات
التنفيذية في صورة أنشطة تفصيلية من الواجب القيام بها لتحقيق الهدف ) 422 : 1 ( .
هدف البحث  :يهدف البحث إلى التعرف على أثر البرنامج التدريبي في تطوير دقة تصويب من
الرمية الحرة في كرة السلة .
فروض البحث :
 _4هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي في دقة التصويب من الرمية
الحرة ولصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية .
 _2هناك فروق ذات داللة إحصائية في دقة التصويب من الرمية الحرة بين المجموعتين
التجريبية والضابطة في القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية .
المصطلحات المستخدمة في البحث :
المهارات الهجومية في كرة السلة  ":هي مدى كفاءة الالعب في اختيار المهارة المناسبة في
الوقت المناسب بمنتهى الدقة والسرعة وفي مواقع ومواقف واتجاهات تختلف من العب إلى آخر
()7:1
التصويب  " :هو فن إطالق الكرة نحو الهدف بسرعة ودقة باستخدام المهارات التصويبية
المناسبة لمواقف اللعب وظروف األداء ") 441 : 5 (.
* دقة التصويب  " :هي ما تستوعبه أو تدركه بالنسبة للفراغ  ،فالدقة في التصويب تعتبر من
النواحي الوظيفية للجهاز العصبي وبصفة خاصة األعضاء الحسية للعضالت والعينين ".
( ) 171 : 2
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* التصويب من الرمية الحرة ":هو أبسط أنواع التصويب نظ ار لعدم وجود مدافعين عند تنفيذه
كما يتسم بالسهولة ألن المسافة تكون ثابتة"() 442: 5
الدراسات السابقة :
 1دراسة  :علي محمد العجمي (: )1001بعنوان " تأثير برنامج تدريبي مقترح لبعضالمهارات الهجومية المركبة على مستوى أداء العبي كرة السلة " بهدف التعرف على تأثير
البرنامج التدريبي المقترح على المستوى أداء المهارات الهجومية المركبة والمنفردة لالعبي كرة
السلة  ،وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي باستخدام األسلوب المسحي  ،والمنهج التجريبي
بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة  ،على عينة من ناشئي نادي غزل المحلة تم اختيارها
بالطريقة العمدية تحت  42سنة تم تقسيمهم بالطريقة العشوائية إلى مجموعتين تجريبية وضابطة
 ،وقد استخلص الباحث النتائج في أن البرنامج التدريبي المقترح له تأثير بطريقة متوازية على
العبي البحث في مستوى المستوى أداء المهارات الهجومية المركبة والمنفردة بكرة السلة) 5 ( .
 -1دراسة  :محمد عبد العزيز سالمة ( : )1000بعنوان " دراسة دقة التصويب المميزة
بالسرعة وتأثيرها على فاعلية التصويب في كرة السلة " بهدف الوقوف على أثر مزج عنصري
الدقة وسرعة األداء وتأثيرها على فاعلية التصويب في كرة السلة  ،استخدم الباحث المنهج
التجريبي واختار الباحث العينة من أعضاء فريق الناشئين لكرة السلة بنادي سموحة باإلسكندرية
بالطريقة العمدية وقسمت عشوائياً إلى مجموعتين كل مجموعة من  45العب إحداهما تجريبية
واألخرى ضابطة  ،واستخدم مع المجموعة التجريبية دقة التصويب الممزوج بسرعة األداء في
حين طبق على المجموعة الضابطة برنامج الفريق العادي  ،وكانت أهم النتائج هي ارتفاع
معدالت األداء في التصويب الدقيق لمجموعتي البحث بصفة عامة وتميزت دقة تصويب
المجموعة التجريبية الممزوجة بسرعة األداء من المجموعة الضابطة مما يؤكد قدرة المجموعة
التجريبية على انجاز التصويب الدقيق في زمن أقل) 42 (.
إجراءات البحث :
منهج البحث  :استخدم الباحثون المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين ( التجريبية والضابطة )
نظ اًر لمالئمته لطبيعة هذا البحث .
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عينة البحث :اشتملت عينة البحث التي اختيرت بالطريقة العمدية على طالب السنة الثانية بكلية
التربية البدنية والرياضة وقد بلغ عدد أفراد العينة ( )12طالبا  . ،وقد قامت الباحثات بإجراء
التجانس بين أفراد العينة في متغيرات معدالت النمو واختبار الرمية الحرة قيد البحث .
جدول ( ) 1التجانس بين أفراد عينة البحث في معدالت النمو واختبار دقة تصويب من الرمة الحرة

ن=

00
المتغيرات

وحدة القياس

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسيط

االلتواء

الطول

سم

474.547

1.424

472.522

2.428 -

الوزن

كجم

72.847

7.211

40.522

2.412

السن

سنة

24.811

4.251

22.222

2.155

اختبار دقة التصويب من

درجة

4.411

2.071

4.222

2.408

الرمية الحرة

من خالل جدول ( )4الذي يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء
في متغيرات معدالت النمو واختبار الرمية الحرة قيد البحث  ،يتضح أن قيم معامل االلتواء تتراوح
ما بين

(  ) 2.412 _ 2.428 -وهي قيم تنحصر ما بين ( )1 ±وهذا يشير إلى التوزيع

أالعتدالي لعينة الدراسة األساسية للبحث .
كما وقد قامت الباحثات بتقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين (  ) 45طالب في المجموعة تجريبية
(  ) 45طالب في المجموعة ضابطة وعملت على إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في
المتغيرات قيد البحث  ،كما هو موضح في الجدول (. )2
جدول ( )1داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في معدالت النمو واختبار دقة التصويب في
الرمية الحرة قبل تنفيذ التجربة ن = 00
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

المتغيرات

وحدة

±ع

س

±ع

القياس

س

الفرق

المتوسطات

قيمة ت

الطول

سم

472.247

5.817

472.847

2.871

4.122

2.828

السن

سنة

24.847

2.811

24.822

4.245

2.247

2.474

الوزن

كجم

72.247

0.177

74.447

1.172

4.422 -

2.500

اختبار دقة التصويب

عدد

4.247

4.200

4.222

2.815

2.247

2.711

الرمية الحرة

قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 4.724 = 2.25
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من خالل جدول ( )2الذي يبين داللة الفروق في بين المجموعتين التجريبية والضابطة في
معدالت النمو واختبار دقـة التصويب من الرمية الحرة يتضح أن قيمة ( ت ) المحسوبة لمتغيـر

الطـول بلغت

(  ) 2.828ومتغير السن قد بلغت (  ، ) 2.474بينما بلغت القيمة لمتغير

الوزن (  ، ) 2.500أما بالنسبة الختبار دقة التصويب من الرمية الحرة فبلغت ( ، ) 2.711
واذا قورنت هذه القـيم بالقـيمة الجدولـية (  ) 4.724عند مستـوى داللة ( )2.25نجد أنه ال توجد

فروق ذات داللة إحصائـية بين المجـموعتين ( التجريبية والضابطة ) وهذا يدل على تكافؤ

المجموعتين في معدالت النمو واختبار دقة التصويب من الرمية الحرة .
األدوات واالختبارات المستخدمة في البحث :
األدوات المستخدمة في البحث :

_ جهاز رستاميتر لقياس الطول  _ .جهاز الميزان الطبي لقياس الوزن  _ .ملعب كرة سلة .
كرات سلة  _ .شريط قياس  _.ساعة إيقاف  _ .طباشير  _ .صافرة .

االختبارات المستخدمة في البحث :بعد االطالع على المراجع العلمية والدراسات المشابهة في
حدود علم الباحثات (  ) 4 ( ،) 1 ( ،) 42 ( ،) 5 ( ،) 0تم تحديد االختبارات الخاصة بدقة
التصويب من الرمية الحرة في كرة السلة .
المعامالت اإلحصائية للبحث :
معامل الثبات  :قامت الباحثات بحساب معامل الثبات على عينة استطالعية مماثلة للعينة
األساسية للبحث وعدد أفرادها ( )7لها نفس مواصفات العينة األساسية للبحث  ،ذلك بتطبيق
االختبار واعادة تطبيقه تحت نفس الظروف  ،حيث قامت الباحثات بالتطبيق األول في
2247/4/28م والتطبيق الثاني في 2247/2/2م  ،وقد تم حساب معامل االرتباط بين نتائج
التطبيقين إليجاد معامل الثبات  ،وذلك كما هو موضح في الجدول (. )1
جدول ( )0المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط (الثبات) بين التطبيقين األول والثاني
الختبار التصويب من الرمية الحرة ن=7
االختبار
دقة التصويب من الرمية الحرة

التطبيق األول

معامل االرتباط

التطبيق الثاني

س

±ع

س

±ع

" الثبات "

5.120

2.787

5.857

2.800

2.827

قيمة ر الجدولية عند مستوى 2.184 = 2.25
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من خالل الجدول ( )1الذي يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار دقة
التصويب من الرمية الحرة في التطبيقين األول والثاني وأيضاً يبين القيمة المحتسبة لمعامل
االرتباط " الثبات " نجدها (  ) 2.827وهي أكبر من القيمة الجدولية ( )2.184لمعامل االرتباط
عند مستوى داللة  2.25وبهذا يكون االختبار ثابت لما وضع ألجله .
معامل الصدق الذاتي  :كما تم حساب معامل الصدق باستخدام الصدق الذاتي  ،وذلك باستخراج
معامل الثبات من الجذر التربيعي لالختبار المستخدم في البحث .
معامل الصدق الذاتي = الجذر التربيعي لمعامل الثبات .
جدول ( ) 4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل الصدق الذاتي الختبار التصويب من الرمية الحرة
ن=7
االختبار
دقة التصويب من الرمية الحرة

التطبيق األول

التطبيق الثاني

معامل الصدق

س

±ع

س

±ع

الذاتي

5.120

2.787

5.857

2.800

2.808

قيمة ر الجدولية عند مستوى 2.184 = 2.25

من خالل الجدول ( )1الذي يبين قيمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الختبار دقة
التصويب من الرمية الحرة في التطبيقين األول والثاني وأيضاً يبين القيمة معامل الصدق الذاتي
لالختبار (  ) 2.808وهي قيمة أكبر من القيمة الجدولية (  ) 2.184عند مستوى  2.25وبهذا
يكون االختبار ذا معامل صدق عالي وهو صادق لما وضع ألجله .
الدراسات االستطالعية واألساسية للبحث :
الدراسة االستطالعية للبحث :عملت الباحثات على تنفيذ الدراسة االستطالعية على عينة من
نفس مجتمع البحث  ،وهي ليست من أفراد العينة األساسية للبحث  ،في الفترة من
2247/4/28م

إلى2247/2/2م  ،وذلك للوقوف على بعض الصعوبات التي قد تواجه

الباحثات أثناء تنفيذ البرنامج .
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الد ارسة األساسية للبحث :
االختبار القبلي  :قامت الباحثات بإجراء االختبار القبلي بين المجموعتين التجريبية والضابطة ،
وذلك في 2247/2/7م في اختبار دقة التصويب من الرمية الحرة في كرة السلة .
تنفيذ البرنامج :

استغرق تنفيذ البرنامج التدريبي لمدة شهرين بمعدل ثالث وحدات اسبوعياً

بزمن  42دقيقة لكل وحدة تدريبية .
االختبار البعدي  :بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي المقترح قامت الباحثات بإجراء
االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة  ،وذلك في 2247/5/41م في اختبار دقة
التصويب من الرمية الحرة في كرة السلة .
المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحث  :تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية :
_ المتوسط الحسابي  _ .االنحراف المعياري  _.معامل االلتواء _ الوسيط  _.اختبار داللة
الفروق بين متوسطين مستقلين  _ .اختبار داللة الفروق بين متوسطين مرتبطين .
عرض ومناقشة النتائج :
جدول ()5الوسط الحسابي واالنحراف المعياري و داللة الفروق ونسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية في اختبار دقة تصويب من الرمية الحرة
المتغيرات اإلحصائية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ن = 45

فرق المتوسطات

قيمة ت الفروق

االختبار
القبلي

4.247

4.200

البعدي

7.447

2.447

4.122 -

* 5.417

قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 4.744 = 2.25

من خالل جدول ()5الذي يبين داللة الفروق في بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
في اختبار دقة التصويب من الرمية الحرة يتضح أن المتوسط الحسابي قيمته( ) 4.247
وبانحراف معياري قيمـته (  ) 4.200في القيـاس القبلي أما في القياس البعـدي نجد أن المتوسط
الحسـابي قيمته (  ) 7.447واالنحراف المعياري قيمته (  ) 2.447وعليه فإن قيمة (ت)
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المحسوبة قد بلغت (  ) 5.417وهي قيمة أكبر من القيمة الجدولية (  ) 4.744عند مستوى
داللة . 2.25
جدول () 6الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وداللة الفروق ونسبة التحسن بين القياسين القبلي والبعدي
للمجموعة الضابطة في اختبار دقة تصويب من الرمية الحرة

ن = 11

المتغيرات اإلحصائية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

فرق المتوسطات

قيمة ت الفروق

القبلي

4.222

2.815

2.247 -

2.010

البعدي

4.247

4.441

االختبار

قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 4.744 = 2.25

من خالل جدول ( )4الذي يبين داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
في اختبار دقة التصويب من الرمية الحرة يتضح أن المتوسط الحسابي قيمته ( ) 4.222
وبانحراف معياري قيمته (  ) 2.815في القياس القبلي أما في القياس البعدي نجد أن المتوسط
الحسابي قيمته (  ) 4.247واالنحراف المعياري قيمته (  ) 4.441وعليه فإن قيمة (ت)
المحسوبة قد بلغت (  ) 2.010وهي قيمة أصغر من القيمة الجدولية (  ) 4.744عند مستوى
داللة . 2.25
جدول () 7الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية الضابطة في القياس
البعدي في اختبار دقة تصويب من الرمية الحرة

ن11 = 1

ن11 = 1

المتغيرات اإلحصائية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

فرق المتوسطات

قيمة ت الفروق

التجريبية

7.447

2.447

4.122

* 1.412

الضابطة

4.247

4.441

المجموعة

قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 4.724 = 2.25

من خالل جدول (  ) 7الذي يبين داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة بالقياس
البعدي فـي اختبار دقة التصويب من الرمية الحرة يتضح أن المتوسط الحسابي قيمته( ) 7.447
وبانحراف معياري قيمته (  ) 2.447للمجموعة التجريبيـة أما المجموعة الضابطـة فإن المتوسط
الحـسابي قيمته(  ) 4.247واالنحراف المعياري قيمته (  ) 4.441في القياس البعدي
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للمجموعتين لهذا نجد أن قيمة (ت) المحسوبة لالختبار قد بلغت (  ) 1.412واذا قورنت هذه
القيمة بالقيمة الجدولية (  ) 4.724عند مستوى داللة  2.25نجد أنها أكبر منها مما يدل على
وجود الفروق بين المجموعتين .
 1_4مناقشة النتائج  :اعتماداً على النتائج التي تم الحصول عليها والتي تمت معالجتها
إحصائياً قامت الباحثات وبحسب الفروض واسترشاداً بالدراسات السابقة لهذا البحث وكذلك
المراجع العلمية

( في حدود علمهن ) وقد تمت المناقشة كما يلي:

مناقشة نتائج الفرض األول  :والذي ينص على أنه " هناك فروق ذات داللة إحصائية بين
القياسين القبلي والبعدي في دقة التصويب من الرمية الحرة ولصالح القياس البعدي للمجموعة
التجريبية " .
أظهرت نتائج الجدول ( )5الذي يبين داللة الفروق في بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة
التجريبية في اختبار دقة التصويب من الرمية الحرة يتضح أن المتوسط الحسابي قيمته (
) 4.247
وبانحراف معياري قيمته (  ) 4.200في القياس القبلي أما في القياس البعدي نجد أن المتوسط
الحسابي قيمته (  ) 7.447واالنحراف المعياري قيمته (  ) 2.447وعليه فإن قيمة (ت)
المحسوبة قد بلغت (  ) 5.417وهي قيمة أكبر من القيمة الجدولية (  ) 4.744عند مستوى
داللة  ، 2.25مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين للمجموعة التجريبية
ولصالح القياس البعدي وهذا ما يحقق الفرض األول للبحث وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة
دراسة علي محمد العجمي (  . ) 5 ( ) 2224وهذا يدل على فاعلية البرنامج الذي يعمل على
تنمية دقة التصويب من الرمية الحرة في كرة السلة والذي يعد من المهارات المركبة في كرة السلة
مناقشة نتائج الفرض الثاني  :والذي ينص على أنه " هناك فروق ذات داللة إحصائية في دقة
التصويب من الرمية الحرة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي ولصالح
المجموعة التجريبية .
أظهرت نتائج الجدول (  ) 7الذي يبين داللة الفروق في بين المجموعتين التجريبية والضابطة
بالقياس البعدي في اختبار دقـة التصويب من الرمية الحرة يتضح أن المتوسط الحسابي قيمته
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(  ) 7.447وبانحراف معياري قيمته (  ) 2.447للمجموعة التجريبية أما المجموعة الضابطة
فإن المتوسط الحسابي قيمته (  ) 4.247واالنحراف المعياري قيمته (  ) 4.441في القياس
البعدي للمجموعتين لهذا نجد أن قيمة (ت) المحسوبة لالختبار قد بلغت (  ) 1.412واذا قورنت
هذه القيمة بالقيمة الجدولية (  ) 4.724عند مستوى داللة  2.25نجد أنها أكبر منها مما يدل
على وجود الفروق بين المجموعتين  ،مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية وهذا ما يحقق
الفرض الثاني للبحث وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة علي محمد العجمي (5 ( )2224
) ودراسة محمد عبد العزيز (  . ) 42 ( ) 2228وهذا يدل على فاعلية البرنامج الذي يعمل
على تنمية دقة التصويب من الرمية الحرة في كرة السلة  .وتعتقد الباحثات أن أسباب هذا
التحسن يرجع إلى نوع التـدريبات الموضوعة في البرنامج التدريبي المقترح الذي خضعت له
المجموعة التجريبية للبحث .
_ االستنتاجات والتوصيات :
االستنتاجات  :في ضوء هدف وفروض البحث وفي حدود العينة ونتائج المعالجة اإلحصائية
التي أجريت وبعد عرض ومناقشة النتائج توصلت الباحثات إلى االستنتاجات اآلتية :
 _4البرنامج التدريبي المقترح لتطوير دقة التصويب من الرمية الحرة له أثر االيجابي .
 _2ظهور فروق ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي والبعدي مجموعة التجريبية للبحث .
 _1هناك تحسن ملحوظ في دقة التصويب من الرمية الحرة عند المجموعة التجريبية عنه
للمجموعة الضابطة في نتائج القياس البعدي .
 1_1التوصيات :
 _4االهتمام ببرامج تطوير دقة التصويب من الرمية الحرة في كرة السلة من قبل المدريبين داخل
كلية التربية البدنية والرياضة .
 _2إجراء دراسات وبحوث علمية تساعد في تطوير أداء كافة المهارات الخاصة باللعبة .
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المراجع :
 _4أحمد كامل حسين  :كرة السلة  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة 4005 ،م .
 _2زينب محمد أبو بكر  :االتجاهات الحديثة في مجال تدريس كرة السلة  ،محاضرات غير
منشورة 2221 ،م .
 _1صبحية سالم محمد سلمان  :تأثير أسلوب المهارات المتعدد على تحسين مستوى األداء
لبعض المهارات الهجومية بكرة السلة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية البدنية ،
جامعة الزاوية 2225 ،م .
 _1علي فهمي ألبيك وعماد الدين عباس  :المدرب الرياضي في األلعاب الجماعية  ،منشأة دار
المعارف  ،الطبعة الثانية  ،اإلسكندرية 2221 ،م .
 _5علي محمد العجمي  :تأثير برنامج تدريبي مقترح لبعض المهارات الهجومية المركبة على
مستوى أداء العبي كرة السلة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة
طنطا 2224 ،م .
 _4كرة السلة  :لفروع التربية الرياضية في معاهد المعلمين والمعلمات  ،الطبعة الرابعة  ،شركة
سمير اميس للطباعة 2222 ،م
 _7مازن حسن جاسم  :تقويم فاعلية األداء المهاري لالعبي وفرق كرة السلة وعالقتها بنتائج
االختبارات  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة بغداد 2224 ،م .
 _8مازن حسن جاسم  :أثر استخدام وسيلة مساعدة في تطوير دقة التصويب من الرمية الحرة
بكرة السلة  ،بحث منشور  ،مجلة علوم التربية الرياضية  ،العدد السابع  ،المجلد األول ،
2228م .
 _0محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين  :االختبارات المهارية والنفسية في المجال الرياضي
 ،دار الفكر العربي  ،القاهرة 4007 ،م .

12

العدد الواحد والعشرون مجلة عالم الرياضة والعلوم التربوية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة الزاوية

 _42محمد عبد العزيز سالمة  :دراسة دقة التصويب المميزة بالسرعة وتأثيرها على فاعلية
التصويب في كرة السلة  ،نظريات وتطبيقات  ،العدد التاسع  ،كلية التربية الرياضية للبنين ،
جامعة اإلسكندرية 2228 ،م .
 _44مروان إبراهيم ومحمد اليساري  :اتجاهات حديثة في التدريب الرياضي  ،مؤسسة الوراق
للتوزيع والنشر  ،الطبعة األولى 2242 ،م .
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العالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية ومستوي األداء لفاعليه رمي القرص
*سهير علي خميس **

خالد علي التومي *** نورالدين أحمد التومي

مقدمة ومشكلة البحث :تعتبر المقاييس الجسمية من الخصائص الفردية التي ترتبط بدرجة
كبيرة بتحقيق المستويات الرياضية العالية ذلك ألن كل نشاط رياضي له متطلبات بدنية خاصة
متميزة عن غيره من األنشطة)22 : 4 ( .
حيث يختص كل نشاط رياضي بالمقاييس الجسمية المالئمة لهذا النشاط بل أظهرت
الدراسات االنترويومترية أن القياسات الجسمية تعتبر من العوامل الهامة التي تحدد شكل وتركيب
الجسم وهي تعد أحدي الوسائل الهامة في تقويم نمو الفرد كما أن لها عالقة وطيده بالعديد في
المجاالت ونظ ار لما للدهن من تأثير مباشر علي وزن الجسم وعلي التغيرات التي تط أر علي
الوزن فان زيادة الدهن ولو بنسبة ضئيلة يعتبر من األمور الخطيرة التى تؤدى الى قلة الكفاءة
في األداء.

( )1: 7

وقد تعددت الدراسات العليمة التي أشارت الي أهمية القياسات االنثروبومترية بالنسبة
لتسابقي الرمي  ،والى أهمية كل من الطول والوزن ونسبة الدهن في التأثير علي مسافة الرمي
الي ان متسابقي الرمي األقل من اطوالهم عن 222سم ووزنهم أقل من 422كجم ال يستطيعون
تحقيق مستوي رقمي في القرص يزيد عن  42متر ( ) 24-25 : 4
حيث أن للقياسات االنثروبومترية أهمية كبرى لألداء في النشاط الرياضي وهذه األهمية
منطقية فالالعبين يؤدون الحركات الرياضية بأجسامهم التي تختلف في مقاييسها من فرد آلخر
مما يؤدى تبعا لذلك اختالف في مستوي االداء ومما الشك فيه ان القدرة على أداء الحركات
الرياضية تعتمد على مالئمة المقاييس الجسمية لالعب للقيام بمتطلبات ذلك األداء الممارس ،
حيث لكل رياضي قدراته البدنية الخاصة التي يتميز بها عن غيره في األنشطة الرياضية األخرى
 ،لذا رأت الباحثة من خالل دراستها في الكلية وارتباطها بتخصص العاب الميدان والمضمار
القيام ببعض القياسات الجسمية( االنثروبومترية) للتعرف على العالقة بين تلك القياسات الجسمية
ومستوى االداء في فاعليه رمي القرص وذلك ألجل االجابة علي بعض التساؤالت المهمة التالية:
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هل للطول والوزن ونسبة الدهون وطول الذراع وطول الجدع وطول الرجل وعرض الكتف عالقة
بمستوى اداء فاعلية رمي القرص) 55 : 2 ( .
– أهمية البحث :تتخلص أهمية هذا البحت في انه يتناول مشكلة من مشاكل العاب والميدان
المضمار وهى مادة تخصص الباحتة ألجل وضع الحلول الكفيلة بإنجاح عمليات االنتقاء
والتدريب في فاعلية او مسابقة رمي القرص من خالل معرفة العالقة بين بعض القياسات
الجسمية لها ومستوى االداء في رمي القرص وبذلك سوف يعود البحت بالفائدة في زيادة
المعلومات حول معرفة قوة تلك العالقة بين القياسات المختلفة للجسم ألجل تحسين ورفع مستوى
االداء لطالب كلية التربية البدنية بشكل عام والعبي فاعلية رمي قرص بشكل خاص.
– أهداف البحث :يهدف البحث الى -:
التعرف على أهم القياسات االنثروبومترية الخاصة بالجسم والمؤثرة على مستوى اداء فاعلية رمي
القرص.
التعرف على قوة العالقة بين القياسات الجسمية كالطول والوزن وطول الجذع واألطراف واألداء
الحركي ( التكنيك ) وبينها وبين مستوي االداء (المسافة) في فاعلية رمي القرص.
 فروض البحث: -4هل توجد عالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية للطالب وبين األداء الحركي (التكنيك)
في فاعلية رمي القرص؟
 -2هل توجد عالقة بين بعض القياسات االنثروبومترية للطالب ومستوى االداء( المسافة ) في
فاعلية رمي القرص؟
 مصطلحات البحث: -4القياسات االنثروبومترية  " :تعتبر مؤش ار لمدى الصالحيات األساسية لممارسة األنشطة
الرياضية  ،وتعتبر قاعدة أساسية الختيار الالعبين وفي التبوء بمستوى الالعبين ") 52 : 42 (.
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-2االختبار :هو وسيلة تستلزم استخدام طرق البحث كالقياس والمالحظة والتجريب  ،واالستفتاء
 ،واالستنتاج والتعميم")44: 2 ( .
الدراسات المشابهة:
 -4ناجح محمد الذيابات ،انعام محمد الذيابات (.)0( )2241
 عنوان الدراسة" :عالقة بعض القياسات األنثروبومترية والبدنية باإلنجاز الرقمي لدى العباتالكرة الحديدية".
هدف الدراسة:
 التعرف إلى أثر بعض القياسات االنثربومترية وعالقتها بمستوى االنجاز الرقمي لرمي الكرةالحديدية.
 التعرف على أهم القياسات مساهمة في تحقيق مستوى اإلنجاز.منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي .وتكونت عينة الدراسة من(( 48طالبة من مدارس الرمثا
المشاركات في بطولة ألعاب القوى للعام((. 2242وتراوحت أعمارهن بين(47- 45سنة).
أهم النتائج:
 وجود عالقة ارتباطية بين القياسات االنثربومترية(الطول ،الوزن ،الطرف السفلي ،العضد،طول الفخذ ومحيطها ،طول الساق) بمستوى االنجاز الرقمي لرمي الكره الحديدية في حين لم
تظهر أي داللة إحصائية في كل من قياسات(طول الذراع والكف)
 أن أهم القياسات مساهمة في تحقيق مستوى االنجاز الرقمي لرمي الكره الحديديةكانت(محيط الفخذ ،الطول الكلي ،طول الفخذ ،الطرف السفلي)
 عدم وجود عالقة ارتباطية بين صفتي المرونة وتحمل القوة واالنجاز الرقمي .-2دراسة يوسف الزم كماش وصالح بشير سعد وفتحي علي البشيني(.)42()2221
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 عنوان الدراسة" :عالقة بعض القياسات االنثربومترية ببعض عناصر اللياقة البدنية والمهاراتاألساسية لالعبي أندية الدرجة االولى بكرة اليد ".
 هدف الدراسة :التعرف على-: -4بعض القياسات االنثربومترية ( األطوال  ،اإلعراض  ،المحيطات ) لدى العبي أندية الدرجة
األولى في كرة اليد.
 -2بعض العناصر البدنية (السرعة  ،قوة القبضة  ،المرونة  ،الرشاقة).
 -1المهارات األساسية (تنطيط الكرة  ،ري الكرة ألبعد مسافة للتصويب باليد اليمنى).
 -1العالقة بين بعض القياسات االنثربومترية والعناصر البدنية والمهارات االساسية لالعبي أندية
الدرجة االولى في كرة اليد.
 منهج الدراسة:استخدم الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب الدراسة المسحية لمالئمته لطبيعة البحث.
 عينة الدراسة :تم اجراء هذا البحث على عينة اختيرت بالطريقة العمدية من العبي أنديةالدرجة االولى في كرة اليد  ،وقد بلغ عددهم ( )11العب.
 أهم النتائج: -4توجد عالقة ارتباط ايجابية دالة احصائياً بين بعض القياسات االنثربومترية (طول العضد ،
طول الساعد  ،طول الكتف ،طول الساق  ،عرض الكتف  ،واقطار المرفق والركبة) وقوة
القبضة.
 -2توجد عالقة ارتباط ايجابية دالة احصائياً بين بعض القياسات االنثربومترية (محيط لفخذ ،
محيط الساق) وعنصر السرعة لالعبي كرة اليد.توجد عالقة ارتباط دلة إحصائيا بين بعض
القياسات االنثربومترية وطول الساعد وطول الكف وعرض الحوض وأقطار المرفق والرسغ ،
ومحيط العضد ومحيط الساعد ومهارة التصويب باليد اليسرى.
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 إجراءات البحث. منهج البحث  :استخدم الباحثون المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته لطبيعة البحث. مجتمع البحث :طالب كلية التربية البدنية بجامعة الزاوية. عينة البحث :تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من طالب السنة الثانية بكلية التربية البدنيةوالبالغ عددهم ( )24طالباً .
جدول ( )4التوصيف اإلحصائي لعينة البحث
ت

المتغيرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوسيط

ن=24
معامل
االلتواء

السن/السنة

21.11

5.442

22

2.721

الوزن/كجم

71.20

44.48

72

2.128

الطول /م

4.754

2.244

4.752

-2.472

 األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث: جهاز الرستامتر لقياس الطول. الميزان الطبي لقياس الوزن. شريط قياس مدرج لقياس االطوال والمحيطات والمسافة. ملعب الرمي الجراء القياسات. -اقالم.

 ورق مسطر. كيفية القياس:ا -قياس الطول (طول الجسم):
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يقاس بواسطة مقاييس ويقاس بدقة حتى خمسة من عشر  5ملم والقياس يكون من الوقوف بحيث
يقف المجري عليه القياس في وضع معتدل ويستند علي الظهر ويكون مالمس لثالث نقاط
(العقبتين-اآلليتين-منتصف اللوحين).
ب -قياس وزن الجسم:
يتم بواسطة الميزان الطبي (حتى 52جرام) بحيث يقف في منتصف المسافة (قاعدة الميزان).
ج -قياس طول الرجل (طول الطرف السفلي):
يحدد طول الرجل بالمسافة بين منتصف رأس عظم الفخذ وحتى األرض و|إذا أخذ في الحسبان
(ارتفاع القدم).
د -قياس طول الذراع (الطرف العلوي):
يحسب المسافة بين القمة الوحشية للنتوء األخرومي لعظم اللوح وحتى النتوء اإلبري لعظم الكعبرة
(إذا لم يؤخذ في الحسبان طول الكتف)أو حتى أسفل نقطة في السالمية السفلي لإلصبع
الوسطي.
ه -قياس طول الجدع:
يكون الشخص المقاس عليه في وضع الوقوف الصحيح توضع المازورة من بداية الترقيم في
نقطة نهاية رئسي عظمتي الترقوة عموديا علي األرض إلي نقطة عظم العانى .يتضح من
الجدول ( )4أن قيم معامل االلتواء تتراوح مابين (  ) 2.721 _ 2.472-وهذه القيم تنحصر ما
بين ( )1±مما يدل على التجانس بين أفراد العينة في المتغيرات األساسية للبحث .
 المعالجات االحصائية:استخدم الباحثون طرق المعالجة اإلحصائية التالية للتوصل إلى النتائج التي تحقق اهداف
البحث:
 -المتوسط الحسابي.

 االنحراف المعياري.19

جامعة الزاوية

العدد الواحد والعشرون مجلة عالم الرياضة والعلوم التربوية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 -معامل اإلرتباط.

 4-1عرض النتائج :
جدول ( )2التوصيف اإلحصائي لعينة البحث في القياسات االنتروبومترية (قيد البحث ) ومستوى
األداء لفاعلية رمي القرص ن=24
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسيط

معامل االلتواء

المتغيرات

ت
4

مستوى األداء

1.574

4.727

1.5

2.151

2

الوزن

71.20

44.48

72

2.128

1

الطول الكلي للجسم

4.754

2.244

4.752

-2.472

1

طول الذراع اليمنى

2.754

2.254

2.74

-2.810

5

طول الذراع اليسرى

2.754

2.254

2.74

-2.810

4

طول الكف

2.402

2.220

2.40

-2.144

7

طول الساق اليمنى

4.221

2.285

4

2.257

8

طول الساق اليسرى

4.221

2.285

4

2.257

0

طول الجذع

2.572

2.215

2.55

4.242

يتضح من الجدول ( )2أن قيم معامل االلتواء تتراوح مابين (  ) 2.2571 _ - 2.810وهي
قيم تنحصر ما بين ( )1±مما يدل على التجانس بين أفراد العينة القياسات االنتروبومترية ( قيد
البحث ) ومستوى األداء في فاعلية رمي القرص .
جدول ( ) 0قيمة معامل االرتباط بين مستوى األداء لفاعلية رمي القرص والقياسات االنتروبومترية (قيد
ن11-

البحث )

ت

المتغيرات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

4

الطول الكلي

2.125

دال

2

طول الذراع اليمنى

2.251

غير دال

1

طول الذراع اليسرى

2.251

غير دال

1

طول الكف

2.187

دال

5

طول الساق اليمنى

2.151

دال

4

طول الساق اليسرى

2.151

دال

7

طول الجذع

2.210

غير دال

قيمة "ر" الجدولية عند مستوى داللة 2.204 = 2.25
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من خالل العرض لجدول ( )1والخاص بقيمة معامل االرتباط بين مستوى األداء لفاعلية رمي
القرص والقياسات االنتروبومترية ( قيد البحث )  ،يتضح وجود ارتباط معنوي بين مستوى األداء
والقياسات االنتروبومترية ( قيد البحث ) عدا قياس طول الذراع اليمنى واليسرى وطول الجذع .
 مناقشة النتائج  :بناء على نتائج المعالجة اإلحصائية يتضح اآلتي* وجود عالقة ارتباط ايجابية بين مستوى أداء فاعلية رمي القرص والطول الكلي للجسم وطول
الكف وطول الساق اليمنى وطول الساق اليسرى حيث كانت قيمة معامل االرتباط تنحصر ما
بين (  ) 2.187 _ 2.125وذلك عند مستوى داللة . 2.25
_ وجود ارتباط ايجابي دال إحصائياً بين مستوى األداء والطول الكلي للجسم حيث بلغت قيمة
معامل االرتباط . 2.125
_ وجود ارتباط ايجابي دال إحصائياً بين مستوى األداء وطول الكف حيث بلغت قيمة معامل
االرتباط . 2.187
_ وجود ارتباط ايجابي دال إحصائياً بين مستوى األداء وطول الساق اليمنى حيث بلغت قيمة
معامل االرتباط . 2.151
_ وجود ارتباط ايجابي دال إحصائياً بين مستوى األداء وطول الساق اليسرى حيث بلغت قيمة
معامل االرتباط . 2.151
ورياضة ألعاب القوى بوجه عام وفاعلية رمي القرص بوجه خاص تتطلب ألفراد لديهم
متطلبات جسمية خاصة تتناسب مع هذه الفاعلية كما أنها ترتبط بطريقة األداء  ،حيث أن
الطول الكلي للجسم والذي يعد سمى لالعبي ألعاب القوى  ،فهو يعطي األفضلية عند أداء عملية
الرمي فهو في هذا البحث جاء مترابط مع طول الطرف السفلي ( الساقين )  ،وكذلك الذراعين
وهذا ما يميز أفراد عينة البحث  ،فهذه النتيجة تتفق مع ما أشار إليه أحمد خاطر وعلي البيك (
 ) 4004بأن تناسق طول األطراف له أهمية بالغة في اكتساب التوافقات العصبية في معظم
األنشطة الرياضية ( ) 17 :1
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ويضيف أيضاً بأن القياسات الجسمية تعد من العوامل التي لها تأثير في التفوق في النشاط

الرياضي الممارس  ،فممارسة النشاط الرياضي تتحدد وفقاً لمالئمة تركيب جسمه ألداء العمل

المطلوب) 88 : 1 ( .

* يوجد ارتباط سلبي غير دال إحصـائياً بين مستوى األداء لفاعلـية رمي القرص وطول الذراع
اليمنى وطول الذراع اليسرى وطـول الجـذع حيث بلغت قيمة معامـل االرتبـاط ما بين
( . ) 2.251 _ 2.210

_ وجود ارتباط سلبي غير دال إحصائياً بين مستوى األداء وطول الذراع اليمنى حيث بلغت قيمة
معامل االرتباط . 2.251

_ وجود ارتباط سلبي غير دال إحصائياً بين مستوى األداء وطول الذراع اليسرى حيث بلغت
قيمة معامل االرتباط . 2.251

_ وجود ارتباط سلبي غير دال إحصائياً بين مستوى األداء وطول الجذع حيث بلغت قيمة
معامل االرتباط . 2.210

 االستنتاجات  :في ضوء عينة البحث واإلجراءات المتبعة والمعالجات اإلحصائية المستخدمةتمكنت الباحثة من التوصل إلى االستنتاجات اآلتية :
 _4وجود عالقة ارتباط دالة إحصائياً بين مستوى أداء فاعلية رمي القرص والطول الكلي للجسم
وطول الكف وطول الساق اليمنى وطول الساق اليسرى .
 _2ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائياً بين مستوى أداء فاعلية رمي القرص وطول الذراع
اليمنى وطول الذراع اليسرى وطول الجذع .
 التوصيات: -4يوصي الباحثون اجراء القياسات االنثروبومترية للطلبة بشكل عام والعبي رمي
القرص بشكل خاص ألجل تحديد العالقة بينها وبين مستوى األداء.
 -2يوصي الباحثون بإجراء بحوث مشابهة على عينات مختلفة وفي العاب أخرى.
 -1اال هتمام بالقياسات االنثربومترية واالستفادة منها بغرض انتقاء الالعبين في العاب
القوى.
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التقييم الذاتي لمفتشي التربية البدنية بمكتب التفتيش التربوي الزاوية
د .أمنة مصطفي كساب
المقدمة ومشكلة البحث :اإلشراف التربوي يهدف إلى النهوض بعمليتي التعليم والتعلم وذلك
من خالل التنسيق والتحرك لغرض نمو وتطوير المعلمين باتجاه يستطيعون معه توجيه مقدرة
الطالب ونموهم من أجل المساهمة في تطوير المجتمع الذي يعيشون فيه (41 :42
وقد اتخذ اإلشراف حديثاً أشكال متنوعة من حيث مفهومه وأهدافه وأساليبه فبعد أن كان يهـتم

بمراقبة المعلمين وتقييم أدائهم وتصيد أخطائهم ظهرت اتجاهات إشرافية متعددة كاإلشراف العلمي
الذي يستخدم االختبارات والمقاييس الموضوعية في دراسة المواقف التعليمية وتحول دور المسئول

عــن اإلش ـراف مــن مفــتش إلــى موجــه ثــم إلــى مشــرف يهــتم بتــدريب المعلــم علــى مهــارات التــدريس

واالتجاهات الحديثة والمعاصرة التي تساعد على النمو المهني(. )72 :8

واإلشراف التربوي في التربية البدنية هو نشاط موجه يهدف إلى خدمة العاملين فيها لتطوير
قدراتهم ورفع مستوياتهم الشخصية والعملية والمهنية بما يحقق تطوير العملية التعليمية والتربوية
وتحقيق أهدافها والعمل على تحسين الظروف التعليمية ومساعدة المعلمين لكي يرتقوا بمستوى
عملهم لذا سيكون لإلشراف في التربية البدنية قيمة عندما يجري وفق شروط ومتطلبات عدة وألجل
تحقيق ذلك فمن الضروري دراسة وبحث كل ما يتعلق بتطويرهم ومن ضمنها االهتمام بالكفايات
التربوية (.)445 : 41
ويضيف محمود أحمد وآخرون( )2242أن للتقويم دو ار بالغ األهمية في صنع مختلف

الق اررات التربوية فبالتقويم يمكن التعرف على فاعلية العملية التعليمية وتوجية مسارها أثناء كل
مراحل إعدادها وتنفيذها سواء في األهداف أو الوظائف أو المحتوى أو البرامج(21:41

ويذكر صالح الدين محمود ( )2244على أن للتقويم أدوا اًر ايجابية من الممكن اإلفادة منهـا
في توجيه العملية التربوية والتعليمية (.)17 : 4
ويذكر أبوعجيله الشيباني بأن التقييم الذاتي هو أداة أو وسيلة لالنعكـاس والـتعلم والمراقبـة أو
الضبط الذاتي لألداء ( .)171 :2
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وللمف ــتش الترب ــوي دو ار مهم ــا ف ــي العملي ــة التعليمي ــة فه ــو ركيـ ـزة م ــن ركائزه ــا األساس ــية  ،ويس ــعى
لتحسين العملية التعليمية وتطويرها من خـالل األرتقـاء بمسـتوى المعلمـين ورفـع كفايـاتهم وكفـاءتهم
اإلنتاجية.
واذا كــان المعلــم هــو المســؤول الرئيســي فــي إحــداث التغي ـرات المرغــوب فيهــا اجتماعيــا فــي
النش ــإ ف ــإن هن ــاك م ــن يقاس ــمه ه ــذا ال ــدور وه ــو المش ــرف الترب ــوي(المفتش) حي ــث يم ــارس ت ــأثيره
المباشر من خالل التوجيه واإلرشاد والتقويم)1:4(.

ويــذكر زيــاد الجرجــاوي ( )2228أن وجــود المفــتش أساســي لمســاعدة المعلمــين فــي تحســين

أدائهم واثارة دافعيتهم نحـو النمـو المهنـي وتطـوير المنهـاج المدرسـي ،فهـذا يسـهم فـي تحسـين تعلـم
التالميذ ونيل ثقة األولياء في المدرسة( )42: 5

وتتمثــل الكفايــة اإلش ـرافية فــي قــدرة المشــرف التربــوي علــى فهــم جانــب العمــل المدرســي فــي

ضمن ظروف المدرسة ،وتتطلـب الكفايـة اإلشـرافية القـدرة علـى المرونـة فـي التعامـل مـع اآلخـرين،
وعــدم التمســك بــالرأي ،وط ــرح اإليجابيــات تمهيــدا لمناقشــة الس ــلبيات أن وجــدت ،واعطــاء الوق ــت

الكافي دون تسرع ،والسماح إلبداء وجهات النظر(.)44:41

ونظ ار ألهمية اإلشراف التربوي فقد أجريت العديد من الدراسات في مجال اإلشـراف التربـوي

مثل دراسة رياض ستراك وفؤاد الحصـاونة ( ،) 1 ()2221ود ارسـة عبـد اآ آل سـرحان ()2227
(  ،)7ودراسة خالد الجواريش ( ،)1 ()2227ودراسة نواب عبد الشكور ( ،)45 ()2228ودراسة

فتحـ ــي فـ ــرج ( ،)0 ( )2244قتـ ــادة أبوجـ ــامع ( ،) 44 ()2241ود ارسـ ــة لطفيـ ــة شـ ــقالبو()2248

( .) 42

ويعتبر المفتش التربوي العمود الفقري للعملية التعليمية وتقويم المناهج والمساهمة في البحث
العلمي وفي السنوات األخيرة اقتصر دوره على ثالثة زيارات في السنة للتقييم المعلم لعدة مدارس،
وألن مدارسنا الزالت تركز على النمودج التقليدي لتقويم العملية التعليمية ،وأصبحت زيارة المفتش

تهدف إلى ضبط القواعد ،واالهتمام بمتطلبات المنهج واصدار احكام على المعلم أكثر من
التدريس ومايلزم العملية التعليمية .ومن خالل تخصص الباحثة وعملها في قسم المناهج وطرق

التدريس واشرافها على الطالب المعلمين في التدريب الميداني وتواصلها المباشر بمعلمي التربية
البدنية قد الحظت أن المفتش التربوي ال أثر إيجابي حقيقي له على مخرجات التعلم والنراه في
الميدان إال نادرا .وترى الباحثة أن التقويم ذاتياً يساعده في الحكم على أداء ما يقوم به لذا أصبح
من الضروري إيجاد وسيلة تقويم موحده وموضوعية ،لكي يشترك المفتش في عملية تقييم أدائه
تقوي دافعتيه وتؤثر في مستواها  ،فعملية التقييم الذاتي تنعكس إيجابيا على أدائه ألنه سيواكب
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بشكل مستمر المستجدات ويأخذ باألفضل من الطرائق واألساليب وتصحيح جملة من المسارات

في عمله .وهذا ما دفع الباحثة إلى التفكير في إيجاد وسيلة لتقييم أداء المفتش التربوي ذاتياً في

ضوء الكفايات اإلرشادية وتطبيقها على مفتشي التربية البدنية بمكتب التفتيش التربوي بالزاوية.
أهداف البحث :يهدف البحث إلى التعرف على:
 .4التقييم الذاتي للكفايات اإلرشادية لمفتشي التربية البدنية بمكتب التفتيش التربوي
الزاوية.

 .2الفروق في مستوى الكفايات اإلرشادية لمفتشي التربية البدنية بمكتب التفتيش التربوي
الزاوية تبعا لمتغير الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.

تساؤالت البحث:

 .4ما مستوى الكفايات اإلرشادية لدى مفتشي التربية البدنية بمكتب التفتيش التربوي
الزاوية؟

 .2هل توجد فروق داله احصائيا في مستوى كفايات اإلرشادية لمفتشي التربية البدنية
بالزاوية تبعا لمتغير الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟

إجراءات البحث:
منهج البحث :تم استخدام المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته لطبيعة البحث .
مجتمع البحث :مفتشي التربية البدنية التابعين لمكتب التفتيش التربوي الزاوية والبالغ عددهم
( )14مفتش.
عينةةة البحةةث :تــم اختيــار العينــة بالطريقــة العمديــة والتــي بلغــت(  )11مفــتش تربيــة بدنيــة التــابعين
لمكتب التفتيش التربوي الزاوية للعام الدراسي 2240/2248م.
جدول ( )1يوضح توصيف أفراد العينة
العينة

المتغير
العدد

النسبة

جهة العمل

مكتب تفتيش الزاوية

04

%100

المؤهل العلمي

عالي

11

44.11

متوسط

11

%11.00

أكثر من  11سنة

11

%11.00

أقل من  11سنة

11

%44.11

ذكر

11

%11.00

أنثى

11

%44.11

الخبرة
الجنس
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أدوات البحث :استخدمت الباحثة استمارة تقييم الكفايات اإلرشادية لمفتشي التربية البدنية من قبل
المعلمين المعدة من قبل لطفية شقالبو( ) 42 ()2248بعد إعادة ترتيب الكفايات و تحوير
صياغة العبارات إلى صيغة سؤال .واشتملت محاورها على االتي :
.4

محور :كفايات اإلشراف على التدريس

 42العبارة

.1

محور :كفايات القيادة

محور :كفايات العالقات اإلنسانية

 44العبارة
 42العبارة

.5

محور :كفايات التطوير المهني للمعلمين

 44العبارة

.2
.1
.4

 7عبارات

محور :كفايات إدارة الفصل

 42العبارة

محور :كفايات أساليب التقويم والقياس

 يتكون سلم االستجابة لالستمارة من خمسة استجابات بناء على درجة تقييم كل عبارة من
قبل المفتشين وفقا للمقياس الخماسي

 الدراسة األساسية :تم توزيع االستمارات على عينة البحث في الفترة من يوم األثنين
الموافق  42/ 5إلى 2248/42/22م .

 المعالجات االحصائية :تم تحليل البيانات عن طريق برنامج( المتوسط الحسابي االنحراف
المعياري، ،النسبة المئوية وقيمة ت).

عرض ومناقشة النتائج:

أوال :اإلجابة على التساؤل األول :ما مستوى الكفايات اإلرشادية لدى مفتشي التربية البدنية بمكتب
التفتيش التربوي الزاوية.

جدول ( )1الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومجموع درجات التقييم والنسبة المئوية إلجابات العينة حول
مستوى مفتشي التربية البدنية للكفايات اإلرشادية

ت

الكفايات

1

كفايات اإلشراف على التدريس

2

كفايات إدارة الفصل

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النسبة المئوية

التقدير

3.826
365.0

76580

%03662

جيد

7661.

%016.3

جيد

36438

76845

%86602

جيد

الوسط الحسابي
36420

االنحراف المعياري
768..

النسبة المئوية

التقدير

%86624

جيد

76075

%07611

جيد

76875

%8.628

جيد

%07635

جيد

3

كفايات القيادة

ت
4

كفايات العالقات اإلنسانية

5

كفايات التطوير المهني للمعلمين

36420

8

كفايات أساليب التقويم والقياس

36530

الكفايات

االستمارة ككل
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يوضــح الجــدول ( )2أن أعلــى نســبة حققتهــا الكفايــة ( )1بنســبة مئويــة (  )%28.32بمســتوى

(جيـد) والتــي نصــت علــى (كفايــة اإلشـراف علــى التــدريس) ،وأقــل نســبة حققتهــا الكفايــة ( )4بنســبة
( )%43.24تحــت مســتوى (جيــد) والتــي نصــت علــى (كفايــات العالقــات اإلنســانية)  ،أمــا مســتوى
الكفايات اإلرشادية لمفتشي التربية البدنية بمكتب التفتيش الزاوية في (محور كفايـة اإلشـراف علـى

التدريس) ككل كان بنسـبة ( ، )%20.83وبهـذه النسـبة يتبـين أن عينـة البحـث قـد حققـت مسـتوى
(جيــد) ،وتــرى الباحثــة أنــه مــن الضــروري أن يلــم المفــتش بكفايــات اإلش ـراف علــى التــدريس حتــى

يستطيع مساعدة المعلم لكي يرتقي بمستوى العملية التعليمية بالشكل المطلوب.

ثانيا :اإلجابة على التساؤل الثاني :هل توجد فروق داله احصائيا في مستوى كفايات مفتشي
التربية البدنية بالزاوية تبعا لمتغير الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.

جدول ( )3المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) بين مستوى الكفايات اإلرشادية
لمفتشي التربية البدنية تبعاً المؤهل العلمي .

المعالجات
الكفةايات

متوسط

عالي
المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

قيمة ت

مستوى
الداللة

1

كفايةات اإلشراف على التدريس

0.11

0.16

0.61

0.10

0.70

0.41

1

كفايات إدارة الدرس

0.11

0.77

0.60

0.07

0.10

0.70

0

كفايات أساليب التقويم والقياس

0.47

0.14

0.11

0.66

0.60

0.16

4

كفايات القيادة

0.07

0.71

0.41

0.11

0.10

0.60

1

كفايات العالقات اإلنسانية

0.46

0.71

0.40

0.70

0.11

0.00

6

كفايات التطوير المهني للمعلمين

0.10

0.61

0.11

0.70

0.01

0.11

** دال عند مستوى 7671

* دال عند مستوى 7675

يتب ــين م ــن الج ــدول ( )8أن مس ــتوى الدالل ــة لك ــل المح ــاور أكب ــر م ــن مس ــتوى معنوي ــة ()0.03

وبالت ــالي نقب ــل ف ــرض الع ــدم ونـ ـرفض الف ــرض الب ــديل وه ــو يعن ــي أن ــه ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة
إحص ــائية ب ــين مس ــتوى مفتش ــي التربي ــة البدني ــة تبع ــا لمتغي ــر المؤه ــل العلم ــي ف ــي جمي ــع مح ــاور

الكفايــات .وتــرى الباحثــة ان مفتشــي التربيــة البدنيــة علــى اخــتالف مــؤهالتهم العلميــة متفقــين فــي
جميع محاور الكفايات  ،وقد يعود السبب فـي ذلـك إلـى أن أدائهـم للكفايـات اإلشـرافية واحـده سـواء

كـ ـ ــان لحملـ ـ ــة المتوسـ ـ ــط أو العـ ـ ــالي .وتتفـ ـ ــق هـ ـ ــذه النتيجـ ـ ــة مـ ـ ــع د ارسـ ـ ــة ريـ ـ ــاض سـ ـ ــتراك وف ـ ـ ـؤاد
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الحصــاونة( ) 4 ()2004والتــي أشــارت إلــى عــدم وجــود تــأثير لمتغيــر المؤهــل العلمــي علــى تقــويم
أداء المشرفين للكفايات.

جدول (  )4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) بين مستوى الكفايات اإلرشادية
لمفتشي التربية البدنية تبعاً لمتغير الخبرة .
المعالجات
الكفةايات

أكثر من  11سنة

أقل من  11سنة

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

قيمة ت

مستوى
الدال لة

1

كفايةات اإلشراف على التدريس

0.61

0.61

0.11

0.44

0.70

0.41

1

كفايات إدارة الدرس .

0.71

0.01

0.46

0.70

0.00

0.01

0

كفايات أساليب التقويم والقياس

0.17

0.71

0.10

0.46

0.01

0.76

4

كفايات القيادة

0.46

0.70

0.40

0.11

0.10

0.70

1

كفايات العالقات اإلنسانية

0.40

0.70

0.46

0.61

0.11

0.00

6

كفايات التطوير المهني للمعلمين

0.60

0.01

0.10

0.46

1.71

0.16

** دال عند مستوى 7671

* دال عند مستوى 7675

يتب ــين م ــن الج ــدول ( )4أن مس ــتوى الدالل ــة لك ــل المح ــاور أكب ــر م ــن مس ــتوى معنوي ــة ()0.03
وبالت ــالي نقب ــل ف ــرض الع ــدم ونـ ـرفض الف ــرض الب ــديل وه ــو يعن ــي أن ــه ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة

إحصــائية بــين مســتوى مفتشــي التربيــة البدنيــة تبعــا لمتغيــر الخب ـرة فــي جميــع محــاور الكفايــات .
وتـرى الباحثـة أن هــذه النتيجـة تــدل علـى أن مفتشــي التربيـة البدنيـة ينتمــون إلـى مجتمــع واحـد رغــم
إختالف خبرتهم الوظيفية حول أدائهم في ضوء الكفايات اإلشرافية .وتتفق نتـائج هـذا البحـث مـع

دراسة لطفية شقالبو( ) 12 ()2013
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جدول (  ) 5ال متوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) بين مستوى الكفايات اإلرشادية لمفتشي
التربية البدنية تبعاً لمتغير الجنس .
المعالجات
الكفةايات

أنثى

ذكر
المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

قيمة ت

مستوى
الداللة

1

كفايةات اإلشراف على التدريس

0.77

0.61

0.41

0.46

1.66

0.11

1

كفايات إدارة الدرس

0.01

0.01

0.41

0.64

1.01

0.07

0

كفايات أساليب التقويم والقياس

0.61

0.70

0.01

0.40

1.10

0.10

4

كفايات القيادة

0.10

0.61

0.11

0.61

1.14

0.14

1

كفايات العالقات اإلنسانية .

0.11

0.71

0.01

0.61

0.01

0.41

6

كفايات التطوير المهني للمعلمين

0.61

0.00

0.17

0.40

1.01

0.71

يتب ــين م ــن الج ــدول ( ) 3أن مس ــتوى الدالل ــة لك ــل المح ــاور أكب ــر م ــن مس ــتوى معنوي ــة ()0.03

وبالت ــالي نقب ــل ف ــرض الع ــدم ونـ ـرفض الف ــرض الب ــديل وه ــو يعن ــي أن ــه ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة

إحصــائية بــين مســتوى مفتشــي التربيــة البدنيــة تبعــا لمتغيــر الجــنس فــي جميــع محــاور الكفايــات .
وتتفق نتائج هذا البحث مع دراسة لطفية شقالبو( .) 12 ()2013

االستنتاجات:
في ضوء تساؤالت ونتائج البحث ومناقشتها توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:
 .4أن أعلى نسبة حققتها الكفاية (اإلشراف على التدريس) بنسبة مئوية (  )%28.32عند
مستوى (جيد)  ،وأقل نسبة حققتها الكفاية(كفايات العالقات اإلنسانية) بنسبة

( )%43.24تحت مستوى (جيد)  ،أما مستوى الكفايات اإلرشادية لمفتشي التربية البدنية
بمكتب التفتيش الزاوية في (محور كفاية اإلشراف على التدريس) ككل كان بنسبة

( ، )%20.83وبهذه النسبة يتبين أن عينة البحث قد حققت مستوى (جيد)

 .2أن مســتوى الداللــة لكــل المحــاور أكبــر مــن مســتوى معنويــة ( )0.03وبالتــالي نقبــل فــرض
العــدم ون ـرفض الفــرض البــديل وهــو يعنــي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين
مستوى مفتشي التربية البدنية تبعا لمتغير المؤهل العلمي في جميع محاور الكفايات.
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 .8أن مســتوى الداللــة لكــل المحــاور أكبــر مــن مســتوى معنويــة ( )0.03وبالتــالي نقبــل فــرض
العــدم ون ـرفض الفــرض البــديل وهــو يعنــي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين
مستوى مفتشي التربية البدنية تبعا لمتغير الخبرة في جميع محاور الكفايات .

 .4أن مســتوى الداللــة لكــل المحــاور أكبــر مــن مســتوى معنويــة ( )0.03وبالتــالي نقبــل فــرض
العــدم ون ـرفض الفــرض البــديل وهــو يعنــي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين
مستوى مفتشي التربية البدنية تبعا لمتغير الجنس في جميع محاور الكفايات .

التوصيات:

 .4إجراء دراسات وبحوث عن أداء المشرفين التربويين لمراحل التعليم المختلفة.
 .2إعداد دليل لإلشراف التربوي من قبل و ازرة التعليم لتسهيل عملية تقويم المشرفين
إلدائهم اإلشرافي.

 .1ضرورة إقامة مؤتمرات سنوية خاصة باإلشراف التربوي.

 .1إقامة دورات تدريبية للمشرفين التربويين لرفع كفاءيتهم اإلشرافية.
المراجع العربية:
-4

ابولقاسم بوسعدة

فاعليــة تقــويم المفــتش للمعلــم فــي المدرســة األبتدائيــة ،رســالة ماجســتير،

-2

أبو عجيله محمد الشيباني

القياس والتقويم التربوي  ،مطبعة السالم ،ليبيا.2241 ،

-1

رياض ستراك

-5

زياد الجرجاوي

واقع اإلشراف التربوي في مدارس التعليم الثانوي في محافظات غزة ،

-4

صالح الدين محمود عالم :

القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية  ،دار المسيرة  ،عمان،

-1

قسـ ـ ــم علـ ـ ــم الـ ـ ــنفس وعلـ ـ ــوم التربيـ ـ ــة ،جامعـ ـ ــة ورقلـ ـ ــه،الجزائر.4001،

خالد محمد سالمة الجواريش:

الكفايـ ــات اإلش ـ ـرافية مـ ــن وجه ـ ــة نظـ ــر المش ـ ـرفين والمعلمـ ــين للمرحل ـ ــة
األساسية األولى)دراسة تطبيقيـة علـى فلسـطين) ،رسـالة دكتـوراه  ،كليـة

التربية ،فلسطين.2227،

فؤاد الحصاونة

www.nilevally.edu.sd

 :تق ـ ـ ــويم أداء المشـ ـ ـ ـرفين الترب ـ ـ ــويين ف ـ ـ ــي األردن ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ــوء مهم ـ ـ ــاتهم
واالتجاهـ ــات اإلش ـ ـرافية الحديثـ ــة  ،د ارسـ ــات فـ ــي االدارة التربويـ ــة  ،دار
وائل للنشر والتوزيع ،عمان 2221 ،
فلسطين2228،

2244
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-7

عبد اآ آل سرحان

-8

فاروق البوهي

-0

فتحي عيسى فرج

:

جامعة الزاوية

العمليــة اإلشـرافية فــي إدارات التربيــة والتعلــيم وم اركــز اإلشـراف التربــوي
في ضوء مبـاد الجـودة الشـاملة  ،رسـالة ماجسـتير  ،جامعـة أم القـرى

 ،مكة.2227 ،

آراء م ــوجهي ومعلم ــي التعل ــيم األساس ــي ف ــي اإلشـ ـراف الفن ــي ،د ارس ــة

:

مقارنـ ــة بمحافظـ ــة اإلسـ ــكندرية (ج م ع) ودولـ ــة البح ـ ـرين ،مجلـ ــة كليـ ــة
التربية ،جامعة اإلسكندرية ،العدد  ، 4اإلسكندرية .4002 ،

 :تقـ ــويم أداء المش ـ ـرفين التربـ ــويين بشـ ــعبية الجبـ ــل األخضـ ــر فـ ــي ضـ ــوء
كفايـ ـ ــاتهم المهنيـ ـ ــة ،رسـ ـ ــالة ماجسـ ـ ــتير ،كليـ ـ ــة اآلداب ،جامعـ ـ ــة عمـ ـ ــر
المختار،ليبيا2244،

 -42فائق حسين أبو حليمة

الحديث في اإلدارة الرياضية  ،دار وائل للنشر  ،عمان .2221 ،

 -44قتادة محمد أبوجامع

دور المش ـ ـرفين التربـ ــويين فـ ــي تحسـ ــين معلمـ ــي التربيـ ــة الرياضـ ــية فـ ــي

المــدارس الحكوميــة بمحافظــة غـزة فــي ضــوء معــايير الجــودة الشــاملة ،
رسـ ــالة ماجسـ ــتير منشـ ــورة  ،كليـ ــة التربيـ ــة  ،جامعـ ــة األزهـ ــر  ،غ ـ ـزة ،
.2241

تقيــيم الكفايــات اإلرشــادية لمفتشــي التربيــة البدنيــة ،مجلــة عــالم الرياضــة

 -42لطفية أمحمد شقالبو

للعلـ ـ ــوم التربوي ـ ـ ــة ،كلي ـ ـ ــة التربي ـ ـ ــة البدني ـ ـ ــة وعل ـ ـ ــوم الرياض ـ ـ ــة ،جامع ـ ـ ــة
الزاوية.2248،

 -41محمود أحمد عمر وآخرون  :القياس النفسي والتربوي ،دار المسيرة  ،عمان. 2244 ،
 -41محمود داود الربيعي
-45

نواب أنور عبد الشكور

:

:

اإلشراف والتقويم في التربية الرياضية ،دار المناهج ،عمان.2224 ،

مس ـ ــتوى تحقي ـ ــق كفاي ـ ــات الم ـ ــوجهين التربوي ـ ــة عن ـ ــد ممارس ـ ــة مه ـ ــامهم

اإلشـ ـرافية ف ــي م ــدارس التعل ــيم الث ــانوي الع ــام بمحافظ ــة ع ــدن ،رس ــالة
ماجستير ،كلية التربية  ،جامعة عدن  ،اليمن .2228 ،
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الثقافة المهنية التنظيمية ألعضاء هيئة التدريس وعالقتها بااللتزام الوظيفي
بكليتي التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي ( الزاوية  -طرابلس )
أ.ك.د  /محاسن أحمد عدنان خليفة
المقدمة ومشكلة البحث :في ضوء الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم اليوم أصبح لزاما على
الجامع ات مراجعة أهدافها واالهتمام بتنمية مواردها البشرية  ،فهي تمثل قمة الهرم التعليمي في
المجتمع ومركز اإلشعاع الثقافي  ،فالجامعات مؤسسات تؤثر وتتأثر بالمجتمع وهي أداة فعالة
إلمداده بالكفاءات الثقافية و المهنية واالقتصادية وغيرها  ،واهتمام المؤسسة التعليمية بالمورد
البشري هو مفتاح نجاحها فاعتمد نجاحها باعتمادها على التشكيلة الثقافية واالجتماعية لمواردها
البشرية  ،فهي حجر األساس في بناء وتطوير الدول.
ويشـير علـي آل ازهـر )  ) ٢٠٠٢إلـى إن دور الهيئـة التدريسـية بمؤسسـات التعلـيم العـالي
متجدد بشكل دائم مما  ،دفع العديد من الجامعات على مستوى العالم إلـى التركيـز علـى التنميـة
المهنية لعضو هيئة التدريس بهدف تطوير العملية التعليمية  ،والتأكيد على رسالة مؤسسة التعلـيم
العالي  ،واستيعاب التطورات الجديدة المتسارعة في مجـاالت وأدوار عمـل هيئـة التـدريس المتعـددة
والتـي تشـمل التطـوير التدريسـي والمعلومـاتي  ،والتقنـي  ،والمنهجـي  ،واإلداري  ،والبحثـي ،
والتقويمي  ،والتخصصي()1:7
ويعــد عضــو هيئــة التــدريس أحــد المــدخالت البشـرية للعمليــة التعليميــة إن لــم يكــن أهمهــا علــى
اإلطالق فهو العنصر الفعال والمؤثر في مدخالت النظام التعليمي الجـامعي وفـي تحقيـق أهدافـه
على نحو أفضل وبكفاءة عالية.
ويؤكــد أبــو النجــا احمــد ع ازلــدين( )2224علــى أن للمعلــم الجــامعي تــأثيره المباشــر والفعــال
على الطالب كما يسهم بدور فعال وأساسي في وصول الجامعة إلى غايتها المرجوة كما ينـاط بـه
مسؤولية تحقيق الجانب االكبر من أهداف التعليم العالي وخاصـة فيمـا يتعلـق بتحقيـق تكامـل نمـو
الشباب الجامعي في كافة المجاالت(.)47 :4

33

العدد الواحد والعشرون مجلة عالم الرياضة والعلوم التربوية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة الزاوية

وتضيف زينب عمر وغادة جالل ( )2228أن المعلم له تأثير خطير على طالبه إذ إنه يساهم
في تشكيل حياتهم ومدهم بألوان الثقافة والخبرة التي تساهم في جعلهـم يؤمنـون بفلسـفة واتجاهـات
مجتمعهم  ،لذا أصبحت الحاجة ملحـة لوجـود مصـدر بشـري رفيـع المسـتوى لمزاولـة التعلـيم وتقويـة
فاعليته( . )45: 1
والثقافة المهنية هي المحرك األساسي ألي مؤسسة  ،و هـي تتعلـق باكتسـاب المعلـم المهـارات
المهنية والسلوكية التي تساعده في مهنة التدريس)41 (.
فالثقافة ضـرورة لكـل معلـم بحكـم كونـه مربيـا لنيـل ثقـة طالبـه والتـأثير فـيهم ،وفـي نفـس الوقـت
تساعده على حل الكثير من المشكالت التي تصادفه في حياته المهنية (.)75: 1
فعـن طريـق الثقافـة يكتسـب الفـرد اتجاهـات سـلوكه العـام  ،فهـي بمثابـة الشخصـية التـي تميـز
الفرد عن غيـره مـن األفـراد وتميـز المجتمـع عـن غيـره مـن المجتمعـات كمـا تنمـي فـي الفـرد شـعو ار
باالنتماء والوالء فتربطه باألفراد اآلخـرين فـي شـعور واحـد وتميزهـا جميعـا عـن الجماعـات األخـرى
(

)
ويؤكــد محمــد بــن غالــب ( )2225أن الثقافــة لهــا دور مهــم فــي تشــكيل عــادات الفــرد وقيمــه

واتجاهاته وطرق تعامله مع األشخاص واألشياء التي حوله(.) 4:0
وتعتبر الثقافة عملية مكتسبة أي تكتسب من خالل التفاعل والعمل الجماعي مع األفراد في
بيئة العمل  ،وعندما يكتسبها الفرد في العمل أو المؤسسة تصبح جزء من سلوكه و من خاللها
نستطيع أن نتنبأ بسلوك األفراد معتمدين على ثقافتهم  ،فالثقافة المنظمة عملية إنسانية حيث
يعتبر اإلنسان هو المصدر الرئيسي لها أي انها من صنعه وبدونه ال تكون هناك أي ثقافة.
ويرى مصطفى محمود ( )2222أنها نظام متكامل فهي تشكل كال متكامال تسعى إلى خلق
انسجام بين مجموع أجزائها ،فأي تغيير يط أر على أي جزء من جوانب الحياة يؤثر في النمط
الثقافي للمنظمة والمجتمع )1 :42(.
والهدف من هذه الثقافة هو تعميق الكفايات القائمة وتنميـة الكفايـات الجديـدة واغنـاء المعـارف
العام ــة والمهني ــة  ،والتم ــرن بش ــكل فع ــال عل ــى مج ــاالت ل ــيس ل ــدينا عنه ــا س ــوى المعرف ــة النظري ــة
( .)441:4
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فالثقاف ــة المهني ــة التنظيمي ــة ه ــي أح ــد العوام ــل األساس ــية المح ــددة لنج ــاح وتف ــوق المؤسس ــات
وخاصــة فــي وقتنــا ال ـراهن الــذي تتميــز فيــه بيئــة العمــل بتغي ـرات س ـريعة ومتالحقــة مــن شــأنها
التأثير على أدائها وتحقيق أهدافها ،فالمؤسسات التي تمتلك ثقافة مهنية قوية تمكن أعضاءها من
االلت ـزام واالنضــباط واإلبــداع والمشــاركة فــي حــل المشــكالت واتخــاذ الق ـ اررات  ،وبالتــالي تحقيــق
التميز في األداء.
ويض ــيف محم ــد ب ــن غال ــب ( )2225إل ــى أن الثقاف ــة التنظيمي ــة تت ــرك بمكوناته ــا المادي ــة
والمعنويــة بصــماتها علــى المنظمــات اإلداريــة بصــفة عامــة والمؤسســات التعليميــة بصــفة خاصــة،
وتكسب كل منها سمات شخصية تميزها عن غيرها  ،كما تـوفر اإلطـار الـذي يوضـح طريقـة أداء
العمل والمعايير التـي يـتم مـن خاللهـا ربـط االفـراد بالمنظمـات والمؤسسـات وتحفيـزهم ألداء عملهـم
بإتقان ورفع مستوى التزامهم الوظيفي()1:0
فــااللتزام الــوظيفي يشــكل األســاس التــي يتــيح لصــاحب المهنــة ان يضــع مهنتــه فــي خدمــة
ألمجتمـع وللوظيفـة قواعـدها وأخالقياتهـا وخاصـة الوظيفـة العامـة  ،فهـي تتطلـب مـن المهنـي التقيــد
بمواقيـت العمــل وقواعـده  ،واحتـرام مكـان العمــل والمحافظـة علــى مسـتلزماته وتقــديم الخدمـة بن ازهــة
وبدون محاباة()78:5
ويشـير محمــد قاســم ( )4001أن الثقافــة هــي محـدد مــن محــددات االلتـزام الــوظيفي ألنهــا
تمارس تأثي ار كبي ار على سلوك االفراد في المؤسسات وتركز علـى إيجـاد قـيم وأهـداف مشـتركة بـين
العــاملين األمــر الــذي جعلهــا تفــرض علــى القــادة والمــديرين االهتمــام بهــا فــي المحاولــة إلــى فهــم
أبعادها وعناصرها ()284: 8
وتضــيف امــاني جمــال نقــال عــن الرواشــدة ( )2242إن االلت ـزام الــوظيفي هــو االرتبــاط
النفســي الــذي يـربط الفــرد بالمؤسســة التــي يعمــل فيهــا  ،واتجاهاتــه نحوهــا  ،والــى الســلوكيات التــى
يقــوم بهــا فــي المؤسســة ويــدل علــى مــدى الت ازمــه بالقواعــد األخالقيــة التــي تحــدد عالقتــه بعملــه،
والراحة النفسية والرضا عن شغله لوظيفته واالعتزاز بها وتفضيلها عن غيرها()41: 2
ونظ ار ألهمية االلتزام الوظيفي في تحسين وتطوير مستوى االداء الوظيفي لـد العـاملين فانـه
يجب على القيادات اإلدارية توفير العمل على تنمية االلتزام الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة من
خــالل بيئــة تنظيميــة تســمح باالبتكــار واإلبــداع الــوظيفي وتتســم بعالقــات االهتمــام والرعايــة كــذلك
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العمــل علــى اشــبع االحتياجــات الوظيفيــة للمــوظفين مــن خــالل الب ـرامج التدريبيــة والتعليميــة التــي
تضمن الشعور بالتطور الوظيفي والتشجيع على األداء الجيد (.)545:42
وق ــد أك ــدت العدي ــد م ــن الد ارس ــات الس ــابقة كد ارس ــة أم ــاني جم ــال (  ،)2()2242ود ارس ــة
محمد بن غالب (  ،)0( )2225ودراسة )41( Crawford

على أهمية الثقافة المهنيـة

التنظيمي ــة وااللتـ ـزام ال ــوظيفي فالثقاف ــة المهني ــة التنظيمي ــة ه ــي ق ــيم وأخالقي ــات واتجاه ــات وأفك ــار
وسياسات توجه سلوك عضو هيئة التدريس في الكلية التي يعمل بها وتؤثر في فعاليتهـا وكفاءتهـا
مم ــا ت ــؤثر ايجابي ــا ف ــي الت ازم ــه ال ــوظيفي  ،حي ــث تس ــعى و ازرة التعل ــيم الع ــالي م ــن خ ــالل فلس ــفتها
وأهدافها ألحداث عملية التطور الشامل لهيئاتها و مؤسساتها بما في ذلك عضو هيئـة التـدريس و
فــي ضــوء التطــور التكنولــوجي للعلــم والمعرفــة ولمــا كانــت الثقافــة ســلوكا لألف ـراد تســتقى مــن الــدين
والعادات والتقاليـد ووسـائل االتصـال وبيئـة العمـل  ،وبمـا أن أعضـاء هيئـة التـدريس مـن العـاملين
الــذين ال يتركــون قــيمهم وأفكــارهم وأخالقهــم واتجاهــاتهم خــارج أب ـواب كليــاتهم فــان تلــك المــؤثرات
الثقافية تؤدى دو ار مهم في التفاعل اإلداري واالجتماعي و الوظيفي ولذا فان فاعلية عضو هيئـة
التــدريس وحيويتــه ال تقتصــر عل ـى إعــداده ومســتواه وكفاءتــه ومؤهل ـه العلمــي والتقنــي فحســب بــل
تعتمد اعتمادا مباش ار على درجة والءه والتزامه الوظيفي مما يـؤدي إلـى تحسـين أداء الكليـة وزيـادة
فاعليتهــا وتحقيــق أهــدافها والتــي تعتبــر كيــان وظيفــي يضــم كــادر تدريســي كبيــر تختلــف مســتوياته
التعليمية والشخصية والثقافية والذي يعتبر المحرك األساسي لتقـدم الكليـة وتطورهـا ،ونظـ ار ألهميـة
الثقافة المهنية التنظيمية في التأثير اإليجابي أو السلبي على عمل الكلية بشكل مباشر مما يؤثر
في هيكلية العمل سواء للموظف أو لعضو هيئة التدريس يتبع ذلك تـأثير مباشـر علـى التـزامهم
الوظيفي وبالتالي يظهر التخاذل وعدم االهتمام أو الغياب المستمر لعدم قناعتهم بالمهنـة وأنهـا ال
تقدم لهم ما يتمنونه  ،وكلية التربية البدنية علوم الرياضة ضمن إحدى المؤسسات التربوية التي
تســعي إل ـى الرقــي فــي مســتوى أعمالهــا عل ـى الصــعيد العلمــي والــوظيفي وكوحــدة تتضــافر فيهــا
الجهــود العلميــة واإلداريــة ويســعى العــاملين فيهــا إلــى تحقيــق مبــادئهم وقــيمهم تجــاه العمــل لكــي
تحقــق الكليــة أهــدافها  ،وم ـن هــذا المنطلــق جــاءت فك ـرة هــذا البحــث وهــو محاولــة للتعــرف علــى
الثقافة المهنية التنظيمية لعضو هيئة التدريس بالكلية وعالقتها بالتزامه الوظيفي.
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أهداف البحث :يهدف البحث إلى التعرف على :
 .4مستوى الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليتي
التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي الزاوية و طرابلس.

 .2العالقة بين الثقافة المهنية

التنظيمية وااللتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس

بكليتي التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي الزاوية و طرابلس.

 .1الفروق في مستوى الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس
بكليتي التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي الزاوية و طرابلس.

تساؤالت البحث:
 -4ما مستوى الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي لدى أعضاء التدريس بكليتي
التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي الزاوية و طرابلس؟

 -2هل هناك عالقة ارتباط دالة إحصائياً بين الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي لدى
أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي الزاوية وطرابلس ؟

 -1هل توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي بين
أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي الزاوية وطرابلس ؟

مصطلحات البحث:

 الثقافة المهنية التنظيمية:هي اإللمام بالمعارف والمعلومات والمهارات الالزمة ألداء مهنةمعينة والعمل بأسلوب منظم من خالل التعلم والخبرة والممارسة ومتابعة ما يحدث فيها من
تطور( .تعريف إجرائي)
إجراءات البحث:
منهج البحث  :استخدمت الباحثة المنهج الوصفي نظ ار لمالئمته لطبيعة هذا البحث.
عينة البحث  :تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من أعضاء هيئة التدريس بكليتي
التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي الزاوية وطرابلس  ،وقد بلغ عددهم (  ) 75عضو هيئة
تدريس للعام الجامعي .2247 -2244
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أدوات البحث  :استمارة للثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس.
انطالقا من أن الدراسة الحالية هدفت إلى التعرف على الثقافة المهنية التنظيمية ألعضاء هيئة
التدريس وعالقتها بااللتزام الوظيفي  ،فقد قامت الباحثة بتصميم استمارة استبيان في ضوء
استفادة الباحثة مما سبق مع االستعانة ببعض المراجع العلمية وأخذ آراء المتخصصين في
التربية البدنية و علوم الرياضة من الحاصلين على درجة محاضر فما فوق  ،وذلك لتحديد
وبناء عليه تحديد العبارات الخاصة لكل محور  ،وأتبعت الباحثة لبناء هذه
محاور االستمارة ،
ً

االستمارة الخطوات التالية:

 تحديد محاور االستمارة  :من خالل المسح المرجعي للمراجع العلمية والدراسات العلمية
تم التوصل إلى تحديد مجموعة من العبارات

التي تقيس الثقافة المهنية التنظيمية

وااللتزام الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس .قامت الباحثة بإعداد االستمارة وتضمنت

محورين تمثلت في ( الثقافة المهنية التنظيمية ) و (االلتزام الوظيفي) .

 بعد إعداد االستمارة تم عرضها على مجموعة من الخبراء وذلك للتعرف على أرائهم
فيما يلي :

 .4سالمة الصياغة اللغوية لكل محور والعبارات التي يحتويها كل محور باالستمارة .
 .2إمكانية حذف أو تعديل أو إضافة لمفردات االستمارة.

 الصورة النهائية لالستمارة :بعد عرض االستمارة على الخبراء كانت مالحظاتهم على
النحو التالي :

 تم تعديل وحذف وترتيب واضافة بعض المحاور والعبارات تحت كل محور .

 تم تنفيذ جميع االقتراحات والتعديالت التي ابدآها الخبراء وبالتالي أخذت استمارة الثقافة
المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية البدنية وعلوم
الرياضية بجامعتي الزاوية وطرابلس شكلها النهائي واشتملت محاورها على األتي :

المحور األول :الثقافة المهنية

( 10عبارة )

المحور الثاني :االلتزام الوظيفي

( 00عبارة )

المعامالت العلمية لالستمارة :
 oالصدق  :استخدمت الباحثة صدق المحكمين حيث تم عرض االستمارة على مجموعة من
الخبراء وهم أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية البدنية و علوم الرياضة وعددهم ( )8خبراء ،
وتراوحت النسبة المئوية آلرائهم ما بين( )% 422، % 82مما يشير إلى صدق عالي

لالستمارة .
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 oثبات االستمارة  :تم إيجاد معامل ثبات االستمارة ككل باستخدام التجزئة النصفية وقد بلغ
معامل االرتباط لالستمارة ككل (  ، ) 2.841وذلك يدل على معامل ثبات عالي لمحتويات
االستمارة وبذلك أصبحت االستمارة تتسم بالثبات .

الدراسة األساسية  :تم توزيع وجمع استمارة الثقافة المهنية التنظيمية وعالقتها بااللتزام الوظيفي
من والى العينة من قبل الباحثة بعد التوضيح لكيفية اإلجابة في الفترة ما بين  2247 /1/ 7م

إلى 2247 / 1 / 22م.

المعالجة اإلحصائية  :لقد تم تحليل البيانات عن طريق برنامج  SPSSالذي تضمن  :اإلحصاء
الوصفي (المتوسط الحسابي  ،االنحراف المعياري)  ،النسبة المئوية  ،معامل االرتباط

،اختبار(ت).

عرض النتائج ومناقشتها  :من خالل أدوات جمع البيانات والتحليل اإلحصائي تم التوصل إلى
النتائج التالية :
أوال لإلجابة على التساؤل االول والذي ينص على :ما مستوى الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام
الوظيفي لدى أعضاء التدريس بكليتي التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي الزاوية و طرابلس؟
جدول ( )1يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومجموع الدرجات والنسبة المئوية
طبقاٌ الستجابت العينة على محوري الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي
المعالجات اإلحصائية

المتوسط

المحاور

الحسابي

االنحراف المعياري

مجموع دراجات

النسبة المئوية

التقييم

محور الثقافة المهنية التنظيمية

1.047

0.441

0101

% 70.64

محور االلتزام الوظيفي

1.101

0.410

1107

% 74.07

يتضح من الجدول ( )4أن مستوى الثقافـة المهنيـة التنظيميـة ألعضـاء هيئـة التـدريس بكليتـي
التربي ــة البدني ــة وعل ــوم الرياض ــة بج ــامعتي الزاويـــة وطـ ـرابلس ق ــد تحص ــل عل ــى متوس ــط حسـ ــابي
( )2.117وانح ـراف معيــاري ( )2.110وبنســبة مئويــة ( ، )% 78.41بينمــا يوضــح الجــدول أن
مسـتوى االلتـزام الـوظيفي ألعضــاء هيئـة التــدريس بكليتــي التربيـة البدنيــة وعلـوم الرياضــة بجــامعتي
الزاويـة وطـرابلس قـد تحصــل علـى متوسـط حســابي ( )2.214وانحـراف معيـاري ( )2.148ونســبة
مئويــة ( )% 71.17وتــرى الباحثــة أن نتيجــة محــوري الثقافــة المهنيــة التنظيميــة وااللتـزام الــوظيفي
كانت بين الجيد والجيد جدا مما يدل على ثقافـة اعضـاء هيئـة التـدريس والتـزامهم الـوظيفي فالكليـة
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التي يمتلك افرادها ثقافة مهنية تنظيمية قوية ترتفع عندهم درجة االلت ازم الوظيفي  ،ألنهم يمتلكون
ارتباط قوي بمهنتهم وأهدافها ،وتتفق الباحثة في ذلك مع دراسة أماني جمال (.)2 ( )2242
ثانيا لإلجابة على التساؤل الثاني :والذي ينص على :هل هناك عالقة ارتباط دالة
إحصائياً بين الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليتي
التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي الزاوية وطرابلس ؟
جدول ( )1يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط ومستوى الداللة
بين محوري الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي وفقا الستجابات العينة ن=71
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة االرتباط

مستوى الداللة

المحاور
الثقافة المهنية التنظيمية

1.047

0.441

** 0.100

0.000

االلتزام الوظيفي

1.101

0.410

يتب ــين مـ ــن الجـــدول ( )2أن قيمـــة معامـــل االرتبـ ــاط بلغ ــت ( )2.012ومس ــتوى داللـ ــة بلغـــت
( )2.222وهي أصغر من مستوى داللة  2.24وهذا يعني أنـه هنـاك عالقـة ارتبـاط موجبـة دالـة
معنوية بين مستوى الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئـة التـدريس بكليتـي
التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة بجــامعتي الزاويــة وط ـرابلس  ،وتتفــق هــذه النتــائج مــع د ارســة ســعيد
خضر( )1()2227على أن الثقافة توجد الشعور باإلحسـاس والهويـة بالنسـبة ألعضـاء المؤسسـة
وتساعد في إيجاد االلتزام بين العاملين كمرشـد للسـلوك المالئـم  ،وتعـزز اسـتقرار المؤسسـة ،وتـرى
الباحثــة أن الثقافــة تنمــي فــي الفــرد الضــمير والشــعور باالنتمــاء والـوالء للجماعــة فتربطــه بعملــه و
بــاألفراد اآلخـرين فــي شــعور واحــد وتغيــر ســلوكه العــام فهــي مركــب مــن مركبــات اإلنســان وبالتــالي
كلمــا زاد مســتوى الثقافــة المهنيــة التنظيميــة لــدى عضــو هيئــة التــدريس كــان الت ازمــه الــوظيفي اقــوى
وتتف ـ ــق ه ـ ــذه النتيج ـ ــة م ـ ــع نت ـ ــائج د ارس ـ ــة أم ـ ــاني جم ـ ــال ( )2()2242ود ارس ـ ــة نادي ـ ــة أب ـ ــو غـ ـ ـ اررة
( )44()2241في وجود عالقة ارتباط موجبة دالة معنويا بين الثقافة وااللتزام الوظيفي.
ثالثاً :لإلجابة على التساؤل الثالث والذي ينص على :هل توجد فروق دالة إحصـائيا فـي مسـتوى
الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية البدنية وعلـوم
الرياضة بجامعتي الزاوية وطرابلس ؟
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جدول ( )0المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) لمستوى الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام الوظيفي
لدى أعضاء هيئة التدريس بين كليتي التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي الزاوية وطرابلس ن=71
المعالجات اإلحصائية
المحاور
الثقافة المهنية التنظيمية
االلتزام الوظيفي

طرابلس

قيمة (ت)

الزاوية

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

مستوى
الداللة

1.461

0.474

1.161

0.040

**0.010

0.000

1.046

0.461

1.011

0.167

**0.070

0.000

يتبين من الجدول ( )8أن مستوى الداللة لمحور الثقافة المهنية التنظيمية ألعضـاء هيئـة التـدريس
بكليت ــي التربي ــة البدني ــة وعل ــوم الرياض ــة بج ــامعتي الزاوي ــة وطـ ـرابلس أص ــغر م ــن مس ــتوى معنوي ــة
( )0.01حيث بلغت قيمة (ت) ( )1.221وبمستوى داللة ( )2.221وبالتالي نرفض فرض العـدم
ونقبل الفرض البديل وهـو يعنـي أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين مسـتوى الثقافـة المهنيـة
ألعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية البدنيـة وعلـوم الرياضـة بجـامعتي الزاويـة وطـرابلس وبـالنظر
إلــى المتوســطات الحســابية لعينــة البحــث يتضــح أن الفــروق لصــالح أعضــاء هيئــة التــدريس بكلي ـة
التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس  ،كمـا تبـين مـن الجـدول أن مسـتوى الداللـة لمحـور
االلتزام الـوظيفي ألعضـاء هيئـة التـدريس بكليتـي التربيـة البدنيـة وعلـوم الرياضـة بجـامعتي الزاويـة
وطـرابلس أصــغر مــن مســتوى معنويــة ( )0.01حيــث بلغــت قيمــة (ت) ( )1.272وبمســتوى داللــة
( )2.221وبالتالي نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل وهو يعني أنه توجد فروق ذات داللة
إحص ــائية ب ــين مس ــتوى االلتـ ـزام ال ــوظيفي ألعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس بكليت ــي التربي ــة البدني ــة وعل ــوم
الرياضــة بجــامعتي الزاويــة وط ـرابلس وبــالنظر إلــى المتوســطات الحســابية لعينــة البحــث يتضــح أن
الفــروق لصــالح أعضــاء هيئــة التــدريس بكلي ـة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة بجامع ـة ط ـرابلس ،
وتعــزي الباحثــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي محــوري الثقافــة المهنيــة التنظيميــة وااللت ـزام
الــوظيفي لصــالح كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة بجامعــة ط ـرابلس  ،لتــأثير البيئــة المحيطــة
واخــتالف الثقافــات بــين الجــامعتين و والفــرص المتاحــة وكمــا الحظــت ان الفــروق فــي المحــورين
لصالح كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طرابلس وهذه النتيجة تؤكد نتيجة الجـدول السـابق رقـم
( )2والــذي اظهــر وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة دالــة معنويــا بــين الثقافــة المهنيــة التنظيميــة وااللتـزام
الــوظيفي ( ،كلمــا زادت الثقافــة المهنيــة التنظيميــة زاد االلت ـزام الــوظيفي ) وتتفــق هــذه النتيجــة مــع
نتيجة دراسة نادية أبو غ اررة ()11()2018على أن للثقافة التنظيمية دور مهم في تفعيل االلتزام
الوظيفي.
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استنتاجات البحث  :في ضوء أهداف وتساؤالت البحث ومناقشة نتائجه توصلت الباحثة إلى
النتائج التالية :
 -4أن مســتوى الثقافــة المهنيــة التنظيميــة ألعضــاء هيئــة التــدريس بكليتــي التربيــة البدنيــة وعلــوم
الرياضــة بجــامعتي الزاويــة وط ـرابلس قــد تحصــل علــى متوســط حســابي ( )2.117وانح ـراف

معياري ( )2.110وبنسبة مئوية ()% 78.41

 -2أن مستوى االلتزام الـوظيفي ألعضـاء هيئـة التـدريس بكليتـي التربيـة البدنيـة وعلـوم الرياضـة
بجــامعتي الزاويــة وط ـرابلس قــد تحصــل علــى متوســط حســابي ( )2.214وانح ـراف معيــاري

( )2.148ونسبة مئوية ()% 71.17

 -1هناك عالقة ارتباط موجبة دالة معنوية بين مستوى الثقافة المهنية التنظيمية وااللتزام
الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي الزاوية
وطرابلس بمعامل ارتباط بلغ ( )2.012ومستوى داللة بلغ ( )2.222وهي أصغر من

مستوى داللة()2.24

 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى الثقافة المهنية التنظيمية ألعضاء هيئة
التدريس بكليتي التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعتي الزاوية وطرابلس لصالح أعضاء
هيئة التدريس بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس بمستوى داللة أصغر

من مستوى معنوية ( )0.01حيث بلغت قيمة (ت) ( )1.221وبمستوى داللة ()2.221

التوصيات  :من خالل نتائج البحث ومناقشتها توصي الباحثة بالتوصيات التالية :

 -1تحفيز وتكريم عضو هيئة التدريس المتميز ومساعدته على رفع مستوى االلتزام الوظيفي
لديه.
 -2نشر الوعي الثقافي بين أعضاء هيئة التدريس لتنمية وتطوير خبراتهم ومهارتهم من خالل
توفير فرص المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل والتعبئة
الثقافية في مجاله التخصصي .
 -8اشراك عضو هيئة التدريس في اتخاذ الق اررات الخاصة بسير الكلية .
 -4انشاء صفحة

الكترونية خاصة بالكلية ألعضاء هيئة التدريس المتميزين المبدعين

واألفضل التزاما .
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أوال :المراجع العربية:
 .4أبو النجا عزالدين
 .2اماني جمال نبهان

 :معلم التربية الرياضية ،دار األصدقاء المنصورة  2224م.
:

عالقة الثقافة التنظيمية بااللتزام الوظيفي لدى معلمين
المدارس بمحافظة غزة وسبل تطويرها  ،رسالة

ماجستير  ،أصول التربية اإلدارة التربوية2242 ،م.
 .1زينب عمر  ،غادة جالل :

 .1سعيد خضر الداعور

طرق تدريس التربية الرياضية ( األسس النظرية

والتطبيقات العملية ) ،دار الفكر العربي  ،القاهرة ،
2228م

 :دور مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي فـي محافظـات غـزة
وعالقتــ ــه بالثقافـ ـ ــة التنظيمي ـ ــة للمدرسـ ـ ــة م ـ ــن وجهـ ـ ــة نظـ ـ ــر

المعلمــين ،رســالة ماجســتير  ،الجامعــة االســالمية  ،غ ـزة ،
 2227م.

 .5عبد الرحمن أحمد هيجان :

.4

عز الدين الخطابي

الوالء التنظيمي للمدير السعودي  ،رسالة ماجستير ،

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض4000،

م.

الثقافة المدرسية ومسار اإلصالح التربوي  ،مجلة رؤى
تربوية ،العدد ( 2220 ، )12م .

 .7علي آل زاهر

 :برامج التطوير المهني لعضو هيئة التدريس في الجامعات
السعودية – مجاالتها وطرق تنفيذها ومعوقاتها وطرق
نجاحها ،رسالة دكتوراه منشورة ،قسم اإلدارة التربوية
والتخطيط ،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة 2225 ،م.

 .8محمد القريوني

 :السلوك التنظيمي  ،السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في
المنظمات اإلدارية  ،المكتبة الوطنية  ،عمان  4001 ،م.

43

العدد الواحد والعشرون مجلة عالم الرياضة والعلوم التربوية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 .0محمد بن غالب العوفي

جامعة الزاوية

 :الثقافة التنظيمية و عالقتها بااللتزام الوظيفي  ،دراسة

ميدانية على هيئة الرقابة و التحقيق بمنطقة الرياض ،

رسالة ماجستير  ، ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

م.

كلية الدراسات العليا ،قسم العلوم .اإلدارية،

 .42مصطفى محمود ابو بكر  :التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة  ،الدار الجامعية
اإلسكندرية ،

 .44نادية أبوغ اررة

م.

 :الثقافة التنظيمية وااللتزام الوظيفي  :دراسة ميدانية
بالمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء  ،بحاسي مسعود  ،ورقلة

،رسالة ماجستير علم االجتماع و  2241م
 .42يوسف درويش عبد
الرحمن

 :العالقة بين دافعية العمل الداخلية وااللتزام التنظيمي

والخصائص الفردية ،مجلة اإلدارة العامة  ،المجلد ،10

العدد  4000 ،1م.
ثانيا :المراجع األجنبية :
: The effect of organizational culture and
leadership style on job satisfaction and

organizational commitment, The journal of

management Development,23,3,/u,ABI /inform

41. Crawford.
John and Lock
, peter

Glob , p9.321,www.emeraldinsight, com
ثالثا  :شبكة المعلومات :
: http://al3loom.com/?p=463
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تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة
في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طرابلس
إبراهيم سالم الرقيعي

صالح الدين علي دخيل

أسماء محمد العماري

المقدمة  :إن التعليم يلعب دو ار" مهما" ورئيسيا" في عملية التنمية ورقي الشعوب وتطورها ،
ويعد من أهم االستثمارات المستدامة والذي ال يمكن أن يتحقق إال بتضافر جهود جميع العاملين

في الجامعة ومشاركة فاعلة من جانب الطلبة ومن جانب الخريجين وسوق العمل و المجتمع من

اجل تحقيق معادلة فاعلية وجودة التعليم العالي .

وحظيت إدارة الجودة الشاملة باالهتمام الشديد ووجدت معظم الدراسات أن تطييق إدارة الجودة

الشاملة ينعكس بشكل إيجابي على أداء أي منظمة تطبقها ،وذلك عبر انخفاض التكاليف وتحسن
األداء وتحسين العالقة بين العاملين وارتفاع مستوى الرضا الوظيفي بينهم)18-10 :8( .

أصبحت الجودة الشاملة محور اهتمام معظم دول العالم باعتبارها ركيزة أساسية لنموذج
اإلدارة الجديدة التي تتيح لها مواكبة المستحدثات العالمية من خالل مسايرة المتغيرات الدولية

والمحلية من أجل التكيف معها فإدارة الجودة الشاملة تعتمد على تطبيق أساليب متقدمة إلدارة

الجودة وتهدف إلى التحسين والتطوير المستمر وتحقيق أعلى المستويات الممكنة في الممارسات
والعمليات والنتائج والخدمات)24:1( .
وتعتبر مؤسسات التعليم العالي منشآت ثقافية تحوي صفة الصفوة من أعضاء هيئة التدريس،

الموظفين ،الطالب ،العاملين وقد سعت كثير من الجامعات إلى االهتمام بالجودة و الحصول
على االعتماد األكاديمي و قام عدد من الدول بإنشاء منظمات من شأنها اإلشراف على

الجامعات

لمساعدتها بل و إرغامها على تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة و من هذه ليبيا حيث

أنشأت ما يسمى" المركز الليبي لضمان الجودة "و قد بدأ بالفعل في اإلشراف على تطبيق معايير

الجودة الشاملة في الجامعات الليبية )18 : 4( .

إن إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي تتمتع بمرونة عالية فبالنظر إلى المهام المسندة

لمؤسسات التعليم العالي الحديثة وتركيبتها المعقدة فإنه يكاد يكون مستحيال أن يتم تطبيق نموذج
معد من قبل أحد الخبراء تطبيقا كليا على كل جزئية ولعل المحاوالت المبذولة لتحقيق ذلك
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ستنتهي بالفشل فكل مؤسسة بمقدورها أن تطور نموذجها الخاص بها إلدارة الجودة الشاملة.

()401:1

يؤدي النظام في إدارة الجودة الشاملة في الجامعات إلى تفاعل بين مدخالت التعليم المتمثلة في
األفراد واألساليب لألجهزة وهي :المناهج الدراسية والطلبة والموظفون اإلداريون والهيئة التدريسية
وبين المخرجات المتمثلة في الكوادر المتخصصة من الخريجين والمستفيد من نظام التعليم
كالمؤسسات في بعض المفاهيم ومنها :النظام والعملية التعليمية والهيكل الجامعي واألساليب
والتركيز على المستفيدين ( الطلبة واعتبار الجودة جزءا من االستراتيجية )والتركيز على مشاركة
العاملين والتركيز على االستم اررية لتحسين كل عضو في الجامعة مسؤوال في الجودة  ،فإدارة الجودة
الشاملة في الجامعات تتطلب منا تحديد بعض المفاهيم المتعلقة بها ،وهي  :النظام والعملية
التعليمية والهيكل الجامعي واألساليب ،وهي عناصر تركز على الدارسين والمستفيدين وحاجاتهم
وتعد الجودة جزءا رئيسا من استراتيجية الجامعة وتركز على االستم اررية في التحسين وتعد عضوا
في الجامعة ومسؤولة عن الجودة ؛ أي أن إدارة الجودة الشاملة نظام قيم عبر التفاعل بين
المدخالت والمخرجات للنظام التعليمي )448:7( .
مشكلة البحث  :إن المشكلة األساسية التي تواجه الجامعات والمؤسسات التعليمية والخدمية،
ليست في كيفية الحصول على االعتمادية وهي شهادة مطابقة الجودة للمعايير الدولية والمحلية،
ولكن كيفية تحقيق التحسين المستمر ،من خالل استغالل قدرات ومهارات العاملين" هيئة
التدريس ،الموظفين ،الطالب "واستيعاب التقنيات الحديثة والمتجددة خاصة تقنيات االتصاالت
والمعلومات واستثمارها في تقديم خدمات أفضل وتحقيق أهداف المؤسسات ،ومن األخطاء
الشائعة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة اعتبار الجودة تقنية جديدة دون التركيز على العوامل
األخرى)14:2( .
حيث يتطلب تحقيق وتحسين الجودة في الجامعات إعادة النظر في األساليب القديمة
المتبعة لإلدارة وتشغيل وتطوير العملية التعليمية برمتها بتبني أساليب جديدة وغير تقليدية وادارة
الجودة الشاملة أحد أهم األساليب اإلدارية الحديثة التي ينبغي على جامعاتنا األخذ بها وتطبيقها
فلقد كان لتطبيقها في الجامعات بالدول المتقدمة دور فاعل في تقوية بنى تلك المؤسسات
لمواجهة تحدياتها من خالل تحقيق الجودة في أداء األعمال اإلدارية بها وفي تحسين أستثمار
46

العدد الواحد والعشرون مجلة عالم الرياضة والعلوم التربوية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة الزاوية

الموارد البشرية والمادية المتاحة والتقليل من الهدر فيها من خالل التقليل من األخطاء وتكرار
إعادتها إضافة إلى األرتقاء بها)73 : 1( .
بين التقييم الدولي األخير المستوى المتواضع ألداء الجامعات والتي تعمل بعيدا عن أنظمة
الجود ة الدولية و االعتماد األكاديمي ،وقد يكون السبب أن االهتمام في المرحلة السابقة كان
منصبا على إعداد البنية التحتية من مدن جامعية والتجهيزات ذات جودة عالية على حساب
تطوير البرامج األكاديمية ومراعاة المعايير الدولية  ،و إعداد أعضاء هيأة التدريس ،والبحث
العلمي ،مما اضطرها إلى التوقف لتتأمل مسيرتهما خالل العقود الماضية لتعيد بناء ذاتها وفقا
ألنظمة واضحة و معايير دولية معترف بها و منها االستفادة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة و
من خالل الدراسة االستطالعية و بحكم عمل الباحثين في مجال إدارة الجودة الشاملة تم التوصل
إلى عدة معوقات تحد من تطبيق
 oمعايير الجودة الشاملة و كان من أبرزها :
 oضعف الحوافز المعنوية.
 oضعف المكتبات.
 oتعقيدات إجراءات الترقية.
 oمعايير قياس األداء التي يشوبها الغموض.
 oبطء التحول المعرفي من التلقين إلى اإلرشاد و التوجيه.
 oزيادة العبء التدريسي على حساب البحث العلمي .
 oضعف الدعم المالي لألبحاث العلمية.
 oإهمال االتصال بمؤسسات التوظيف لمعرفة احتياجاتهم.
 oقلة برامج التعليم المستمر.
 oغموض معايير اختيار القيادات األكاديمية.
 oقلة وعي القيادات بضرورة تطبيق مفهوم الجودة الشاملة.
وأن المشكلة التي تعالجها هذه الدراسة هي محاولة التغلب على المعوقات التي تحول دون
تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وتحسين وتطوير
العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة حيث تكون إحساس الباحثين بمشكلة الدراسة الحالية من
خالل نتائج الدراسات السابقة والمؤتمرات التربوية والندوات العلمية الخاصة بالجودة التعليمية
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أهمية البحث  :تعد جودة التعليم أحدى المسائل الحيوية في نظام التعليم المعاصر إذ تزايد
االهتمام بقضية الجودة الشاملة في التعليم إلى حد الذي جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر
" بعصر الجودة الشاملة " باعتبارها من الركائز األساسية للنجاح)7::3( .
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تسعى لتوضيح إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،
وأيضا بكونها أداة يمكن إن تضيف المعلومات الالزمة حول إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة
في كلية التربية البدنية علوم الرياضة وتبرز أهمية الدراسة فيما يأتي:
 .4أهمية الجودة الشاملة في التعليم كونها مطلبا ً ملحا ً للمؤسسات التعليمية.

 .2الحاجة إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة و
الدول النامية .
 .1قد تساهم نتائج الدراسة في إلقاء الضوء على الواقع الفعلي إلدارة الجودة الشاملة
في كلية التربية البدنية.
 .1قد تشكل هذه الدراسة نقطة انطالق للدارسين إلجراء المزيد من البحوث في هذا
المجال.
 1-4أهداف البحث  :يهدف البحث للتعرف على :
 - 4تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة طرابلس.
-2الفروق في تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة طرابلس حسب متغيري القسم العلمي والفصل الدراسي.
 1-1تساؤالت البحث :
 -4ما تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة طرابلس؟
 -2هل هناك فروق دالة إحصائيا في تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة
الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طرابلس حسب متغيري القسم العلمي
والفصل الدراسي؟
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إجراءات البحث:
منهج البحث :اعتمد هذا البحث في سبيل الوصول إلى أهدافه واإلجابـة علـى أسـئلته المـنهج
الوصفي المسحي الذي أعان الباحث في معرفة طبيعة الظاهرة قيد البحث ،وطبق الباحثين في
دراستهم المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعـة البحث وأهدافه في التعرف على تقييم الطلبة لمستوى
توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – طرابلس .
عينة البحث :تم اختيار عينة بطريقة العمدية والبالغ عددها مائة وأربعة وثالثين ( )411طالب
وطالبة من المسجلين في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –جامعة طرابلس للعام الدراسي
.2247-2244
خصائص عينة البحث  :اقتصرت عينة هذا البحث على تناول بعض الخصائص الديموغرافية
لعينة البحث ،وتتمثـل فـي  ،القسم العلمي ،والفصل الدراسي .ويمكن توضيح هذه الخصائص
فيمـا يلي :
 -توزيع أفراد عينة البحث وفقاً لمتغير القسم العلمي :

جدول ( )1التوزيع التكراري لعينة البحث حسب متغير القسم

القسم

التكرار

%

التدريب
التدريس
التأهيل
المجموع

37
63
34
134

2776
4771
2574
11171

يتضح من الجدول ( )4ان هناك سبعة وثالثون طالبا وطالبة ( )17من أفراد العينة ونسبتهم
( )27.4ينتمون لقسم التدريب وثالثة وستون ( )41فردا ونسبتهم ( )17.2ينتمون لقسم التدريس
واآلخرون وهم أربعة وثالثون ( )11فردا ونسبتهم( )25.1ينتمون لقسم التأهيل.
جدول ( )1التوزيع التكراري لعينة البحث حسب متغير الفصل الدراسي
التكرار

الفصل ادلرايس
الثاين
الثالث
الرابع
اخلامس
السادس
السابع
الثامن
اجملموع
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من الجدول ( )2يتضح التوزيع التكراري لعينة البحث حسب متغير الفصل الدراسي حيث يمتد
تمثيلهم لمتغير الفصل الدراسي من الفصل الثاني وحتى الفصل الثامن .وقد قام الباحثين بإعادة
توزيع افراد العينة حسب متغير الفصل الدراسي الى ثالثة مجاميع متقاربة وحسب ما تبين في
الجدول(.)1
جدول( )0التوزيع التكراري لعينة البحث حسب متغير الفصل الدراسي الى ثالثة مجاميع
الفصل ادلرايس

التكرار

%

الثاين والثالث
الرابع واخلامس
السادس والسابع والثامن
اجملموع

82
35
35

82.02
50.33
50.33

من الجدول ( )1يتبين إعادة التوزيع التكراري لعينة البحث حسب متغير الفصل الدراسي حيث تم
دمج طلبة الفصلين الثاني والثالث في مجموعة واحدة ثم طلبة الفصلين الرابع والخامس في
مجموعة ثانية اما المجموعة الثالثة فقد ضمت طلبة الفصول السادس والسابع والثامن.
أداة البحث :هدف البحث الى تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طرابلس  ،ومعرفة الفروق في التقييم طبقـاً لمتغيري القسم
العلمي والفصل الدراسي ولتحقيق هذين الهدفين فقد استخدم الباحثين في هذه البحث االستبانة
كأداة لجمع بيانات البحث وقد تكونـت مـن جزئين  ،األول يختص ببعض البيانات األولية
الشخصية ألفراد العينة اما الجزء الثاني فقد اختص بقياس تقييم الطلبة لمستوى تطبيق معايير
إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس  ،ولقد قام الباحثين
باستخدام أستبانة محكمة تضم اثنان وخمسين ( )11فقرة موزعة على خمسة محاور رئيسية ،
وأعطي لكل عبارة من عباراتها وزناً مدرجاً على نمط سلم ثالثي(نعم-الى حد ما-ال) لتقدير
درجة أهمية العبارة حيث كانت وعلى التوالي

(.)1-1-0

األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث

 :بعد جمع أداة البحث من افراد العينة

األساسية تم ترميز البيانات وبعد ذلك تم إدخالها إلى الحاسب اآللي وباسـتخدام برنـامج

)(SPSSالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية تم تحليل البيانات باستخدام األسـاليب

اإلحصـائية المناسـبة لإلجابة على التساؤلين واعتماداً علـى تقسـيم سـلم االستجابة تم اعتماد ثالثة

مستويات للنسب المئوية لالستجابات وحسب المتوسطات الحسابية علـى مدى تحقيـق فقرات
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المحور او مجموع المحور وفقـاً للترتيب اآلتي 1.71 :فما دون ضعيفة 1.01 - 1.0 ،

متوسطة  1.4 ،فما فوق جيدة .
عرض ومناقشة النتائج

عرض ومناقشة نتائج التساؤل األول للبحث
" ما تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم

الرياضة طرابلس؟
جدول ()4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور األول الصفات
الشخصية لعضو هيئة التدريس
4

المحور األول

المتوسط
الحسابي

أ-الصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

درجة
التحقيق

1

االهتمام بحسن المظهر7

جيدة

2

لديه درجة عالية من اإلحساس بالمسؤولية تجاه عمله7

جيدة

3

يلتزم بالموعد المحدد للمحاضرة7

جيدة

4

يرحب بالمناقشة ويتقبل وجهات نظر الطالب7

جيدة

5

يحترم النظام الجامعي ويراعي حقوق اآلخرين وواجباتهم

جيدة

6

متابعا ً للمستجدات المتعلقة بالعملية التدريسية7

جيدة

7

يحترم قرارات واتجاهات طالبه ويعمل على توجيهها الوجهة
السليمة7

جيدة

8

يتفهم مشكالت الطالب ويساعدهم في التغلب عليها 7

جيدة

9

متمكنا ً من مادته العلمية ومسيطراً عليها7

جيدة

11

لديه معرفة جيدة بالمجاالت المرتبطة بالمادة العلمية7

جيدة

11

يتناول موضوعات المقرر ويغطيها بشكل جيد7

جيدة

12

مواكبة الحداثة والتقدم العلمي في محتويات المقرر7

جيدة

13

ينتقل في تناوله لعناصر المحاضرة من السهل إلى الصعب
ومن البسيط الى المركب7

جيدة
2817

مجموع المحور

جيدة

يتضح من الجدول( )1المؤشرات اإلحصائية لمستوى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية
التربية البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس حسب تقييم الطلبة لفقرات المحور األول الصفات الشخصية
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لعضو هيئة التدريس ومن النتائج المعروضة في الجدول يتبين ان قيم المتوسطات الحسابية كانت تتراوح
ما بين (-2.01

 )2.52وحسب مستويات المعيار الذي وضع من قبل الباحثين في اإلجراءات

اإلحصائية فان مستوى درجة التقييم كانت لجميع الفقرات جيدة وكانت درجة تحقيق مجموع عبارات محور
" الصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس(

ايضا جيدة

جدول ( )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور األول ب -فن التعامل مع اآلخرين .
المحور األول

4

المتوسط

الحسابي

ب -فن التعامل مع اآلخرين

االنحراف
المعياري

النسبة

المئوية

درجة التحقيق

41

يعزز روح التعاون بين افراد الفريق.

يحرص على إقامة عالقات اجتماعية.

جيدة

44

يحسن عرض األفكار على اآلخرين.

جيدة

47

يتسم باالتزان االنفعالي عند مواجهة المواقف الصعبة.

48

يقوم بإدارة الحوار بموضوعية.

جيدة

40

وضع إجراءات لتعزيز السلوك االيجابي لدى أفراد الكلية.

جيدة

22

قادر على الحزم وتجنب االندفاع والتهور.

جيدة

24

يتميز بمنح الفرص لمرؤوسيه إلثبات ذاتهم وقدراتهم.

جيدة

22

يجيد التواصل البصري أثناء التحدث أو االستماع.

جيدة

45

21

جيدة

متوسطة

يستخدم إشارات اليدين والوقوف والمشي وتعبيرات الوجه

جيدة

حسب الموقف.

170.

مجموع المحور

81.21

جيدة

يتضح من الجدول( )5المؤشرات اإلحصائية لمستوى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس حسب تقييم الطلبة لفقرات المحور األول ب -فن التعامل مع اآلخرين.
ومن النتائج المعروضة في الجدول يتبين ان قيم المتوسطات الحسابية كانت تتراوح ما بين (-2.18
 )2.40وحسب مستويات المعيار الذي وضع من قبل الباحثين في اإلجراءات اإلحصائية فان مستوى درجة
التقييم كانت لجميع الفقرات جيدة ما عدا الفقرة ذات التسلسل ( " )47يتسم باالتزان االنفعالي عند مواجهة
المواقف الصعبة ".وكانت درجة تحقيق مجموع عبارات محور " فن التعامل مع اآلخرين ( )2.107ايضا
جيدة .
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جدول ( )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور الثاني-الموارد العينية والمنشآت .
2

المحور الثاني

المتوسط

االنحراف

الموارد العينية والمنشآت

الحسابي

المعياري

النسبة
المئوية
%

درجة
التحقيق

21

تعمل الكلية على تجهيز المكتبة المركزية بكافة المتطلبات.

متوسطة

25

تعمل الكلية على توفير المالعب والقاعات الرياضية .

متوسطة

24
27

تعمل الكلية على تهيئة قاعات تدريسية تتناسب مع أعداد

متوسطة

الطالب.

متوسطة

تحرص الكلية على توفير األجهزة والتقنيات الحديثة.
مجموع المحور

متوسطة

414.

يتضح من الجدول( )4المؤشرات اإلحصائية لمستوى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية
التربية البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس حسب تقييم الطلبة لفقرات المحور الثاني – الموارد العينية
والمنشآت .ومن النتائج المعروضة في الجدول يتبين ان قيم المتوسطات الحسابية كانت تتراوح ما بين
( )2.24 -2.22مما يشير الى ان مستوى درجة التقييم كانت لجميع الفقرات متوسطة ".وكانت درجة
تحقيق مجموع عبارات المحور ( )2.452متوسطة "
جدول ()7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور الثالث-األنشطة الطالبية بالكلية

5

احملور الثالث
الأنشطة الطالبية ابللكية

املتوسط احلسايب

الاحنراف
املعياري

النس بة املئوية
%

درجة التحقيق

ختصص اللكية فرتات حمددة خالل الاس بوع ملامرسة الانشطة الطالبية.

متوسطة

تقوم اللكية بتحديد اجراءات الأنشطة املس هتدفة.

متوسطة

حترص اللكية عىل اقامة الأنشطة الرايضية والاجامتعية داخل اللكية.

متوسطة

تشارك اللكية يف مجيع املسابقات الطالبية املقامة خارج اللكية.

متوسطة

مجموع احملور

218.

88.25

متوسطة

يتضح من الجدول( )7المؤشرات اإلحصائية لمستوى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية
التربية البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس حسب تقييم الطلبة لفقرات المحور الثالث – األنشطة الطالبية
في الكلية .ومن النتائج المعروضة في الجدول يتبين ان قيم المتوسطات الحسابية كانت تتراوح ما بين
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( )2.28 -4.07مما يشير الى ان مستوى درجة التقييم كانت لجميع الفقرات متوسطة".وكانت درجة
تحقيق مجموع عبارات المحور ( )2.21متوسطة " .
جدول ( )0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور االرابع -التقييم .
احملور الرابع
التقومي

4

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

النس بة املئوية

درجة التحقيق

58

حترص اللكية عىل تطبيق مجيع الأنظمة واللواحئ املتصةل بتنظمي الامتحاانت واعامتد نتاجئها.

جيدة

55

تقوم اللكية ابس تخدام اختبارات مقننة ومرجعية للطالب حول املواد ادلراس ية وأأوراق العمل.

جيدة

54

حترص عىل اعادة تقيمي املامرسات الرشافية وفق اللواحئ اجلديدة.

جيدة

53

تقوم اللكية بتقيمي أأداء اعضاء هيئة التدريس أأثناء احملارضات ومتابعهتم بدقة.

متوسطة

58

تقوم اللكية بتقيمي الزايرات امليدانية للمرشفني عىل برانمج التدريب امليداين.

متوسطة

58

تعمل اللكية عىل تقيمي الربامج واملشاريع.

متوسطة
مجموع احملور

8.54

482.

82.2

متوسطة

يتضح من الجدول( )8المؤشرات اإلحصائية لمستوى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس حسب تقييم الطلبة لفقرات المحور الرابع – التقييم .ومن النتائج
المعروضة في الجدول يتبين ان قيم المتوسطات الحسابية كانت تتراوح ما بين ( )2.10 -2.47مما
يشير الى ان مستوى درجة التقييم كانت متباينة فالفقرات الثالث األولى كانت درجة التقييم جيدة بينما
الفقرات األربعة األخرى كانت متوسطة ".وكانت درجة تحقيق مجموع عبارات المحور ( )2.11متوسطة
"
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جدول ( )1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المحور الخامس -التحسين
المستمر  ،رضاء المستفيدين

3

احملور اخلامس
نتاجئ التعلمي ( التحسني املس متر ،رضاء املس تفيدين )

املتوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

النس بة املئوية

درجة التحقيق

تواكب املناجه ادلراس ية املس تجدات يف جمال التخصص.

متوسطة

تتضمن املناجه ادلراس ية تمنية همارات البحث عن املعرفة

جيدة

حتتوى املناجه احلديثة عىل اجلانب الرتبوي والااكدميي.

جيدة

تسعى اللكية لجياد فرص معل للخرجني.

متوسطة

توظيف املعلومات دلى الطالب يف حياهتم اليومية.

متوسطة

زايدة دافعية الطالب حنو مزيد من التعمل.

متوسطة

تدمع اللكية خربهتا يف تطبيق ادارة اجلودة الشامةل ابلس تعانة ابلتجارب اخلارجية.

متوسطة

تس تخدم اللكية وسائل الاعالم املتعددة لتنوير اجملمتع برساةل وأأهداف اللكية.

متوسطة

تربط اللكية الربامج املقدمة خبطط التمنية يف اجملمتع.

متوسطة

تسعى اللكية لتلبية احتياجات املس تفيدين من أأفراد اجملمتع.

متوسطة

تقدم اللكية الاستشارات املتخصصة يف جمال الرتبية البدنية وعلوم الرايضة لتمنية القطاع احلكويم
واخلاص.

متوسطة

تقوم اللكية بتنويع برامج التحسني املس متر اليت ختدم اجملمتع وحتقق رضا املس تفيدين.

متوسطة

تنسق اللكية مع القطاع العام واخلاص لتدريب وتأأهيل وتدريس الطالب عىل التطبيق امليداين يف
مؤسساته.

متوسطة

هتمت اللكية بنرش الانتاج العلمي لتعممي الفائدة عىل اجملمتع.

متوسطة

متنح اللكية اجلوائز التشجيعية لتحفزي اجلهود يف امليدان العميل.

متوسطة

مجموع احملور

متوسطة

يتضح من الجدول( ) المؤشرات اإلحصائية لمستوى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية
التربية البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس حسب تقييم الطلبة لفقرات المحور الخامس – نتائج التعليم
( التحسين المستمر ،رضاء المستفيدين) .ومن النتائج المعروضة في الجدول يتبين ان قيم المتوسطات
الحسابية كانت تتراوح ما بين ( )2.10 -2.24مما يشير الى ان مستوى درجة التقييم كانت متباينة
فالفقرتين الثانية والثالثة كانت درجة التقييم جيدة بينما كل الفقرات المتبقية كانت متوسطة ".وكانت درجة
تحقيق مجموع عبارات المحور ( )2.21متوسطة " .
من خالل عرض النتائج أعاله يتبين ان مستويات التقييم لمعايير الجودة في كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة في جامعة طرابلس من قبل الطلبة كانت متباينة اال ان معظمها كانت بدرجة
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تحقيق متوسطة .ولغرض التحقق احصائيا من الفروق الدالة بين متوسطة درجة افراد العينة على
مجموع كل محور من المحاور الخمسة ودرجة المتوسط الفرضي للمحور والتي احتسبت من خالل
حاصل ضرب عدد عبارات المحور في متوسط درجة التقييم للعبارة وهي ( )2.2استخدم اختبار ت
لعينة واحدة.
جدول ( )10نتائج تطبيق اختبار ت لعينة واحدة بين قيمة المتوسط الحسابي لعينة البحث على محاور معايير
الجودة الشاملة والمتوسط الفرضي للمحور

احملاور

املتوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

املتوسط الفر ي للبعد

الفرق بني
املتوسطني

قمية اختبار ت

مس توى ادللةل

احملور الأول-الثقافة الصفات الشخصية لعضو
هيئة التدريس

54.433

5.83

88.2

2.433

**88.843

.222

احملور الأول -فن التعامل مع الآخرين
احملور الثاين -املوارد العينية واملنشأآت

84.082
2.811

5.80
8.32

82.2
2.2

4.082
.811

**13.131
**8.850

.222
.228

احملور الثالث -الأنشطة الطالبية ابللكية

2.141

8.32

2.2

.141

.858

.388

احملور الرابع -التقومي

14.220

8.28

18.2

8.220

**2.422

.222

احملور اخلامس-نتاجئ التعلمي

55.888

8.48

52.2

5.888

**8.428

.222

*قيمة اختبار ت دالة احصائيا عند مستوى 2.25

**قيمة اختبار ت دالة عند مستوى 2.24

من الجدول ( )42يتضح نتائج اختبار ت لعينة واحدة للتعرف على الفروق الدالة احصائيا بين قيمة
المتوسط الحسابي ألفراد عينة البحث وقيمة المتوسط الفرضي والتي تمثل الدرجة الوسط على مقياس
تقييم معايير كل محور وحسب مفتاح التصحيح للمقياس ،إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ألفراد العينة
على المقياس أعلى من قيمة المتوسط الفرضي وان قيمة اختبار ت دالة احصائيا فان ذلك يشير الى
درجة تقييم المعايير بدرجة ملحوظة أو عالية أما اذا كانت قيمة اختبار ت غير دالة احصائيا فان ذلك
يؤشر ان درجة تقييم المعايير متوسطة ،واذا كانت قيمة اختبار ت دالة احصائيا وان درجة المتوسط
الحسابي ألفراد العينة أقل من درجة المتوسط الفرضي فان ذلك يؤشر انخفاض درجة تقييم المعايير
حسب تقييم افراد عينة البحث من الطلبة.
ومن النتائج المعروضة في الجدول يتبين ان قيم المتوسطات الحسابية كانت اعلى من قيم
المتوسط الفرضي المقابلة لها وان قيم اختبار ت كانت دالة احصائيا ألن مستوى داللتها أقل من مستوى
 2.25وذلك على المحاور
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"المحور االول-الصفات الشخصية -وفن التعامل مع اآلخرين ،المحور الثاني -الموارد العينية
والمنشآت والمحور الرابع-التقويم والمحور الخامس-نتائج التعليم "  ،مما يؤشر ان درجة تقييم هذه
المحاور كانت أعلى من الدرجة المتوسطة أو عالية.
وفيما يخص المحور الثالث األنشطة الطالبية بالكلية ،كانت قيمة اختبار ت ( ).414غير دالة
احصائيا ألن مستوى داللتها ( ).524أكبر من مستوى  2.25وكانت الفروق عشوائية بين المتوسط
الحسابي لعينة البحث والمتوسط الفرضي .هذه النتيجة تدل على ان تقيم الطلبة للمحور الثالث كان
بدرجة متوسطة.
عرض نتائج التساؤل الثاني للبحث:
"هل هناك فروق دالة احصائيا في تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس حسب متغيري القسم العلمي والفصل الدراسي؟
 1-1-1متغير القسم العلمي
جدول ( )11التوصيف اإلحصائي لعينة البحث حسب القسم العلمي على محاور تقييم الطلبة لمستوى توفر
معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس
احملور

القسم العلمي

الصفات الشخصية لعضو هيأأة تدريس

فن التعامل مع الاخرين

املوارد العينية واملنشأأت

الانشطة الطالبيه ابللكية
نتاجئ التعلمي ( التحسني املس متر ،رضا
املس تفيدين )

يتضح من الجدول (

جحم العينة

املتوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

التدريب
التدريس
التأأهيل
التدريب
التدريس
التأأهيل
التدريب
التدريس
التأأهيل
التدريب
التدريس
التأأهيل
التدريب
التدريس
التأأهيل

) قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة البحث حسب

متغير القسم العلمي على محاور تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية
التربية البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس  ،ويتضح من الجدول ان أفراد عينة البحث قد سجلوا
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متوسطات حسابية متقاربة على المحورين األول والثاني بينما كانت قيم المتوسطات الحسابية على
المحاور الثالث األخرى متباينة .ولغرض التعرف على الفروق الدالة احصائيا بين المتوسطات
الحسابية ألفراد عينة البحث حسب متغير القسم العلمي على محاور تقييم الطلبة لمستوى توفر
معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – طرابلس.
جدول ( )11نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ف بين أفراد عينة البحث حسب القسم العلمي على محاور تقييم
الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

احملاور

الصفات الشخصية لعضو هيأأة تدريس

فن التعامل مع الاخرين

املوارد العينية واملنشأأت

الانشطة الطالبيه ابللكية
نتاجئ التعلمي ( التحسني املس متر ،رضا
املس تفيدين )

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

قمية اختبار ف

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

مس توى ادللةل

*

**

*

**قيمة اختبار ف دالة عند مستوى 2.24

*قيمة اختبار ف دالة عند مستوى 2.25

وللتعرف على الفروق الدالة احصائيا بين المتوسطات الحسابية ألفراد عينة البحث حسب متغير
القسم العلمي على محاور تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس ،استخدم اختبار تحليل التباين األحادي ف ويتبين من الجدول ()42
ان جميع قيم االختبار ف كانت غير دالة احصائيا ألن قيم مستويات الداللة لها كانت جميعها أكبر
من مستوى  ،2.25وذلك على المحورين األول والثاني بينما كانت قيم االختبار ف دالة احصائيا ألن
قيم مستويات الداللة لها كانت أقل من مستوى  ،2.25وذلك على المحاور الثالثة األخرى .هذه
النتائج تدل على ان متغير القسم العلمي يساهم في ايجاد فروق دالة احصائيا في تقييم الطلبة
لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –طرابلس.
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وللتعرف على اتجاه الفروق بين متوسطات افراد العينة حسب متغير القسم العلمي على المحاور
الثالث األخيرة استخدم اختبار توكي  Tukeyللمقارنات بين المتوسطات الحسابية حسب القسم
العلمي للطالب.
جدول ( )10نتائج اختبار توكي  Tukeyللمقارنات بين المتوسطات الحسابية ألفراد عينة البحث
حسب القسم العلمي على المحاور الثالثة

املتغري

القسم العلمي

القسم
العلمي

الفرق بني املتوسطني

مس توى ادللةل

احملور الثالث -املوارد العينية واملنشأأت

التدريب

التدريس

1.882

.281

الانشطة الطالبيه ابللكية

التدريس

التأأهيل

1.220

.221

نتاجئ التعلمي ( التحسني املس متر ،رضا املس تفيدين )

التدريب

التدريس

5.188

.210

وللتعرف على اتجاه الفروق بين المتوسطات الحسابية ألفراد عينة البحث حسب القسم العلمي
على المحور الثالث –الموارد العينية والمنشآت استخدم اختبار توكي  Tukeyللمقارنات بين
المتوسطات الحسابية ،ويتضح من الجدول ( )41وظهر ان اتجاه الفروق الدالة احصائيا كانت
بين المتوسط الحسابي للطلبة من القسم العلمي التدريب والمتوسط الحسابي ألقرانهم من قسم
التدريس وكانت الفروق لصالح المتوسط الحسابي لطلبة قسم التدريس حيث كان متوسط تقيمهم
أعلى من المتوسط الحسابي لزمالئهم من قسم التدريب.
وللتعرف على اتجاه الفروق بين المتوسطات الحسابية ألفراد عينة البحث حسب القسم
العلمي على المحور الرابع –األنشطة الطالبية بالكلية تشير النتائج في الجدول ( )41ان اتجاه
الفروق الدالة احصائيا كانت بين المتوسط الحسابي للطلبة من القسم العلمي التدريب والمتوسط
الحسابي ألقرانهم من قسم التأهيل وكانت الفروق لصالح المتوسط الحسابي لطلبة قسم التدريس
حيث كان متوسط تقيمهم أعلى من المتوسط الحسابي لزمالئهم من قسم التأهيل.
وللتعرف على اتجاه الفروق بين المتوسطات الحسابية ألفراد عينة البحث حسب القسم
العلمي على المحور الخامس – نتائج التعليم ( التحسين المستمر ،رضا المستفيدين )تشير النتائج
في الجدول ( )41أن اتجاه الفروق الدالة احصائيا كانت بين المتوسط الحسابي للطلبة من القسم
العلمي التدريب والمتوسط الحسابي ألقرانهم من قسم التدريس وكانت الفروق لصالح المتوسط
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الحسابي لطلبة قسم التدريس حيث كان متوسط تقيمهم أعلى من المتوسط الحسابي لزمالئهم من
قسم التدريب.
جدول ( )41التوصيف االحصائي لعينة البحث حسب الفصل الدراسي على محاور تقييم الطلبة
لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس
احملور

الصفات الشخصية لعضو هيئة تدريس

فن التعامل مع الاخرين

املوارد العينية واملنشأأت

الانشطة الطالبيه ابللكية
نتاجئ التعلمي ( التحسني املس متر ،رضا
املس تفيدين )

جحم
العينة

الفصل ادلرايس

املتوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

الثاين والثالث
الرابع واخلامس
السادس –السابع-الثامن
الثاين والثالث
الرابع واخلامس
السادس –السابع-الثامن
الثاين والثالث
الرابع واخلامس
السادس –السابع-الثامن
الثاين والثالث
الرابع واخلامس
السادس –السابع-الثامن
الثاين والثالث
الرابع واخلامس
السادس –السابع-الثامن

يتضح من الجدول ( )41قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة البحث حسب
متغير الفصل الدراسي على محاور تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس  ،ويتضح من الجدول ان أفراد عينة البحث قد
سجلوا متوسطات حسابية متقاربة على المحاور الخمسة .ولغرض التعرف على الفروق الدالة
احصائيا بين المتوسطات الحسابية ألفراد عينة البحث حسب متغير الفصل الدراسي على محاور
تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة –
طرابلس.
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جدول ( )11نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ف بين أفراد عينة البحث حسب الفصل الدراسي على

محاور تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس
مصدر التباين

احملاور

الصفات الشخصية لعضو هيأأة تدريس

فن التعامل مع الاخرين

املوارد العينية واملنشأأت

الانشطة الطالبيه ابللكية
نتاجئ التعلمي ( التحسني املس متر ،رضا
املس تفيدين )

مجموع املربعات

درجة احلرية

متوسط املربعات

قمية اختبار ف

مس توى ادللةل

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
**قيمة اختبار ف دالة عند مستوى 2.24

*قيمة اختبار ف دالة عند مستوى 2.25

وللتعرف على الفروق الدالة احصائيا بين المتوسطات الحسابية ألفراد عينة البحث حسب متغير
الفصل الدراسي على محاور تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية
التربية البدنية وعلوم الرياضة -طرابلس ،استخدم اختبار تحليل التباين األحادي ف ويتبين من
الجدول ( )45ان جميع قيم االختبار ف غير دالة احصائيا ألن قيم مستويات الداللة لها كانت
أكبر من مستوى  ،2.25وذلك على المحاور الخمسة .هذه النتائج تدل على ان متغير الفصل
الدراسي ال يساهم في ايجاد فروق دالة احصائيا في تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة
الجودة الشاملة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – طرابلس.

 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:
 .1نتائج المحور األول "الصفات الشخصية لعضؤ هيأة التدريس".
أ-

جاءت درجة تحقيق مجموع عبارات "إستجابات" الصفات الشخصية لعضؤ
هيأة التدريس بدرجة جيدة وبنسبة مئوية (.% ) 33.88

ب -جاءت درجة تحقيق مجموع عبارات "استجابات" فن التعامل مع األخرين
بدرجة جيدة وبنسبة مئوية (.% )38.28
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 .2نتائج المحور الثاني "الموارد العينية والمنشآت" جاءت درجة تحقيق مجموع
"استجابات" هذا المحور بدرجة متوسطة وبنسبة مئوية (.% )21.44
 .8نتائج المحور الثالث "األنشطة الطالبية بالكلية" جاءت درجة تحقيق مجموع
"استجابات" هذا المحور بدرجة متوسطة وبنسبة مئوية (.% )42.38
 .4نتائج المحور الرابع "التقييم" جاءت درجة تحقيق مجموع "استجابات" هذا المحور
بدرجة متوسطة وبنسبة مئوية (.% )23.0
 .3نتائج المحور الخامس "التحسين المستمر ،رضاء المستفيدين" جاءت درجة تحقيق
مجموع "استجابات" هذا المحور بدرجة متوسطة وبنسبة مئوية (.% )24.20
 .4نتائج متغير الفصل الدراسي أن متغير الفصل الدراسي ال يساهم في ايجاد فروق دالة
احصائيا في تقييم الطلبة لمستوى توفر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة –طرابلس.
 2-5التوصيات :بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج يوصي الباحثين بما يلي:
 .4العمل الجاد على نشر ثقافة الجودة ومبادئها داخل كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 .2ضرورة تبني كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس استراتيجية واضحة
ومحددة لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة فيها لتتمكن من تطوير وتحسين مستوى
األداء والخدمات والمخرجات ومواكبة التغير المتسارع والمستمر في العملية التعليمية.
 .1العمل على األخذ بنتائج البحوث والدراسات التربوية التي تبحث في مجال إدارة الجودة
في التعليم الجامعي.
 .1الحرص على عقد ندوات بين أعضاء هيئة التدريس والطالب لإلجابة عن استفساراتهم
وتنمية روح المشاركة.
 .5العمل على تدريس مبادى الجودة الشاملة في كافة التخصصات داخل مؤسسات التعليم
الجامعي عامة وكلية التربية البدنية خاصة.
 .4تزويد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة باألدوات واألجهزة التقنية بما يتناسب مع التغير
والتطور السريع لتحقيق أهداف العملية التعليمية والبحث العلمي.
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المراجع العربية واألجنبية :
 .4أحمد إبراهيم أحمد ( :)2221الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسية  ،دار الوفاء
للطباعة والنشر  ،اإلسكندرية.

 .2جعفر عبداآ إدريس ( )2242إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على خدمات التعليم العالي
من أجل التحسين المستمر وضمان جودة المخرجات والحصول على االعتمادية  ،المجلة

العلمية األكاديمية األمريكية للعلوم والتكنولوجيا ،المجلد الثالث  ،العدد السابع.

 .1روبرت كوراكي( :)2222تطبيقات أدارة الجودة الشاملة في التعليم والتدريب في التعليم والعالم
العربي تحديات األلفية الثالثة مركز اإلمارات للدراسات  .والبحوث االستراتيجية أبو ظبي.

 .1ريتشارد ويليام(:)2221أساسيات إدارة الجودة الشاملة ،ترجمة عبدالكريم العقيل  ،مكتبة
جرير  ،ط  ، 1الرياض.

 .5محمد احمد الخولي

 :دراسة مفهوم الجودة التعليمية الشاملة ومدى تأثيرها على األداء

األكاديمي من واقع جامعة قطر" ،بحث مقدم لندوة اإلدارة االستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي

المنعقدة بجامعة الملك خالد بالتعاون مع المنظمة العربية للعلوم اإلدارية من الفترة

-

هـ .

شوال

 .4مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية ( " :)2242تقرير عن الزيارات
االستطالعية لبعض مؤسسات التعليم العالي"  ،العام الجامعي  ، 2220ليبيا

.

 .7هاني عبد الرحمن الطويل ( :)4000اإلدارة التعليمية مفاهيم وآفاق  ،ط  ،دار وائل للطباعة
والنشر.

.8

. Cost of quality: faced with hard times business course
on total quality management (TQM), News Week
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التنشئة االجتماعية وأثره على جرائم المرأة لنزيالت مؤسسة اإلصالح والتأهيل
بمدينتي طرابلس والزاوية
م .زهوية أحمد عبد الحفيظ الترهوني
المقدمة :الظواهر االجتماعية السلبية تمثل نمط من أنماط الوقائع االجتماعية التي الزمت
المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور ،والتي عايشتها اإلنسانية على مر الزمن  ،وانه لمن
البديهي أن يقال بأن الظواهر االجتماعية ما كانت لتوجد لو كان اإلنسان يعيش وحيداً ،أي لو لم
يكن للحياة االجتماعية وجوداً ولم يكن للمجتمع كينونة وبقاء  .وهذا ما يجعل الظاهرة االجتماعية
السلبية حقيقة قانونية  ،وأنها بذلك تعد وليدة البيئة االجتماعية الثقافية التي تظهر فيها)58 :4(.
وتنطبق شروط الظاهرة االجتماعية السلبية على الظاهرة اإلجرامية – االنحرافية من
حيث إنها نسبية  ،وهي تختلف باختالف المجتمعات  ،أي من مجتمع إلى آخر ،كما إنها
تختلف في نفس المجتمع من زمان إلى زمان)218 :1( .
وبذلك فإن الفرد كوحدة أساسية في المجتمع تؤثر فيه الجريمة بشكل مباشر أو غير
مباشر .كذلك فإن األسرة ،بصفتها الخلية االجتماعية األولى تعتبر من أقوى العوامل التي تسهم
في تكوين شخصية اإلنسان وتؤثر في نمط سلوكه السوي أو غير السوي وتحديد اتجاهاته
ومستقبله )278 :5 (.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن األسرة هي أول مجتمع يواجه اإلنسان  ،بل والمجتمع الوحيد
الذي يؤثر في طفولته األ ولى  ،فيترسب في ثنايا شخصيته ما يدور في أسرته من أحداث ،
وينضج في مشاعره ما يتلقاه من صنوف المعاملة داخل األسرة من  :قسوة  ،حنان  ،عنف  ،رقة
 ،عناية  ،إهمال  ،أو تذبذب)44 :7( .
ولذلك فإنه من الصواب أن يلقى على عاتق األسرة مسئولية صقل وتهذيب سلوك الفرد وأن
سوية األحداث أو انحرافهم إنما يمكن إرجاعها بدرجة كبيرة إلى مستوى األسرة االجتماعي
والثقافي واالقتصادي  ،وأسلوبها في معاملة أبنائها)145 :0(.
وترى الباحثة أن ظاهرة لالنحراف ترتبط بعملية التنشئة االجتماعية ارتباطاً وثيقاً  ،ويعزى
كثير من الباحثين والمتخصصين في مجال الجريمة واالنحراف تفاقم وخطورة هذه الظاهرة في
مختلف المجتمعات اإلنسانية  ،إلى القصور الواضح في دور المؤسسات الرسمية وغير رسمية
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الموكل لها عملية تنظيم سلوك األفراد في المجتمع  .وقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث
العلمية لمعرفة األسباب والعوامل التي تكمن وراء عود المرأة للجريمة واالنحراف  ،وبذلك أخذ
رجال القانون في تحديد العقاب للعائدين  ،حيث أولت التشريعات الجنائية ونظرية الدفاع
االجتماعي اهتماماً خاصاً بتوجيه التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم العود نحو مزيد من
السياسات اإلصالحية )22 :4( .
مشكلة الدراسة :تعد مشكلة الجريمة واالنحراف من الظواهر االجتماعية التي عرفتها البشرية
قديماً وحديثاً ،بصرف النظر عن إختالف هذه الظواهر من حيث طبيعتها ومداها وتصنيفاتها
وحجمها وصورها المتباينة .وانتشرت الظاهرة فأصابت كل المجتمعات سوأ كانت متقدمة أو نامية
أو متخلفة ،وهذا ما تؤكد عليه الدراسات االجتماعية واإلحصائيات الرسمية الصادرة بشأنها.
()21 :5
لذلك ترى الباحثة بأن مشكلة االنحراف واإلجرام إليها تعتبر مشكلةً اجتماعيةً تربويةً تتعلق

ٍ
وبخاصة منها ما يتصل بعملية التنشئة
بأساليب التربية التي يتلقاها الفرد سوأ كان ذك اًر أو أنثى،
االجتماعية داخل األسرة وبنوع العالقات بين أفرادها .ومن ذلك ،فان ظاهرة االنحراف والعود الى
الجريمة لدى المرأة تعد من المشاكل التي يعاني منها المجتمع لما قد يكون لها من آثار ونتائج

مباشرة وغير مباشرة تعطل مسار التنمية بإعتبار أن المرأة كأم وربة أسرة تمثل عنص اًر فاعالً في
المجتمع ،وأنها من الدعائم التي تعتمد عليها األسرة في تربية وتنشئة أطفالها وشبابها بوجه عام،
واإلناث منهم ،بوجه خاص .يضاف إلى ذلك أن المرأة تمثل نصف المجتمع ،وأنها العنصر
األساس في استقرار األسرة وفي اإلشراف على أبنائها.
أهمية الدراسة:
 الخروج بتوصيات تفيد في الحيلولة دون وقوع المرأة في مهاوي الجريمة واالنحراف ،سواءأكان ذلك بالنسبة لما يجب أتخاذه من إجراءات ومعالجات بالنسبة لألسرة أو بالنسبة لغيرها
من المؤسسات االجتماعية ذات العالقة ،والحرص على وقاية المرأة من االنحراف في سن
مبكرة ،وذلك في إطار البيئة والمحيط االجتماعي.
أهداف الدراسة -:التعرف على التنشئة االجتماعية للمرأة المنحرفة من جانب مؤسسات المجتمع
ومؤسسة األسرة بالذات.
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تساؤالت الدراسة :هل هناك عالقة بين ما تقدمه األسرة من أساليب المعاملة و الرعاية الالحقة
للمرأة المنحرفة وظاهرة للجريمة واالنحراف ؟
ومصطلحات الدراسة
 التنشئة االجتماعية األسرية :هي الطرق التربوية التي يتبعها الوالدان إلكساب أبنائهماالستقاللية والقدرة على االنجاز وضبط السلوك ،وطرق التعبير العاطفي التي يتبعانها نحو
األبناء ،وطرق معاقبتهم ،وكبح عدوانيتهم )0:02( .
األسرة :بانها مجموعة افراد يربطهم رباط الزواج  ،الدم  ،او التبني ويسكنون في منزل واحد ،ويتفاعلون ويتصلون ببعضهم البعض من خالل ادوارهم االجتماعية كزوج وزوجة  ،أب وام  ،أبن
وابنه  ،أخ و أخت  ،ويبنون ويحافظون على ثقافة عامة بينهم)2:52( .
 الجريمة في اللغة :تعني الذنب أو الخطأ. الجريمة أصطالحاً :تعني سلوكاً ضا اًر يعكس إرادةً خاطئةً راسخةً في نفس البشر)7:40( . -التعريف القانوني للجريمة :بأنها الفعل الذي يحرمه القانون ويقرر له جزاء جنائيا.

()40 :1

 " بأنها ارتكاب الفعل أو االمتناع عن القيام بواجب منصوص عليه قانونا ومعاقب عليهبمقتضى هذا القانون " (.)5
 السلوك المنحرف :هو نمط السلوك المخالف للقيم والمعايير السائدة في المجتمع. االنحراف االجتماعي :هو فعل وسلوك مخالف للمتعارف عليه ،أي أنه سلوك ال يتفق معتوقعات ومعايير قواعد السلوك العامة والمقررة داخل النسق االجتماعي)28: 8 ( .
الدراسات السابقة:
 دراسة حنان بشير الصويعي ( " )1الخلفية االقتصادية واالجتماعية لألسرة وعالقتهابالسلوك اإلجرامي للمرأة  4004ف " تهدف الدراسة إلى فهم العالقة بين الخلفية االقتصادية
واالجتماعية لألسرة والسلوك اإلجرامي للمرأة .منهج الدراسة استكشافية وصفية ،اعتمدت على
أسلوب المسح الشامل وأسلوب

دراسة الحالة .وقد حددت الباحثة مجتمع بحثها في جميع

النزالء بالمؤسسات العقابية و اإلصالحية بمنطقتي طرابلس والزاوية ،كما استخدمت الباحثة
المقابلة المقننة كوسيلة لجمع المعلومات عن أفراد المجتمع والتي كانت في شكل استمارة تشمل
على عدد من األسئلة المفتوحة والمغلقة.
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نتائج الدراسة  - :كشفت الدراسة عن مظاهر التفكك األسري ومن أهمها تكرار وتعدد زيجات
الوالدين ،وجود خالفات مستمرة بين الوالدين ،وتذبذب األم أو األب أو كالهما في معاملة
المبحوثة بين القسوة واللين ،وتغيب األب و األم بسبب الطالق بنسبة ( ) %2201و ()% 4405
وفاة احد الوالدين.
دراسة محمد مصباح رجب  " :المحيط االجتماعي وأثره على انحراف سـلوك الشـباب"  4004ف
أجريت هذه الدراسة علـى المحكـومين مـن الجنسـين والمتواجـدين فـي مؤسسـات اإلصـالح والتأهيـل
بمدينــة ط ـرابلس .هةةدف الدراسةةة  :تهــدف الد ارســة إلــى الكشــف عــن العوامــل التــي قــد يرجــع إليهــا
انحـ ـراف س ــلوك الش ــباب ف ــي إط ــار مح ــيطهم االجتم ــاعي ال ــذي ك ــانوا يعيش ــون في ــه قب ــل دخ ــولهم
المؤسسات اإلصالحية  .واعدت لهذه الدراسة اسـتمارة مقابلـة لجمـع البيانـات وبلـغ عـدد المتغيـرات
التــي احتوتهــا اســتمارة المقابلــة (  ) 412متغي ـ اًر ،فــي حــين بلــغ عــدد الــذين طبقــت علــيهم اســتمارة
المقابلــة المقننــة ح ـوالي (  ) 445مفــردة تــم اختيــارهم عش ـوائياً مــن مجمــوع أف ـراد مجتمــع الد ارســة
البالغ عددهم (  ) 528مفردة متواجدون في مؤسسات اإلصالح والتأهيل بمدينة طرابلس.
نتائج الدراسة  :توصلت الدراسة الى النتائج اآلتية:
 -4أن مشاركة اإلناث في الجريمة لم يتجاوز نسبة (  ) %108من مجموع مرتكبي الجريمة،
وانحصرت جرائم النساء في الجرائم األخالقية التي تصل نسبتها إلى ( ،)% 4205تليهـا
جرائم السرقة ثم المخدرات.
 -2كما كشفت نتائج الدراسة أن أعلى نسبة للجرائم األخالقية بين أفراد العينة الذين يفضلون
مشاهدة األشرطة العاطفية.
 -1دلت الدراسة على ضعف الوازع الـديني بـين أفـراد عينـة الد ارسـة ،كمـا دلـت علـى أن أكثـر
الج ـرائم انتشــا اًر بــين الشــباب كانــت الس ـرقة ،ثــم المخــدرات ،ثــم ج ـرائم القتــل ،ثــم الج ـرائم
الالأخالقية بنسبة ( .) %805
 -4أمــا عــن العوامــل واألســباب التــي يرجــع إليهــا انح ـرافهم ولجــوؤهم إلــى الجريمــة ،حســب
وجهة نظرهم ،ترجع للفرد ذاته ،أو ترجع لألسرة ومنها ما ترجع للمجتمع.
 دراسة إيناس عبد اهلل خليل ( :جرائم العود والرعاية الالحقة للمحكوم عليهن بعقوبة سالبةللحرية 2222 ( ،ف) أهداف الدراسة  -التعرف على حجم جرائم العود لدى النساء  -التعرف
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على نمط الرعاية الالحقة المقدمة للسجينات في المؤسسات االجتماعية منهج الدراسة :الدراسات
الوصفية نتائج الدراسة  -كشفت الدراسة أن مؤشر العود إلى الجريمة بنسبة ( )%12من
إجمالي النزيالت سجن النساء ( )72نزيلة منهن الموقوفات والمحكومات حيث سجل مؤشر العود
ارتفاعاً كبي ار لدى الفئات العمرية بين الشابات.
دراسة ( عران العتيبي  4144هةة ) عن التنشئة األسرية وظاهرة العود عند األحداثالمنحرفين بالسعودية وأجريت الدراسة على عينة قوامها (  ) 14حدثاً بدار المالحظة االجتماعية
في المنطقة الشرقية بالسعودية ،أظهرت الدراسة أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التنشئة االجتماعية
والعود إلى انحراف.
أمل احمد سالمة محمد عن العوامل االجتماعية المؤدية إلى عود الحدث الجانح إلىاالنحراف ودور الخدمة االجتماعية في مواجهتها حيث تهدف الدراسة الكشف عن حقيقة األسباب
المرتبطة بعود الحدث الجانح إلى االنحراف وبعض المتغيرات االجتماعية مثل  :التصدع
األسري  ،وجود احد أفراد األسرة في حالة انحراف .وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها ما يلي :
أسهمت العوامل المرتبطة بالبيئة األسرية عود الحدث الجانح إلى انحراف والتي تتمثل في
التصدع األسري  ،ووجود احد أفراد األسرة في حالة انحراف

,

الدراسات النظرية:
نظرية االختالط التفاضلي :يعود الفضل في تأسيس هذه النظرية إلى عالم االجتماع األمريكي
ادون سذرالند (  ،) Sutherlandوالتي تقوم على فرضية أساسية مفادها أن األشخاص يكتسبون
أنماط السلوك اإلجرامي بنفس الطريقة التي يكتسبون بها أنماط السلوك السوي (.)
وقد طرح سذرالند فكرته عن نظريته ألول مرة في الطبعة الثانية من كتابه "مباد علم
اإلجرام " عام  4011والتى أشار فيها إلى أن السلوك اإلجرامي ليس سلوكا موروثاً ،كما يعتقد
البعض ،كما أنه ليس ثمرة لعامل واحد أياً كانت طبيعته  ،وانما هو سلوك يكتسبه الفرد عن
طريق االحتكاك واالختالط بالمجرمين  ،وأن المجرم ال يولد بطبعه مجرماً ،وأنه يكتسب السلوك

68

العدد الواحد والعشرون مجلة عالم الرياضة والعلوم التربوية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة الزاوية

اإلجرامي عن طريق التعلم من الغير .كما أكد على أن تتم عملية التعلم عن طريق االتصال
باآلخرين ،سواء بلغة التخاطب العادية أو عن طريق اإلشارة أو التقليد.
وتستهدف عملية التعلم في اعتقاد سذرالند المضمون الفكري التجاهات ومواقف الجماعة
التي يختلط بها الفرد وفهمها وتفسيرها للقانون .ولكي تحقق المخالطة الفارقة أثرها فأنه ينبغي
لكى يصير االنسان مجرماً ان يكون على اتصال بأقران مجرمين يكتسب من اختالطه بهم
األنماط السلوكية اإلجرامية مثلما يكتسب غير ذلك من القيم والعادات والتقاليد .وفي هذا أشارة
فإما أن ينشأ نشأة تزرع في
واضحة إلى دور االختالط في تكوين اتجاهات الشخص وميولهِّ ،
نفسه احترام القانون ،واما أن ينشأ نشأة تنزع به إلى مخالفة أحكامه فيصير مجرماً.

()

ويرى سذرالند أن االختالط يتفاوت تأثيره في الفرد بحسب األسبقية ( األولوية ) واالستم اررية
( المدة ) والعمق أو الشدة .واألسبقية تعني اكتساب الفرد منذ طفولته سلوك احترام القانون أو
مخالفته الذى يستمر معه مدى حياته .أما استمرار التأثير فيعني أنه رغم اتصال الفرد
بمجموعات مختلفة اإل أن استمرار اتصاله بجماعة إجرامية معينة يجعله يتأثر بها ويندفع إلى
ارتكاب السلوك اإلجرامي .أما عمق تأثير االختالط أو شدته فتعني شدة تأثير الجماعة المخالطة
للفرد في تكوين سلوكه اإلجرامي.
وخلص مما تقدم إلى أن نظرية سذرالند في تفسيرها للسلوك اإلجرامي تقوم على المرتكزات
النظرية األساسية التالية :ـ
يتم اقتباس السلوك اإلجرامي عن طريق التعلّم.
4ـ ّ
2ـ يتم تعلم السلوك اإلجرامي باالختالط والتفاعل والتأثير المتبادل مع أشخاص آخرين خالل
عمليات التواصل واالتصال.
1ـ أهم مرحلة من مراحل تعلم السلوك اإلجرامي تحدث وتتم داخل جماعات يرتبط الفرد بها من
خالل عالقات شخصية ،أو هي تحدث الفرد التي يتكون فيها هذا النوع وهذه الدرجة من
االرتباط.
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1ـ تشمل عملية تعلم الفرد لمختلف أنماط السلوك اإلجرامي على:ـ
أ -تعلمه لوسائل ارتكاب الجريمة.
يتم له بها تكوين نوع خاص من التوجيه لما يحمله من بواعث أو دوافع
ب -تعلمه للكيفية التي ّ
وتبريرات ومواقف.
5ـ تعلمه للكيفية التي يتم بها تحديد التوجيه الخاص للبواعث والدوافع من خالل التفسيرات
والتعريفات المتعلقة بالنصوص القانونية.

4ـ يصبح الفرد مجرماً بناء على ازدياد نسبة التفسيرات والتعريفات التي تؤيد وتبيح مخالفة
القانون عن نسبة التفسيرات التي تؤيد وتلتزم بالقانون وال تبيح المخالفة.

7ـ قد تختلف المخالطة الفارقة من حيث التكرار واالستم اررية واألسبقية والشدة.
8ـ تتكون عملية تعلم السلوك اإلجرامي عن طريق اختالط المنحرف بمختلف النماذج

اإلجرامية وغير اإلجرامية وأنها مثلها مثل أية عملية تعلم أخرى يتم إتقانها عن طريق نفس

الوسائل والخطوات وآليات التعلم العادية وباستخدامها.

0ـ حين يعبر السلوك اإلجرامي عن احتياجات الفرد عن قيمه ،اإل أن تغير هذا النوع من
السلوك بالذات ال يتم بناء على االحتياجات والقيم ـ ذلك ألن السلوك السوي يعبر هو اآلخر

عن نفس االحتياجات والقيم  ،فمثالً العامل يعمل للحصول على المال  ،واللص يسرق

للحصول على المال (.)

ووفقاً لهذه النظرية فان المرأة المنحرفة ما هي اإل امرأة اختلطت بجماعة تحترف هذه

السلوكيات ،وتقلد المرأة هذه الجماعة وتحترف هي األخرى هذه السلوكيات المنحرفة ،بمعنى أن

الجماعة التي احتكت بها تتصف بالجنوح واالنحراف.

النظرية التقليدية لتارد (  1104( ) Gabriel Tardeة .) 1040
منشإ هذه النظرية هو جبرانيل تارد  4811ـ  ، 4021الكاتب و القاضي والعالم األكاديمي
االجتماعي والنفسي الفرنسي .أهتم تارد بالعوامل االجتماعية وأثرها في تفهم عناصر السلوك،
بصفة عامة ،والسلوك اإلجرامي بصفة خاصة.
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وكتب تارد عن أسباب ودوافع الجريمة و الجنوح خالل فترة شيوع وانتشار أفكار المدرسة

الوضعية التي نادت بأهمية العوامل البيولوجية وأثرها على الظاهرة اإلجرامية .وقد حاول تارد
بناء على ذلك ،ومن خالل عدم اتفاقه مع هذه المدرسة وعدم قناعته بما توصلت إليه من

استنتاجات ،أن يجد بديالً مناسباً لتفسير األسباب والدوافع المؤدية إلى حدوث الجريمة .ويمثل ما
توصل إليه تارد في الخصوص أهم ما أسهمت به نظريات الجريمة والجنوح في تحديد معنى

وأسباب الجريمة ،إضافة إلى الهدف من ارتكابها .كما يفسر أوائل ردود الفعل المباشر تجاه

فرضيات المدرسة الوضعية.

عد مجرماً بالفطرة ،وأنه
ومن ذلك ما أكده تارد على أن اإلنسان ال يولد مجرماً ،وأنَّه ال ُي ّ

يصبح كذلك فقط من خالل البيئة االجتماعية التي يعيش فيها ،ومن خالل تنشئته االجتماعية،
ومعتقداته الثقافية ،وبمحاكاته لآلخرين .وقد أشار تارد إلى أن مرد الجريمة إنما يرجع مباشرة إلى
العوامل االجتماعية في البيئة التي يعيش فيها الفرد

.

اإلجراءات :
تم استخدم منهج المسح االجتماعي .
المنهج المستخدم ّ :
 مجاالت الدراسة: -1المجال المكاني :تقع وحدة التحليل واالهتمام في مجتمع البحث ضمن مدينتي طرابلس
والزاوية.
 -1المجال البشري :جميع النزيالت بمؤسسة اإلصالح والتأهيل" الجديدة " بطرابلس ويبلغ
عددهن ( )24نزيلة ليبية و( )8عربيات ،وجميع النزيالت بمؤسسة اإلصالح والتأهيل " نساء"
بمدينة الزاوية والالتي يبلغ عددهن ( )42نزيالت ليبيات و( )2عربية ،ممن تم صدور حكم
جنائي بسلب الحرية بحقهن مع استبعاد الموقوفات الليبيات والعربيات من اإلطار األصلي

لمجتمع البحث .

 -0المجال الزمني :بدأت الدراسة الميدانية بتاريخ  ، 20.42.2244وانتهت بتاريخ
.14/1/2247
العينة :جميع النساء المتواجدات بمؤسسة اإلصالح والتأهيل بمدينتي طرابلس والزاوية  ،وطبقت
هذه الدراسة على النساء المحكومات الليبيات والعربيات والالتي يبلغ عددهن ()14
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سادساً -وسيلة جمع البيانات  :لغرض تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بجمع بياناتها
باستخدام أداة الدراسة (االستمارة االستبيانية) والمقابلة المقننة  ،والتي استخدمت فيها استمارة

تحتوي على أسئلة محددة .ولتحقيق هذا الهدف طورت الباحثات استمارة االستبيان باالعتماد
على أهداف وتساؤالت الدراسة والدراسات السابقة واإلطار النظري.
سابعاً -بناء االستمارة :من خالل االطالع على مجموعة من الدراسات السابقة واألدبيات

المتعلقة بموضوع الدراسة  ،وتكوين فكرة عامة عن طبيعة البيانات والمعلومات المتعلقة بمجتمع

ا لدراسة  ،تم حصر عدة مؤشرات يمكن قياسها .ولتفادي أي ضعف محتمل في أسئلة االستمارة
تم األخذ بمجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها عند بناء االستمارة  ،وصياغتها ومنها:

 -4كون االستبانة متعلقة بموضوع الدراسة وال تخرج عن إطار مضامينها العلمية .
 -2ارتباط األسئلة بالتساؤالت المطلوب اإلجابة عنها.
 -1وضع األسئلة في حدود المعقول حتى ال تثير ملالً لدى المبحوث وتصرفها عن
التعاون مع الباحثات.

 -1مراعاة االستبانة البساطة والوضوح في األسلوب عند تدوين األسئلة واالبتعاد قدر
اإلمكان عن المصطلحات الفنية والمفاهيم العلمية .

 -4تجنب مصطلحات أو تعابير تحمل أكثر من تأويل.
 -7االختصار واإليجاز والوضوح في األسئلة حتى ال تأخذ الوقت الكثير في اإلجابة مع
اللجوء إلى الترتيب والتسلسل المنطقي لألسئلة.
 الدراسة االستطالعية :وهي دراسة مصغرة للدراسة العامة أو الدراسة األم  ،وتعنيالقيام بجمع بيانات من عينة مصغرة من مجتمع الدراسة  ،وهي تهدف إلى تجريب
االستمارة ،ومعرفة مدى تقبل المبحوثات لألسئلة وتجاوبهم معها وفهمهم لها .وإلمكانية
حساب درجتي الثبات والصدق  ،تم تعديل االستمارة وتطويرها ومعالجة أي قصور فيها

حيث قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية:
 -4حدد حجم الدراسة االستطالعية بعشرة ( )42مفردات من مفردات المجتمع
للدراسة.
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 -2تجريب االستمارة لمعرفة جودتها  ،ومدى سهولة ووضوح األسئلة.
 -1معرفة الزمن الذي تستغرقه المقابلة الواحدة حتى يمكن تكيفيها في حدود المعقول.
 -1معرفة مدى تقبل المبحوثات لطبيعة األسئلة  ،وتكوين فكرة عامة عن ردود األفعال
تجاه أسئلة االستمارة وفقراتها  ،بحيث يمكن إلغاء أي من األسئلة التي تؤدي إلى إظهار

أية ردود فعل سلبية من قبل النزالء.

 -5حساب درجتي الثبات والصدق.
الصدق والثبات :قامت الباحثة بعرض استمارة االستبيان على مجموعة من أعضاء هيئة
التدريس المتخصصين في علم االجتماع وعلم النفس واإلحصاء .وذلك قبل المباشرة في توزيعها
على مجتمع الدراسة .وبناء على ذلك تم إدخال بعض التعديالت على بنود االستبيان على ضوء
مالحظات المحكمين واقتراحاتهم  ،وبعد ذلك تم توزيع استمارات االستبيان على جميع المبحوثات
اللواتي يبلغ عددهن ( )14مفردة  .والجدول ( )4يبين عدد المبحوثات الموزعة على مؤسسة
اإلصالح والتأهيل المستهدفة بالدراسة.
جدول ( )4التوزيع التكراري والنسبي لمجتمع الدراسة
مؤسسة اإلصالح والتأهيل

عدد المبحوثات

النسبة المئوية

طرابلس

%

الزاوية

%

المجموع

14

% 422

توضح معطيات الجدول ( )4توزيع المبحوثات حسب مؤسسات اإلصالح والتأهيل حيث أن أكبر
نســبة مــن المبحوثــات مــن مؤسســة اإلصــالح والتأهيــل بمدينــة طـرابلس "الجديــدة" إذ بلغــت نســبتهن

(  ، ) %72.7ونسبة ( ) %20.1من مؤسسة اإلصالح والتأهيل النساء بمدينة الزاوية
قامت الباحثة بعد ذلك باختبـار مـدى مصـداقية وثبـات المقـاييس المسـتخدمة فـي االسـتبيان ،

وقــد تــم اســتخدام معامــل ألفــا كورنبــاخ  Alpha Cornbachللتحقــق مــن جــودة وثبــات المقــاييس

المستخدمة في الدراسة  ،وبعد استخدام معامل ألــفا كرونبـاخ أوضـحت النتـائج أن الثبـات فـي هـذه
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الد ارســة لألســئلة المتضــمنة فــي صــحيفة االســتبيان والموزعــة علــى مجتمــع الد ارســة بدرجــة جيــدة

وتصل قيمته ( .) %74.1

المقاييس اإلحصائية المستخدمة:
 النسبة المئوية-عرض ومناقشة النتائج:
جدول ( ) 2التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثات حسب أسباب االنحراف أول مرة
التكرار

أسباب االنحراف أول مرة

النسبة المئوية

سوء معاملة األسرة

%

الفشل في الدراسة

%

الكسب من االنحراف

%

مخالطة صديقات السوء

%

الحرية الممنوحة بسبب غياب ولى األمر

%

المجموع

%

َّ
دفعتهن لالنحراف أول مرة الحرية
يتضح من الجدول (  )2أن أكبر نسبة كانت األسباب التي

الممنوحة لهن بسبب غياب ولي األمر ،إذ بلغت نسبتهن( ،) %20.2وهذا مؤشر يدل على دور
األب باعتباره يمثل وسيلة ضبط لبناته داخل وخارج األسرة  ،وخصوصاً أن نسبة( ) %51.7من
المبحوثات والدهن لي س على قيد الحياة  ،في حين بلغت نسبة من كان سبب ذلك هو سوء
معاملة األسرة وكذلك مخالطة صديقات السوء (  ) %21.1بالتساوي بين مجتمع الدراسة  ،يلي

ذلك من كان سبب أنحرافهن أول مرة هو الكسب من االنحراف حيث بلغت نسبتهن ( ) %40.5

 ،وخصوصاً أن (  ) %45.0من المبحوثات عاطالت عن العمل وليس لديهن دخل إلشباع

طموحاتهن المادية وأخي اًر نجد أن سبب انحراف البعض أول مرة كان الفشل في الدراسة  ،إذ
بلغت نسبتهن

(  ) %2.1فقط .
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جدول ( ) 0التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثات حسب الشعور بتأنيب الضمير
الشعور بتأنيب الضمير

النسبة المئوية

التكرار

نعم

%

ال

%

المجموع

%

يتضــح مــن نتــائج الجــدول ( )1أن أكبــر نســبة مــن المبحوثــات يشــعرن بتأنيــب الضــمير فــي
بداي ــة االنحـ ـراف إذ بلغ ــت نس ــبتهن (  ، ) %75.4ف ــي ح ــين بلغ ــت نس ــبة م ــن ل ــم يش ــعرن ب ــذلك

(  . ) %21.1ت ــرى الباحث ــة ب ــأن نس ــبة (  ) %75.4تمث ــل الفئ ــة الت ــي دخل ــت المؤسس ــة للمـ ـرة
األولى  ،أما المبحوثات الالتي أجبن بال  ،فيمثلن الفئة التي اعتادت اإلجرام .

جدول (  ) 4التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثات حسب القيام بمفردهن بارتكاب الجرم في المرة األولى
التكرار

القيام بمفردهن بارتكاب الجرم في المرة األولى

النسبة المئوية

نعم

%

ال

%

المجموع

%

ويتضــح مــن نتــائج الجــدول (  ) 1أن أكبــر نســبة قــاموا بارتكــاب الجــرم للمـرة األولــى بمفــردهن إذ

بلغــت نســبتهن (  ، ) %75.4يل ــي ذلــك فــي النس ــبة مــن لــم يكونـ ـوا بمفــردهن (  ) %21.1ب ــين
مجتمــع الد ارســة  .وتج ــدر اإلشــارة إلــى أن معظــم الجـ ـرائم التــي ترتكبهــا الم ـرأة تقــع ضــمن نطــاق
الجـ ـرائم الجنســية التــي ترتكــب بوج ــود شــركاء ،كمــا أن هــذا النــوع مــن الج ـرائم ( زنــا – دعــارة ) ال

تتطلب تعارفاً مسبقاً بين المشتركين فيها .
جدول ( ) 1التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثات حسب عدد مرات دخولهن السجن
التكرار

عدد مرات دخولك السجن

%

مرة واحدة
11

مرتين أو أكثر
المجموع

75
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دخلن مؤسسة اإلصالح والتأهيل مرة  ،واحدة
يتضح من نتائج الجدول ( )5أن غالبية المبحوثات
ّ
إذ بلغ ــت نس ــبتهن (  ، ) %71.2ف ــي ح ــين بلغ ــت نس ــبة م ــن دخل ـ ّـن المؤسسـ ـة لمـ ـرتين أو أكث ــر

(  . ) %24.8يعتقــد بعــض البــاحثين أن هنــاك رقم ـاً مظلمـاً فيمــا يتعلــق بحجــم ظــاهرة العــود إلــى
ارتكــاب الجريمــة عنــد الم ـرأة  ،حيــث قــام فريــق مــن البــاحثين بــإجراء مســح اجتمــاعي يشــمل ن ـزالء

مؤسسات اإلصالح والتأهيل الليبية ذكو اًر واناثاً  ،سنة  ، 4082إذ نشر مصـطفى كـاره جانبـاً مـن
نتائجهــا كد ارســة مســتقلة عــن ظــاهرة العــود  ،أن نســبة عــود اإلنــاث لم ـرة واحــدة تصــل إلــى أقصــى

مستوياتها (  ، ) %4.5وتـنخفض هـذه النسـبة تـدريجياً فـي حالـة العـود لمـرتين لتصـل ( ، ) %1
وبعدها إلى (  ) %2حين اعتبار حاالت عود اإلناث لمرة فأكثر .

كم ـا تتفــق نتيجــة الد ارســة الراهنــة مــع مــا توصــلت إليــه د ارســة " حنــان الصــويعي" حيــث إ ّن
نســبة (  ) %41.4مــن المبحوث ــات ســبق وأن ارتكــبن الجريم ــة م ـرتين  ،بينمــا نس ــبة ( ) %4.0

ســبق أن ارتكــبن الجريمــة ثــالث م ـرات  ،ونســبة (  ) %4.0ســبق أن ارتكــبن الجريمــة ألكثــر مــن
ثالث مرات .
كما تتفق مع دراسة " سامية حسـن السـاعاتي " التـي توصـلت إلـى أن حـدة ظـاهرة العـود إلـى
اإلجرام عند المرأة تتراوح ما بين (  ) %18.5و (  ، ) %52حيـث بلغـت نسـبة النسـاء العائـدات

ألكثر من مرتين ( . ) %81.4

جدول ( ) 6التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثات حسب معاودة الجريمة بسبب دخول السجن للمرة األولى
معاودة الجريمة بسبب دخول السجن للمرة األولى

التكرار

النسبة المئوية

نعم

8

% 72.7

ال

1

% 27.1

المجموع

44

%

يتض ــح م ــن نت ــائج الج ــدول (  ) 4أن أكب ــر نس ــبة م ــن المبحوث ــات ع ــاودن الجريم ــة بس ــبب
دخــولهن للمؤسســة اإلصــالح والتأهيــل ألول مـرة  ،إذ بلغــت نســبتهن ( ، )%72.2ومــن المعــروف
أن للمؤسسة ثقافة خاصة ال يمكن تفاديها .
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باإلضــافة إلــى ردة فعــل المجتمــع الخــارجي للم ـرأة التــي أودعــت أول م ـرة الســجن ،كمــا هــو
الح ــال ف ــي المجتم ــع الليب ــي فيرفض ــها المجتم ــع  ،وبالت ــالي ال تج ــد إال المؤسس ــة أمامه ــا  ،بينم ــا
(  ) %27.1منهن دخلن المؤسسة ألول مرة ولم يرد ذلك إلى عودهن .
جدول ()7التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثات حسب أنواع الجريمة
التكرار

أنواع الجريمة

النسبة المئوية

الزنا

%

تعاطي المخدرات

%

السرقة

%

القتل

%

هتك عرض

%

التحريض على القتل

%

تجارة المخدرات

%

جريمة اقتصادية

%
41

المجموع

%

يتضــح مــن الجــدول (  ) 7أن أكبــر نســبة مــن المبحوثــات كــان نــوع جــريمتهن هــو الزنــا  ،إذ

بلغت نسبتهن(  ، )%54.2بينما تتساوى جريمة تعاطي المخدرات مع السرقة بنسـبة( ) %41.7
لكــل منهمــا بــين مجتمــع الد ارســة  ،يلــي ذلــك مــن كــان القتــل هــو جـريمتهن عنــد دخــولهن للمؤسســة
بنسبة ( . ) %0.8

وأخي اًر نجد أن أقل نسبة بين مجتمع الدراسة وهي (  ) %2.1كانت لجرائم هتـك العـرض

والتحريض على القتل وتجارة المخدرات  ،والجرائم االقتصادية بالتساوي لكـل منهمـا  .أن مـا سـبق
يوضــح تغي ـ اًر نوعي ـاً فــي الج ـرائم التــي ترتكبهــا الم ـرأة فــي المجتمــع الليبــي  ،حيــث كانــت إلــى وقــت
قريب تكاد تنحصر في فئـة الجـرائم الجنسـية ذات األهـداف غيـر الماديـة  ،بينمـا أثبتـت نتـائج هـذه

الدراسة غيـر ذلـك  ،حيـث تنوعـت أنمـاط السـلوك اإلج ارمـي الـذي ارتكبتـه المبحوثـات  ،وأن أغلـب
الجرائم ذات الطابع المادي  ،كالزنا  ،السرقة  ،تجارة المخدرات  ،جرائم اقتصادية .
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كمــا تتفــق نتــائج د ارســتنا الراهنــة مــع مــا توصــلت إليــه د ارســة " ســامية الســاعاتي " حيــث
كشفت أن العود إلى اإلجـرام عنـد المـرأة يتخـذ غالبـاً نمـط التكسـب مـن الجريمـة  ،حيـث نجـد نسـبة
جـ ـ ـرائم البغ ـ ــاء (  ، ) %18.2ونس ـ ــبة جـ ـ ـرائم ض ـ ــد الم ـ ــال (  ) %12ونس ـ ــبة جـ ـ ـرائم المخ ـ ــدرات
( . ) %42.2
جدول ( ) 8التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثات حسب دوافع الجريمة
التكرار

دوافع الجريمة

النسبة المئوية

المال

%

االنتقام

%

رد االعتبار

%

التقليد

%

الصدفة

%

عدم المعرفة بالقانون

%
41

المجموع

%

يتضح من الجدول (  ) 8أن غالبية المبحوثات كان الدافع الرتكابهن جريمتهن هو كسب المال
 ،إذ بلغــت نســبتهن (  ، ) %14.7يلــي مــن كانــت الصــدفة هــي الــدافع الرتكــاب الجريمــة حيــث
بلغت نسبتهن ( )%40.5من بين مجتمع الد ارسـة  ،بينمـا يتسـاوى دافـع االنتقـام مـع عـدم المعرفـة
بالقانون بنسبة (  ) %47.4لكل منهما  ،وأخي اًر نجد أن أقل نسبة وهي (  ) %7.1كانت لـدوافع
رد االعتبار والتقليد بالتساوي لكل منهما .
ويتبين من الجدول السابق أن معظم مجتمع الدراسة كان دافعهن الرتكاب الجريمة  ،هو الكسب
من االنحراف  ،حيث ترى الباحثة أن الرغبة في الحصول على الكماليات أي الحاجات المادية
التي لم تجد إشباعاً مشروعاً  ،تلجأ المرأة إلى الطرق غير المشروعة لتحقيق ذلك اإلشباع
وخصوصاً أن نسبة (  ) %45.0من المبحوثات عاطالت عن العمل  .وتتفق نتيجة هذه الدراسة
مع ما توصلت إليه كل من " سامية الساعاتي " و " ناهد صالح " أن معظم النساء العائدات
للجريمة  ،أن الدافع الرتكابهن الجريمة هو التكسب من الجريمة باعتبارها مصد اًر للدخل .
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جدول ( ) 1التوزيع التكراري والنسبي ألفراد العينة حسب األسباب األساسية في معاودتهن الجريمة
األسباب األساسية في معاودتك للجريمة

التكرار

النسبة المئوية

معاملتي باحتقار من قبل أفراد األسرة

1

% 10.1

عدم توفر فرص العمل

0

% 17.0

نظرة المجتمع الدونية

6

% 14.1

المجموع

11

%

يتضح من الجدول (  ) 0أن غالبية المبحوثات كانت األسباب األساسـية فـي معـاودتهن الجريمـة
هــي نظـرة المجتمــع الدونيــة  ،إذ بلغــت نســبتهن (  ) %51.5يلــي ذلــك مــن كــان الســبب األساســي
في معاودتهن الجريمة هو عدم توفر فرص العمل  ،حيث بلغت نسبتهن ( ) %27.1

وأخي اًر نجد أن أقل نسـبة بـين مجتمـع الد ارسـة وهـي (  ، ) %48.2كـان السـبب األساسـي فـي

معاودتهن الجريمة فيها هو معاملتهن باحتقار من قبل أفراد أسرهن .

وفــي أريــي أن نظـرة المجتمــع الدونيــة تجــاه المبحوثــة هــو الــذي يجعــل المـرأة تعــود لالنحـراف ،

بسبب النبذ والوصم والسخرية منها  ،وهذا ما أكدته نظرية الوصم االجتماعي  ،كما أن االنحراف
وتكـ ارره هــو نتيجــة تفاعليــة مــن الفعــل الصــادر مــن المـرأة المنحرفــة  ،وردود األفعــال مــن المجتمــع
تجاهها واستمرارها في ذلك السلوك كما أفاد معظم المبحوثات أنهن لم يتلقين أي نوع من التدريب

ليساعدهن للحصول على العمل  ،وخصوصاً أن معظم النزيالت عاطالت عن العمل .
جدول ( ) 10التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثات حسب مدى تقبل أسرتهن والمجتمع لهن عقب خروجهن من السجن
مدى تقبل أسرتك والمجتمع لك

التكرار

النسبة المئوية

تقبال حسنا وتفهما لظروفي

1

% 10.1

مساعدتي على بدء صفحة جديدة

1

% 1.1

تقبال فات ار وعدم اهتمام

1

% 41.4

االبتعاد عنى وتجنب مقابلتي

1

% 10.1

معاملتي باحتقار

1

% 1.1

المجموع

11

%
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يتضح من الجدول (  ) 42أن غالبية المبحوثات تقبلتهن أسرهن والمجتمع الخـارجي تقـبالً فـات اًر ،
وبعدم اهتمام عقب خروجهن من مؤسسة اإلصالح والتأهيـل فـي المـرة األولـى  ،إذ بلغـت نسـبتهن
(  ، ) %15.5يلي ذلك من تقبلتهن أسرهن والمجتمع تقبالً حسناً مع تفهم ظروفهن بالتساوي مع
مــن تــم االبتعــاد عــنهن وتجنــب مقــابلتهن  ،حيــث بلغــت نســبتهم (  ) %48.2لكــل منهمــا  ،وأخيـ اًر
نج ــد أن أق ــل نس ــبة م ــن المبحوث ــات  ،وه ــي (  ) %0.4كان ــت لم ــن تم ــت مس ــاعدتهن عل ــى ب ــدء
صفحة جديدة بالتساوي مع من تم معاملتهن باحتقار .
جدول ( ) 11التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثات حسب عودتهن لفعلتهن األولى عند خروجهن من السجن

عودتهم لفعلتهم األولى عند خروجهم من السجن

التكرار

النسبة المئوية

يمكن

5

% 42.2

ال يمكن

14

% 87.8

المجموع

44

%

يتضــح مــن الجــدول (  ) 44أن أكبــر نســبة مــن المبحوثــات أفــذن أنــه ال يمكــن أن يعــدن لفعلــتهن
األولــى عنــد خــروجهن م ــن المؤسســة ،إذ بلغــت نســبتهن( ، )%87.8وه ــذا يــدل علــى أن تجرب ــة
الس ــجن قاس ــية ج ــداً بالنس ــبة له ــن  ،ف ــي ح ــين أن (  ) %42.2أف ــذن أن ــه م ــن الممك ــن أن يع ــدن
لفعلتهن األولى عند خروجهن من السجن  ،في حين أن الظروف من حولهن لم تتغيـر  ،وخاصـة
فـي حالـة عـدم تقبــل أسـرهن لهـن  ،وعـدم تــوفر فـرص العمـل لهـن  ،كــل هـذه العوامـل تـدفعهن إلــى
العود إلى السلوك المنحرف من جديد .
االستنتاجات -:توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها :
كشفت الدراسة عن أهم األسباب التي دفعت العائدات لالنحراف أول مرة وكانت كاآلتي -:
 الحريةالممنوحة بسبب غياب ولي األمر .
 سوء معاملة األسرة . مخالطة صديقات السوء.81
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 الفشل في الدراسة. -18أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %2678دخلن مؤسسة اإلصالح والتأهيل مرتين وأكثر  ،أي
بمعنى أن نسبة العود لدى مجتمع الدراسة بلغت ( . ) % 2678
 -19أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %72من المبحوثات عاودن الجريمة بسبب دخولهن مؤسسة
اإلصالح والتأهيل للمرة األولى  ،ونسبة (  ) %2773لم يعد ذلك إلى عودهن بل ألسباب أخرى
متنوعة.
 -21أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %5172من المبحوثات ارتكبن جرائم الزنا ،و()%1477
تعاطى المخدرات  ،و(  ) %1477السرقة  ،و(  ) %978القتل  ،و( )%274هتك العرض ،
و (  ) %274التحريض على القتل  ،و(  ) %274تجارة مخدرات  ،و(  ) %274جرائم اقتصادية
.
 -21أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %3177من المبحوثات يبررن ارتكابهن للسلوك اإلجرامي
بحجة الحاجة إلى المال  ،و(  ) %1975الصدفة  ،و(  ) %1771عدم المعرفة بالقانون ،
و(  ) 1771االنتقام  ،و(  ) %2773عدم توفر فرص العمل  ،ونسبة (  ) %1872معاملتهن
باحتقار من قبل أفراد أسرهن .
 -22أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %4574من المبحوثات تقبلتهن أسرهن والمجتمع الخارجي
تقبالً فات اًر وبعدم اهتمام  ،عقب خروجهن من السجن في المرة األولى  ،ونسبة (  ) %1872نالت
المبحوثة تقبالً حسناً وتفهماً لظروفهن  ،ونسبة ( )%1872االبتعاد عنهن وتجنب مقابلتهن ،
ونسبة (  ) % 971مساعدتهن على بدء صفحة جديدة في حياتهن  ،ونسبة (  ) %971معاملتهن
باحتقار .
 -23كشفت الدراسة عن أن نسبة (  ) %12من المبحوثات لديهن الرغبة في العود إلى الجريمة
بعد اإلفراج عنهن ألن االحتمال وارد والظروف حولهن لن تتغير خصوصاً في غياب الرعاية
الالحقة .
 -24أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %5671من المبحوثات كن يعانين من بعض المشكالت
المدرسية  ،ونسبة (  ) %6572يواجهن المشكالت المدرسية بالتمارض ،و( )%3478بالهروب
من المدرسة .
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 -25أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %61من المبحوثات لم تكن مخالطة صديقات السوء في
المدرسة سبباً في انحرافهن  ،و(  ) %39يرجع السبب في انحرافهن إلى مخالطة صديقات السوء
في المدرسة .
 -26أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %5875من المبحوثات ال يتدخل والدهن في اختيار
صديقاتهن  ،و(  ) %2973يتدخل والدهن في ذلك  ،و(  ) %1272يتدخل والدهن إلى حد ما
في اختيار األصدقاء.
 -27أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %7277من المبحوثات كانت صديقاتهن سبباً في عودهن إلى
مؤسسة اإلصالح والتأهيل  ،و(  ) %2773لم تكن صديقاتهن سبباً في ذلك.
التوصيات:
 -4وضــع د ارســة شــاملة وموســعة إلعــادة تنظــيم المؤسســات العقابيــة واإلصــالحية الخاصــة
بالنســاء " خاصــة مؤسســة اإلصــالح والتأهيــل للنســاء بمدينــة الزاويــة " إلعــدادها لممارســة
دورها في اإلصالح والتأهيـل ،بوضـعها تحـت إشـراف عناصـر مؤهلـة لـذلك  ،وتصـنيفهن
حسب السن ودرجة ونوع السلوك اإلجرامي .
 - -1التأكيد على دور االختصاصية االجتماعيـة داخـل المؤسسـة وأهميـة وجودهـا لمسـاعدة
الن ـزيالت ،وذلــك بالبحــث عــن العوامــل واألســباب التــي أدت بهــن لالنح ـراف ومســاعدتهن
على حل مشاكلهن .
 - -1توصي الدراسة بإتاحة فرص عمل جيدة أمام المرأة تتماشى مع عمرها ،ومؤهلها
العلمي.
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المراجع:
7

 :معجم العلوم االجتماعية  ،بيروت  :مكتبة البستان.

احمد زكي بدوي
ـ أكرم نشأت إبراهيم

 : 2220علم االجتماع الجنائي  ،عمان  :دار الثقافة .

أمل سالمة محمد

 : 4001العوامل االجتماعية المؤدية إلى عود الحدث الجانح إلى االنحراف
ودور الخدمة االجتماعية في مواجهتها  ،رسالة ماجستير غير

منشورة القاهرة  :كلية البنات
الوحيشي أحمد بيري

 : 4008االسرة والزواج – مقدمة في علم االجتماع العائلي  ،طرابلس :
منشورات الجامعة المفتوحة .

قاموس المحيط  ،ب – ت

 ،بطرس البستاني

حنان بشير الصويعي  : 4004الخلفية االقتصادية واالجتماعية لألسرة وعالقتها بالسلوك اإلجرامي
للمرأة  ،رسالة ماجستير  ،جامعة الزاوية  ،كلية اآلداب الزاوية.

رمزية الغريب

 : 4082العالقات اإلنسانية في حياة الصغير  ،القاهرة  :مكتبة األنجلو

فؤاد أبو الخطيب

 ، : 4001المجلة المصرية للدراسات النفسية  :العدد الرابع .

المصرية

 :التنشئة األسرية وظاهرة العود عند األحداث المنحرفين  ،رسالة

عراب مطلق القيبي

ماجستير غير منشورة  ،الرياض المركز العربي للدراسات األمنية
والتدريب.

محمد بارة
محمد عاطف غيث

 ، ; 4008مباد علم الجزء الجناني  ،بنغازي  :دار الكتب الوطنية  ،الطبعة
2224

مصطفى عبد المجيد كاره 4085

األولى.

 ،قاموس علم االجتماع  ،االسكندارية  :دار المعرفة الجامعية
مقدمة في االنحراف االجتماعي  ،بيروت معهد اإلنماء العربي.

مصطفى عمر التير

4002

الوجه األخر للسلوك – قراءات في مظاهر االنحراف االجتماعي ،

يحي زياد عبد اآ

4055

منظور الدليمي  ،لسان العرب  ،بيروت دار العلوم.

بيروت  :معهد اإلنماء العربي . ،
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تأثير تدريبات القوة االنفجارية في تنمية بعض مهارات كرة القدم
لفئة األواسط بالنادي األولمبي بالزاوية
د .عبداهلل محمد أحمد الشريف

المقدمة ومشكلة البحث  :نظ اًر النتشار الوعي الرياضي بين جماهير الوطن العربي والتطـور
السريع الذي تحظى به كرة القدم على المستوي العـالمي حيـث أصـبحت ممارسـتها اقـرب مـا يكـون
لإلفراد بمختلف أعمارهم داخل وطننا العربي الكبير فاكتسبنا بذلك القاعدة لهذا لو نظرنا إلى لعبة
كرة القدم في هـذا العصـر نجـد أنهـا قـد طغـت علـى جميـع أنـواع األلعـاب الجماعيـة بصـفة خاصـة
وعــن بــاقي أن ـواع الرياضــات األخــرى بوجــه عــام هــذا لمــا لهــا م ـن تــأثير كبيــر علــى نفــوس جميــع
األفـراد فــي مختلــف الم ارحــل الســنية وجميــع الجنســيات حتــى بــدا االهتمــام بهــا يت ازيــد ويشــغل جميــع
األوساط ولو نظرنا إلى العصور السابقة نجـد إن هـذه اللعبـة كانـت تتمتـع بـنفس االهتمامـات التـي
عليها أالن ويرجع تاريخ هذه اللعبة إلى عام  2511قبل الميالد حيـث لعبهـا الصـينيون ومارسـوها
بشغف حتـى أصـبحت جـزء مـن المنـاهج العسـكرية عـام  511قبـل المـيالد لمـا كانـت تتسـم بـه مـن
روح القتال وألنها كانت تلعب على أساس الهجوم والدفاع مع وضع الخطط ولهذه األسـباب يرجـع
وضعها ضمن المناهج العسكرية لما لها من أهمية كبرى في إعداد األفراد والخـوض فـي المعـارك
آنذاك .
إن مكونــات اللياقــة البدنيــة مؤشــر للتفــوق فــي مجــال كـرة القــدم والمــدرب والمــدرس النــاجح هــو
الذي يحسن كيفية استخدامها في الجوانب التدريبية والتعليمة وتعد القوة االنفجارية احدي مكونـات
القوة التي تؤثر في األداء الحركي المهاري لالعب .
ومن خالل متابعة الباحث للتدريبات داخل بعض األندية الليبية فـي البـرامج التدريبيـة قـد ال تحقـق
الهدف وال تتناسب مع المستويات العمرية وخصوصا تدريبات القوة االنفجارية ولهذه المشكلة يقدم
الباحث فكرة للتغلب على أخطاء التدريب والتعليم في المدارس مسـتخدما تـدريبات القـوة االنفجاريـة
لتنمية بعض المهارات لكـرة القـدم  .وفـي هـذا الخصـوص ذكـر الفـورد  )1989( Alfordبـان أول
خطوات تدريب وتطوير األداء المهاري هي التركيز على تنميـة الصـفات البدنيـة الخاصـة بالمهـارة
وذلـك عــن طريـق انســب الطـرق واألســاليب الخاصـة بــذلك فكـل مهــارة رياضـية تحتــاج إلـى صــفات
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بدنيــة معينــة تســاعد ايجابيــا فــي إمكانيــة تعلمهــا مــن ناحيــة والعمــل علــي تقــدم مســتواها الفنــي مــن
ناحية أخري.
أهمية البحث :تكمن أهمية البحث في تعريف المدربين والمدرسين بمزايا القـوة االنفجاريـة وتأثيرهـا
في تنمية مهارات كرة القدم وهذه محاولة من الباحث لكي يثبتها في هذا البحث .
هةةةدف البحةةةث  :يهــدف البحــث للتعــرف علــى :تــأثير تــدريبات القــوة االنفجاريــة فــي تنميــة بعــض
مهارات كرة القدم .
فرض البحث  :توجد فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في تنمية بعض مهارات
كرة القدم ولصالح التجريبية.
المصطلحات المستخدمة في البحث :
* القةةةوة العضةةةلية :هــي مقــدرة العضــالت عل ـى أقص ـى انقبــاض عضــلي إرادي لعــدد محــدد مــن
التك اررات أو لفترة زمنية محددة وفقاً لمتطلبات النشاط )22 :15( .
* القوة االنفجارية :هي أكبر قوة في اقصر زمن.

()23 : 15

* المهارة  :هي مقدرة الفرد علـى القيـام بـأداء واجـب حركـي بأقصـى درجـة مـن اإلتقـان مـع بـذل
أقل قدر من الطاقة في اقل زمن ممكن)6 : 11 ( .

الدراسات السابقة :
أوال :الدراسات العربية:
 -4دراسةةة محمةةد السةةيد الجنيةةدي ( )44( )5002بعن ةوان :تــأثير برنــامج تــدريبي لتنميــة
تحمل السرعة على بعض المتغيرات الفسيولوجية وفاعلية األداء المهاري لالعبي كرة القدم .

هةةدف البحــث :تصــميم برنــامج تــدريبي لفت ـرة األعــداد لتنميــة عنصــر تحمــل الســرعة ومعرفــة تــأثيره
علــى :بعــض المتغي ـرات البدنيــة لالعبــي ك ـرة القــدم لــدى المجموعــة التجريبيــة التــي قامــت بتنفيــذ
البرنـ ــامج التـ ــدريب -بعـ ــض المتغي ـ ـرات الفسـ ــيولوجية لالعبـ ــي ك ـ ـرة القـ ــدم لـ ــدى مجموعـ ــة البحـ ــث
التجريبيــة  .المــنهج المســتخدم :المــنهج التجريبــي العينةةةة 31 :العــب مــن العبــي األولمبــي أهةةةم
النتةةائج :أظهــر البرنــامج تحســن معنــوي فــي جميــع القــدرات البدنيــة قيــد البحــث لصــالح المجموعــة
التجريبية -أظهر البرنامج تأثير ايجابي على عنصر تحمل السرعة لصالح المجموعة التجريبية.
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 -5دراسة طاهر كمال الحلو ( )8( )5002بعنوان" :تأثير التدريبات المركبة على بعض
المتغيرات الفسيولوجية ومستوى األداء المهاري لناشإ كرة القدم هدف البحث :إعداد برنامج
تدريبي للتدريبات المهارية المركبة والتعرف على تأثير التدريبات المهارية المركبة على بعض
المتغي ارت الفسيولوجية ومستوى األداء المهاري لناشإ كرة القدم المنهج المستخدم :التجريبي.
العينة 21 :ناشإ كرة قدم 15سنة من مركز شباب العريش -أهم النتائج :أن التدريبات الحركية
أثرت تأثي ار ايجابياً.
 -3دراسة حسن عبد الفتاح ( )1( )1116بعنوان :تأثير برنامج تدريبي لتنمية بعـض الصـفات
البدنيــة الخاصــة علــى بعــض المتغي ـرات الفســيولوجية ومســتوي األداء المهــاري لناشــئي ك ـرة القــدم
هدف البحةث :التعـرف علـي مـدي فاعليـة البرنـامج التنميـة بعـض الصـفات البدنيـة الخاصـة وأثرهـا
على المتغيرات الفسيولوجية المهارية .المنهج المستخدم :التجريبي العينة 12 :العب من ناشئي
كـرة القــدم مــن  44 - 41ســنة بنــادي المطريــة الرياضــي أهةةم النتةةائج البرنــامج يــؤثر علــى بعــض
الخصائص الفسيولوجية وتأثيرها علـي بعـض الصـفات البدنيـة الخاصـة لناشـئي كـرة القـدم  -يـؤثر
البرنامج التـدريبي علـى بعـض المتطلبـات األساسـية لناشـئي كـرة القـدم المتمثلـة فـي األداء المهـاري
الحركي.
ثانيا  :الدراسة األجنبية:
 -1دراسةةةةةةةة أديهكةةةةةةةاري داس  )17( )1110(adhikari.a.dasبعنةةةةةةةوان :التقي ـ ـ ــيم الب ـ ـ ــدني
والفس ــيولوجي للفري ــق الق ــومي الهن ــدي لكـ ـرة الق ــدم هةةةدف البحةةةث :التع ــرف عل ــي النـ ـواحي البدني ــة
والفسيولوجية العبي الفريق القومي الهندي المنهج المستخدم :التجريبـي العينةة  48 :العـب مـن

الفري ــق القـــومي الهن ــدي لك ـ ـرة القـــدم أهةةةةم النتةةةةائج :تف ــوق الفريـ ــق الق ــومي الهن ــدي فـــي المســـتوي
الفسيولوجي والبدني عن اقرأنه في البالد األخرى.
االجراءات:
منهج البحث :استخدم الباحث المـنهج التجريبـي للمجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة بالقيـاس القبلـي
والبعدي لمالئمته لطبيعة البحث.
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مجتمع الدراسة  :يمثـل مجتمـع الد ارسـة العبـي فئـة األواسـط بكـرة القـدم بالنـادي األولمبـي بالزاويـة
للموسم الرياضي (. )2117- 2116
عينةةة البحةةث :تــم تحديــد العينــة األساســية للبحــث بالطريقــة العمديــة والمتمثلــة فــي أواســط النــادي
االولمبي بمدينة الزاوية والبالغ عددهم ( )24العبا
ن=51

الجدول ( )4يوضح التجانس ألفراد عينة البحث في المتغيرات األساسية
المتغيرات

المتوسط الحسابي

االنحراف

االلتواء

التفرطح

أقل قيمة

أكبر قيمة

الطول/سم

161.11

4.106

0.041

-0.1.011

161.00

17.00

الوزن/كم

70.10

4.110

101.

-0.1.014

64.00

77.00

العمر/بالسنوات

17.11

0.011

-0.164

-0.1.111

17.00

11.00

العمر التدريبي السنوات

0.10

1.060

-0.474

-0.011

1.00

1.00

يتضــح مــن الجــدول ( )1إن جميــع قــيم االلت ـواء لــدى عينــة البحــث فــي جميــع المتغي ـرات األساســية
(الطول -الوزن -العمر -العمر التدريبي) تنحصر بين ( ( )474 /164وهي اقل من ( )3±ممـا
يدل علي تجانس أفراد عينة البحث.
جدول ()5التوصيف اإلحصائي لعينة البحث في االختبارات المهارية
االختبارات المهارية

حجم

أصغغغغغغغغغغغ ر
قيمة

أكبر قيمة

المتوسغغغغغغغغغ
الحسابي

االنحراف المعياري

االلتواء

التفر ح

دقة التمرير ال ويل
التصويب على المرمى في الجزء
المحدد
دقة التمرير المتنوع
رمية التماس
دقة ضرب الكرة بالرأس

42
42

0000
40000

20000
00000

00000
50000

05000
8008

00520
00040

00000002.0-

42
42
42

40000
40000
00000

000000
80000
00000

00085
20000
54000

42050
00000
00044

0000.
00400
00252

00.08004000080-

يتضح من الجدول ( )2إن جميع قيم االلتواء في القياسات القبلية لمستوى األداء المهاري
تحصرنا بين (  )434 ،117مما يدل على تجانس أفراد العينة الباحثة قبل تطبيق التجربة.
جدول ()3اختبار (ت) بين متوسطات العينة الضابطة والتجريبية في متغي ارت الطول الوزن  -العمر  -العمر
(ن.)51

التدريبي

المت يرات

وحدة القياس

العينة

المتوسغغغغغ
الحسابي

االنحغغغغغغغغغغراف عينغغغغغغغغغغغغغغة مسغغغغغغغغتو
اختبغغغغغغغغغغغار الداللة
المعياري
(ت)

ال ول

سم

الوزن

كجم

العمر

السنوات

العمر التجريبي

السنوات

الضاب ة
التجريبية
الضاب ة
التجريبية
الضاب ة
التجريبية
الضاب ة
التجريبية

0.0000
008000
.0055
.0080
0.000
0.000
5000
5085

00420
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2028
5000
5020
20.0
00000
00.05
0004
0004

00400
غير دال
00025
غير دال
00000
غير دال
00080
غير دال

00888
0000
0004.
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يتضح من جدول ( )3عدم وجود فروق دالة إحصائيا بـين المجمـوعتين ممـا يـدل علـى تكـافؤ بـين
المجموعتين قبل بدء التجربة في القياسات القبلية في المتغيرات (الطول-الوزن  -العمر  -العمـر
التدريبي).
جدول ()1اختبار الفروق بين متوسطات القيمتين الضابطة والتجريبية
في االختبارات المهارية القبلية (ن. )51

االختبارات األداء المهاري

المجموعة

حجم العينة

دقة التمرير الطويل

الضابطة

11

10.00

التجريبية

11

16.66

16.61

11

04.16

1.00

1.444

التجريبية

11

01.16

7.10

غير دال

الضابطة

11

10.00

10.00

1.106

التجريبية

11

61.66

17.17

غير دال

الضابطة

11

47.10

17.11

0.141

التجريبية

11

41.00

16.76

غير دال

الضابطة

11

11.16

1.00

1.704

التجريبية

11

06.66

11.00

غير دال

التصويب على المرمى في

الضابطة

الجزء المحدد
دقة التمرير المتنوع
رمية التماس
دقة ضرب الكرة بالرأس

المتوسط

االنحراف

قيمة اختبار

مستوى

الحسابي

المعياري

(ت)

الداللة

1.04

0.116

0.117

غير دال
0.160

0.140
0.011
0.100

يتضح من الجـدول ( )4إن جميـع قـيم اختبـار (ت) غيـر دالـة إحصـائيا اآلن مسـتوى الداللـة لكـل
منها أكبر من مستوى داللة  ،15مما يؤكد تكافؤ المجموعتين في االختبارات المهارية القبلية
أدوات البحث :
اختبارات األداء المهاري :تحديد اختبارات األداء المهاري للبحث ثم حصر مجموعة من اختبارات
األداء المهاري عن طريق الدراسات والبحوث المتشابهة.
 -1اختبار دقة التمرير.
األدوات المستخدمة :كرة القدم
الملعب :يرسم خطاً طوله متران وعلى بعد  31مت ار ترسم دائرة نصف قطرها متران .
طريقةةة األداء :توضــع الك ـرة علــى خــط البــدء وعنــدما تعط ـى اإلشــارة لالعــب يقــوم بتمريــرة طويلــة
عالية بهدف إسقاطها في الدائرة يأخذ الالعب ( )3ثالثة محاوالت.
القياس :درجة االختبار من  61يعطى لكل محاولة صحيحة  21درجة.
 -5دقة التمرير المتنوع:
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الغرض من االختبار :قياس دقة التمرير القصير والمتوسط والطويل.
األدوات المسةةتخدمة :كـرة القــدم الملعــب  :ترســم دائـرة نصــف قطرهــا21ســم (مركــز دائـرة البدايــة )
وعلى بعد 15متر وفي ثالثة اتجاهات بزوايا قدرها 31م وترسم ثالثة دوائر أخرى ثـم علـى امتـداد
الخط الواصل بين مركز دائرة البداية ومركز الـدوائر الثالثـة وترسـم ثالثـة دوائـر أخـرى علـى أبعـاد
12م11-م9-م ثم ثالثة دوائر أخرى على أبعاد 9م11-م6-م.
طريقةة األداء :توضـع الكـرة داخـل الـدائرة وعنـد إعطــاء إشـارة البـدء يتقــدم الالعـب ويمررهـا طويلــة
للــدائرة التــي يعينهــا لــه المــدرب ســيعطي الكــل العــب محــاوالت لكليــة قــدم القيــاس درجــة االختبــار
الكلي  111درجة ( 11درجات لكل تمريره
 -3تصويب الكرة على المرمى في جزء المحدد.
الغرض من االختبار :قياس دقة تصويب الكرة إلى المرمى في جزء محدد.
األدوات المستخدمة :كرة قدم ومرمی كرة يد
الملعةب :يوضــع مرمـی كـرة اليـد فـي منتصــف مرمـی كـرة القـدم تمامــا۔ ترسـم نقطــة التصـويب علــى
بعد 21م وفي منتصفه تماما  -لسن فوق  17السنة.
طريقةةة األداء :توضــع الك ـرة علــى نقطــة التصــويب ويتقــدم الالعــب علــى بعــد11ي ـاردات لتصــويب
الك ـرة بقــوة و غيــر متدحرجــة علــى األرض بالقــدم الضــاربة وب ـأی جــزء منهــا إلــى األمــاكن الثالثــة
بالترتيـ ــب الجـ ــزء األيمـ ــن مـ ــن المرمـ ــي  -الجـ ــزء األيسـ ــر مـ ــن المرم ـ ـی  -مرم ـ ـی ك ـ ـرة اليـ ــد  -واذا
اصطدمت الكرة بإحدى القوائم تعاد المحاولة.
القياس :االختبار في  111درجة لكل من الجهة اليمنى و اليسرى  41درجة ومرمی كرة اليد 21
درجة وتكون درجة الالعب هي مجموع المحاوالت الثالث
 -1رميةةة التمةةاس :الغــرض مــن االختيــار قيــاس مــدى مقــدرة الالعــب علــى رمــي الك ـرة إلــى أبعــد
مسافة.

األدوات المستخدمة :كرة القدم.

الملعب :يرسم خط طوله متران وعلى بعد 25متر ترسم دائرة قطرها متران طريقة

األداء :يقوم الالعب بتنفيـذ رميـة التمـاس بالحركـة بهـدف إسـقاطها فـي الـدائرة يأخـذ الالعـب ثالثـة
محاوالت.

القياس :درجة االختبار من  61يعطى لكل محولة صحيحة 21درجة.
 -2ضرب الكرة بالرأس :الغرض من االختبار قياس دقة وقوة ضرب الكرة بالرأس.
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األدوات المستخدمة  :كرة القدم
الملعب :يرسم خط المرمى طوله 3مترو على بعد  11متر منه ترسم ثالثة دوائر متداخلـة نصـف
قطر كل منها  1 -175 – 1775بحيث يكون الخط الوهمي الواصل من مراكزهم عوديا على خط
المرمی.
طريقةةة األداء  :يق ـف الالعــب خلــف خــط المرمــى ويقــوم الزميــل بتمريــر الك ـرة لــه ويقــوم الالعــب
بضرب الكرة بالرأس محاول إسقاطها في مراكز الدوائر يأخذ الالعب ثالثة محاوالت.
القياس :إذا نجح الالعب في إسقاط الكـرة فـي الـدائرة الصـغرى ينـال  31درجـة واذا نجـح الالعـب
في إسقاط الكرة في الدائرة المتوسطة ينال  21درجة واذا نجح الالعب في إسقاط الكرة في الـدائرة
الكبرى ينال  11درجات.
ثبات االختبار :وقـد تـم معامـل ثبـات االختبـار علـى عينـةمن المجتمـع األصـلي ومـن خـارج العينـة
األساس ــية للبح ــث وقوامه ــا ( )11العب ــين وذل ــك ع ــن طري ــق إع ــادة االختب ــار وقياس ــه تح ــت نف ــس
الظروف وفي نفس المكان حتى ال يكـون هنـاك عوامـل أخـرى مـؤثرة فـي أداء الالعـب لالختبـارات
والقياســات حيــث قــام الباحــث بتطبيــق االختبــار األول بتــاريخ ( )2117-1- 21ثــم إعــادة تطبيــق
االختبــارات بعــد  3أيــام وت ـم حســاب معامــل االرتبــاط لحســاب معامــل الثبــات كمــا هــو موضــح فــي
الجدول ()5
الجدول ( )2يوضح معامل االرتباط باالختبارات المهارية تشير إلى أن معامل االرتباط
يوضح معامل االرتباط لالختبارات المهارية
المتغيرات

االختبار الثاني

االختبار األول

معامل الثبات

س

ع

س

ع

قيمة ر

دقة التمرير الطويل

1.10

1.00

6.76

1.01

0.06

دقة التمرير المتنوع

7.00

1.10

7.61

1.60

0.04

التصويب على المرمى في الجزء المحدد

1.10

0.01

7.00

1.00

0.61

رمية التماس

1.66

0.10

6.10

1.11

0.00

دقة ضرب الكرة بالرأس

1.10

1.00

6.76

1.01

0.06

قيمته بين ( )%0688 -%0620مما يدل على أن قيمة معامل الثبات عالية.

أسس وضع البرنامج  -أرى الباحث عندا وضع البرنامج ما يلي  :اختيار محتوي البرنامج
بحيث تكون التمرينات تشبه الحركات الالزمة لألداء باستخدام مبدأ التنوع بحيث يحتوي على
التمرينات واألدوات و تمرينات الحرة.
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 اختيـار التمرينـات بحيــث تكـون فـي مســتوى قـدرات الالعبــين إذ يـتم تنفيـذ البرنــامج بتطبيـق مبــدأالتــدرج مــن البســيط إلــى المركــب ومــن الســهل إلــى الصــعب ومــن حيــث الكثافــة  ،الشــدة  ،الحجــم،
وأداء كل تمرين وفي كل وحدة تدريبية.
 اختيار محتوى البرنامج مـن خـالل اإلطـالع علـى الم ارجـع والبحـوث العلميـة والد ارسـات السـابقةإذ قـام الباحـث بحصــر مجموعـة مــن التمرينـات المقترحـة التــي تنمـى األداء المهــاري وقـد رأى عنــد
وض ــع البرن ــامج إن يتكام ــل ب ــين محتويات ــه وان يتناس ــب م ــع طبيع ــة الم ارح ــل الس ــنية م ــن (،17
)19ســنة وقــد اســتخدم الــدارس تمرينــات إحمــاء متنوعــة تهــدف إلــى تدفئــة الجســم وتنشــيط الــدورة
الدموية وتهيئة الالعبين نفسيا وبـدنيا لتفعيـل الحمـل مـع بـاقي أجـزاء الوحـدة التدريبيـة كمـا اسـتخدم
الباحــث بعــض تمرينــات التهدئــة لعــودة العضــالت للحالــة الطبيعيــة ضــبط محتويــات البرنــامج  :ثــم
قــام الباحــث بعــرض البرنــامج علــى مجموعــة مــن الخبـراء فــي مجــال التمرينــات والتــدريب الرياضــي
حتى تم وضع البرنامج في صورته النهائية.
التقييم الزمني للبرنامج :تم تقسيم التمرينات البرنامج في وحدات أسبوعية لمدة شهرين في زمن
(  )91دقيقة للوحدة التدريبية بواقع ثالثة وحدات في األسبوع.
األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:
 اختبارات األداء المهاري لكرة القدم:جهاز الرستاميتر :لقياس الطول سم -ميزان لقياس الوزن كجم  -شريط قياس لقياس المسـافة سـم
 ســاعة إيقــاف -صــفارة  -أعــالم  -ش ـواخص  -أقمــاع  -مقعــد ســويدي ك ـرة طبيــة  -ك ـرة قــدممرمة كرة يد  -حواجز أحجام .
وقــد قــام الباحــث بالتأكــد مــن ســالمة األجه ـزة واألدوات المســتخدمة ضــمانا لعــدم حــدوث إصــابات
وتــوفير عامــل األمــن والســالمة لالعبــين  -تــدريب المســاعدين علــى تنفيــذ وادارة االختبــارات مــن
حيث التدريب على استخدام األجهزة واألدوات.
الدراسة االستطالعية :تـم اختيـار عينـة الد ارسـة االسـتطالعية بالطريقـة العشـوائية وقـد بلـغ عـددهم
( )11العبــين مــن البحــث ومــن خــارج العينــة األساســية  ،وقــد أجريــت الد ارســة االســتطالعية مــن
تاريخ ( )2117 .1 .28 .21لتحقيق األهداف األتية:
 للوقــوف علــي كفــاءة األدوات واألجهـزة المســتخدمة فــي الد ارســة ومــدی مناســبتها التحقيــق
أهداف الدراسة
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 التعــرف علــى مــدى صــالحية االختبــارات ومناســبتها ألف ـراد العينــة األساســية االطمئنــان
عل ـ ــى تنفي ـ ــذ االختب ـ ــارات بس ـ ــهولة م ـ ــع االقتص ـ ــاد فالجه ـ ــد والوق ـ ــت والتك ـ ــاليف اكتش ـ ــاف
الصــعوبات التــي قــد تظهــر أثنــاء التنقيــة الميــداني والتــي يمكــن أن يكــون لــه تــأثير علــى
النتــائج الدارســة والعمــل علــى تالقيهــا عــن طريــق إدخــال التعــديالت المناســبة بمــا يضــمن
تحقيق أهداف الدراسة.
 التعرف على الزمن الالزم إلجراء االختبارات والقياسات.
 التعرف على مناسبة التمرينات ألفراد العينة.
 التعرف على صالحية البرنامج المقترح البحث
التجربة األساسية :في ضوء التجربة االسـتطالعية التـي أجرهـا الباحـث قـام بـإجراء القيـاس القبلـي
ف ــي الفتـ ـرة م ــن ( 1ال ــى  ) 2117-2-3وبع ــد التأك ــد م ــن ت ــوفر الش ــروط العلمي ــة الفني ــة واإلداري ــة
واستكمال كافة اإلجراءات لبداء تنفيذ تجربة البحث األساسية قام الباحث بما يلي:
تطبيق البرنامج تدريبات القوة االنفجارية على المجموعة التجريبية من العينة األساسية للبحث في
الفترة من  2117-2-5إلى  2117-4-5وطبق البرنامج التقليدي الخـاص بالمجموعـة الضـابطة
من العينة األساسية للدراسة وبعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية من
العينة األساسية للدراسة قام الباحث بإجراء القياسات البعديـة وذلـك فـي الفتـرة مـن ( 2117-4إلـى
.)2117-4-9
جمع النتائج وجدولتها:
قــام الباحــث بتجميــع النتــائج بدقــة وبعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ االختبــارات مــن جميــع أف ـراد العينــة ثــم
تفريغ النتائج في جداول تمهيدا إلخضاعها للمعالجة اإلحصائية.
الوسةةائل اإلحصةةةائية :تمــت معالجــة بيانــات هــذا البحــث إحصــائيا باســتخدام الحقيبــة اإلحصــائية
للعلوم االجتماعية ( )spssوتضمنت األساليب اإلحصائية اآلتية
 -1مقاييس النزعة المركزي.
 -2مقاييس التشتت
 -3اختبار (ت) للفروق بين متوسطين حسابيين مرتبطين.
 -4االرتباط البسيط
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جدول ()2اختبار الفروق متوسطات العينتين الضابطة و التجريبية
في االختبارات المغاربة البعدية ()51

الاختبارات الأداء املهاري
دقة المترير الطويل
دقة المترير املتنوع
التصويب عىل املرىم يف اجلزء احملدد
رمية الامتس
رضب الكرة ابلرأأس

اجملموعة

جحم العينة

املتوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

قمية اختبار (ت)

مس توى ادللةل

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

45.55
42.22
82.55
38.88
88.88
22.22
83.22
84.18
48.32
81.88

14.53
14.88
15.58
11.34
12.84
10.28
13.28
15.11
13.44
13.23

2.381

2.231

3.338

2.222

2.458

2.882

الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية

2.144

2.228

5.821

2.221

قمية (ت) اجلدولية بدرجة حرية88ومس توى دلةل 1.818 -2.23

عةةرض النتةةائج  :تبــين مــن الجــدول ( )6قــيم متوســطات الحســابية إلف ـراد المجمــوعتين الضــابطة
والتجريبيـ ــة فـ ــي االختبـ ــارات البعديـ ــة لـ ــألداء المهـ ــاري ولغـ ــرض اختبـ ــار الفـ ــروق بـ ــين متوسـ ــطات

المجموعتين في االختبارات البعدية لألداء المهاري تبين إن قيم اختبار (ت) لم يكن دال إحصائيا

فــي كــل االختبارات(دقــة التمريــر الطويــل التصــويب علــي المرمــى فــي الجــزء المحــدد دقــة التمريــر
المتنوع) حيث إن هناك تقاربا واضحا بين متوسطين المجموعتين في هذه االختبارات الثالثة.

أم ــا بالنســـبة الختبـ ــار (ضـ ــرب الك ـ ـرة بـ ــالرأس  -ورميـــة التم ــاس ) ف ــان متوس ــط أف ـ ـراد المجموعـــة
التجريبيــة فــي هــذين االختبــارين كــان أعــال مــن متوســط أف ـراد المجموعــة الضــابطة وكانــت قيمــة
اختبــار (ت) فــي هــاتين المهــارتين دالــة إحصــائيا وهــذه النتيجــة تؤكــد تقــدم أداء أف ـراد المجموعــة

التجريبيــة عــن أداء اقـرأنهم أفـراد المجموعــة الضــابطة فــي اختبــاري (ضــرب الكـرة بــالرأس  -ورميــة
التم ــاس) والتع ــرف عل ــى ت ــأثير تمرين ــات الق ــوة االنفجاري ــة عل ــى أفــراد العين ــة التجريبي ــة ف ــي األداء

المهاري ثم استخدام (ت) لوسطين حسابيين مرتبطين.
جدول ()7اختبار الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في االختبارات المهارية
ألفراد العينة التجريبية (ن)51
اختبارات الأداء املهاري
دقة المترير الطويل
دقة المترير املتنوع
التصويب عىل املرىم يف اجلزء احملدد
رمية الامتس
رضب الكرة ابلرأأس

اجملموعة
القبيل
البعدي
القبيل
البعدي
القبيل
البعدي
القبيل
البعدي
القبيل
البعدي

جحم العينة

املتوسط
احلسايب

الاحنراف املعياري

قمية اختبار (ت)

مس توى ادللةل

18.88
42.22
50.18
38.88
81.88
22.22
43.25
84.18
58.88
81.88

18.80
14.88
8.08
11.34
88.38
10.28
18.88
15.11
18.52
13.23

5.084

5.084

42.25

18.32

4.888

44.82

12.55

1.8555

80.88

قيمة (ت) الجدولية بدرجة حرية  44ومستوى الداللة 46702 0602
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53.22

8.808
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يتبــين مــن الجــدول ( )7قــيم المتوســطات الحســابية ألفـراد المجموعــة التجريبيــة فــي اختبــارات األداء
المهاري القبلية البعدية والذي يتمثل علي خمس مهارات ويالحظ من الجـدول إن قـيم اختبـار (ت)
كانت دالة إحصائيا في أربع اختبارات مهارية هي (دقة التمرير الطويل  -دقـة التمريـر المتنـوع -
رميــة التمــاس  -دقــة ضــرب الكـرة بــالرأس) بينمــا لــم تكــن قيمــة (ت) دالــة إحصــائياً فــي التصــويب
علـي المرمــى فـي الجــزء المحــدد حيـث كانــت قيمــت (ت)  177333ومسـتوى داللتهــا  17111أكبــر
مــن مســتوى  1715ولتعــرف علــى نســبة التحســن وفيمــا يخــص التصــويب علــي المرمــى فــي الجــزء
المحـ ــدد هـ ــي  %29772بخصـ ــوص اختبـ ــار دقـ ــة التمريـ ــر الطويـ ــل يتبـ ــين مـ ــن المتوسـ ــط القبلـ ــي
( )16766والبعدي ()141713أما اختبار دقة التمرير المتنوع تبين مـن المتوسـط القبلـي ()39716
والبعــدي ( )56711ويالحــظ إن الفــروق بــين المتوســطين ( )17751لــذلك كانــت قيمــة اختبــار (ت)
دالة إحصائيا حيث كانت ( )47262أي إن مستوى الداللة ( )17111ولذلك نجد إن نسبة التحسن
( )44768أمـ ــا اختبـ ــار رميـ ــة التمـ ــاس تبـ ــين فـ ــي المتوسـ ــط القبلـ ــي ( )45783والبعـ ــدي ()64716
ويالحظ إن الفرق بين المتوسـطين ()18733لـذلك كانـت قيمـة اختبـارات (ت) دالـة إحصـائيا حيـث
كانـــت ( )37743أي إن مسـ ــتوى الداللـ ــة ( )17113ولـ ــذلك نجـ ــد إن نس ــبة التحسـ ــن( )39799أمـ ــا
اختبار دقة ضرب الكرة بالرأس تبـين مـن المتوسـط القبلـي()36766والبعـدي ( )71766ويالحـظ إن
الفـ ــرق بـ ــين المتوسـ ــطين ( )35711لـ ــذلك كانـ ــت قيمـ ــة اختبـ ــار (ت) دالـ ــة إحصـ ــائيا حيـ ــث كانـ ــت
( )67797أي إن مستوى الداللة ( )17111ولذلك نجد إن نسبة التحسن (.)95741
جدول ()8اختبار الفرق بين متوسطي أداء بين القياسين القبلي و البعدي
في االختبارات المهارية ألفراد العينة الضابطة (ن )51
اختبارات األداء المهاري
دقة التمرير الطويل
دقة التمرير المتنوع
التصةةةويب علةةةى المرمةةةى فةةةي

الجزء المحدد
رمية التماس

ضرب الكرة بالرأس

المتوسط

االنحراف

االختبار
القبلي

10.00

1.04

البعدي

40.00

14.01

القبلي

04.16

1.00

البعدي

10.00

10.07

10.00

10.00

البعدي

76.66

10.47

القبلي

47.10

17.11

البعدي

61.00

11.01

القبلي

11.16

1.00

البعدي

47.10

11.44

القبلي

الحسابي

المعياري

94

المتوسطين

قيمة اختبار
(ت)

مستوى

قيمة

الفرق بين

00.0

1.741

0.000

111.01

1.00

1.144

0.046

17.06

16.66

17.10
10.00

0.110
1.116
0.600

الداللة

0.000

التحسن

10.01

0.010

06.04

0.004

61.06
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قيمة (ت) الجدولية بدرجة حرية  44ومستوى داللة 46702 :0602

تبــين مــن الجــدول ( )8إن المتوســط الحســابي واالنح ـراف المعيــاري وقيمــة (ت) الختبــارات األداء
المهــاري للمجموعــة الضــابطة للقياســين القبلــي والبعــدي كانــت دالــة إحصــائياً ألن مســتوى الداللــة
جميعه ــا أق ــل م ــن مس ــتوى  1715مم ــا ي ــدل عل ــى معنوي ــة الف ــروق ب ــين القياس ــين القبل ــي والبع ــدي
ولصالح القياس البعدي.
وبخصوص دقة التمرير الطويل يتبين من المتوسـط القبلـي ( )13733والبعـدي ( )43733ويالحـظ
إن الفــرق بــين المتوســطين ( )31711لــذلك كانــت قيمــة اختبــار (ت) دالــة إحصــائياً حيــث كانــت
( )57745أي إن مستوى الداللة ( )17111ولذلك نجد إن نسبة التحسن (.)225715
أما اختبار دقة التمرير المتنوع تبين من المتوسط القبلي ( )34716والبعدي ( )28733ويالحظ إن
الفرق بين المتوسطين ( )5783لذلك كانت قيمة اختبار (ت) دالة إحصائياً حيث كانت ()27244
أي إن مستوى الداللة ( )17146ولذلك نجد إن نسبة التحسن (.)17716
أما اختبار التصويب على المرمى في الجزء المحدد يتبين من المتوسط القبلي ( )51711والبعـدي
( )76766ويالح ــظ إن الف ــرق ب ــين المتوس ــطين ( )26766ول ــذلك كان ــت قيم ــة اختب ــار (ت) دال ــة
إحص ـ ــائياً حي ـ ــث كانـ ـ ـت ( )37218أي إن نس ـ ــبة الدالل ـ ــة ( )17118ول ـ ــذلك نج ـ ــد نس ـ ــبة التحس ـ ــن
(.)53732
أما اختبار رمية التماس يتبين من المتوسط القبلي ( )47751والبعـدي ( )65711ويالحـظ إن فـرق
بين المتوسطين ( )17751لذلك كانت قيمة اختبار (ت) دالة إحصـائياً حيـث كانـت ( )27956أي
إن مستوى الداللة ( )17113ولذلك نجد نسبة التحسن (.)36784
أما اختبار ضرب الكرة بالرأس يتبين من المتوسطين القبلي ( )29711والبعدي ( )47751ويالحظ
إن الفــرق بــين المتوســطين ( )18733لــذلك كانــت قيمــة اختبــار (ت) دالــة إحصــائياً حيــث كانــت
( )37631أي إن مستوى الداللة ( )17111ولذلك نجد إن نسبة التحسن (.)62786
مناقشةةة النتةةائج :توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطي المجمــوعتين التجريبيــة و الضــابطة
فــي مســتوى األداء المهــاري ولصــالح المجموعــة التجريبيــة فــي القيــاس البعــدي ويشــير الجــدول ()6
الخــاص بــالفروق بــين المجمــوعتين التجريبيــة و الضــابطة فــي القيــاس البعــدي والختبــارات األداء
المهاري إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوي ( )1715بين المجمـوعتين فـي األداء المهـاري
95

العدد الواحد والعشرون مجلة عالم الرياضة والعلوم التربوية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة الزاوية

ولصاح المجموعة التجريبية فـي االختبـارين فقـط وهمـا (رميـة التمـاس؛ ودقـة ضـرب الكـرة بـالرأس)
و كانت الفروق غير دالة في االختبارات التالية (دقة التمرير الطويل والتصويب على المرمى فـي
الجزء المحدد ودقة التمرير المتنوع) وان الفروق غير الدالـة بـين أفـراد المجمـوعتين ربمـا يعـود إلـى
حجم الوقت المحدد لألداء المهاري لكال العينتـين حيـث يالحـظ إن الخبـراء قـد حـدود زمـن اإلعـداد
المهــاري للعينــة التجريبيــة ( )41دقيقــة فــي الوحــدة التدريبيــة الواحــدة بينمــا كــان زمــن المحــدد للعينــة
الضابطة ()61دقيقة و هذا الفرق في الزمن أعطى األفـراد العينـة الضـابطة الوقـت الكلـي للتـدريب
على المهارات المطلوبة مقارنة بأفراد العينة التجريبية.
وتتفق هذه النتائج مع ما أشـار إليـه صـديق طـوالن ( )1981إن اسـتخدام التمرينـات تعمـل علـى
تنمية األداء الحركي بصفة عامة.
ومــن خــالل الجــدول ( )7الخــاص بــالفروق بــين القيــاس القبلــي والبعــدي للمجوعــة التجريبيــة
فــي االختبــارات المهاريــة يتضــح وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين القياســين القبلــي والبعــدي عنــد
مستوى ( )1715ولصالح القياس البعدي في االختبارات المهارية اآلتية (دقة التمرير الطويل ودقـة
التمرير المتنوع رمية التماس،دقة ضرب الكرة بالرأس).
ويرجــع هــذا الفــرق الحــادث فــي جميــع االختبــارات لــألداء المهــاري فــي القيــاس البعــدي إلــى
البرنامج تمرينات القوة االنفجارية قيد البحث الموجة في نفس المسار األداء المهاري كأسلوب مـن
أساليب التـدريب ويتفـق النتـائج مـع نتـائج د ارسـة عبـد السـتار جبـار وصـديق الخبـولی ( )2111إن
تحسين األداء البدني يؤدي إلى تحسين المستوى المهاري في أداء الحركة.
ومن خالل الجـدول ( )8والخـاص بـين القاسـين القبلـي والبعـدي ألفـراد العينـة الضـابطة فـي
االختبارات األداء المهاري وجود فـروق دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوی ( )1715فـي جميـع االختبـارات
قيد البحث ولصالح القياس البعدي ويعزو الباحث هذا التقدم الذي حققته المجموعة الضابطة إلـى
انتظام أفراد العينة في التدريب وتطبيق البرنامج الذي يقوم به مدربهم حيث إن ممارسة أي نشـاط
رياضي منظم يعمل على تحسين مستوى األداء وبصفة عامة وهذا يتفق مع نتائج محمـد صـبحي
حس ــانين إن الممارس ــين للنش ــاط الرياض ــي يتمي ــزون عل ــى أقـ ـرانهم الغي ــر ممارس ــين ف ــي األنش ــطة
الرياضية.
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االستنتاجات والتوصيات :
االستنتاجات
اســتنادا للنتــائج التــي توصــل لهــا الباحــث وفــي ضــوء هــدف تســاؤل البحــث وفــي حــدود عينــة أمكنــا
الدار من استنتاج ما يلي :
 -1أدى برنامج القوة االنفجارية إلى تحسن مستوى أداء أفراد العينة التجريبية.
 -2وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين القياســين القبلــي و البعــدي فــي األداء المهــاري ولصــالح
القياس البعدي ألفراد العينة التجريبية.
 -3وجود فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في األداء المهاري ولصالح المجموعة
التجريبية .

التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث من استنتاجات فانه يتقدم بالتوصيات اآلتية:
 -1اســتخدام التمرينــات البدنيــة التــي تتماشــى مــع الم ارحــل العمريــة لمالــه مــن أهميــة فــي رفــع
مستوى األداء المهاري.
 -2االهتمام بالجوانب البدنية لالرتقاء بمستوى األداء المهاري للمراحل السنية.
 -3اهتم ــام الم ــدربين والمدرسـ ـين بتنمي ــة وتط ــوير الجوان ــب المرتبط ــة بالمه ــارة ف ــي الم ارح ــل
السنية.
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إبراهيم احمد سالمة ()4082
2

1
1

أبو العال احمد عبد الفتاح

:
:

()4007
احمد خاطر وعلي ألبيك ()4078
الهام محمد عبد الرحمن ()4007

:
:

جامعة الزاوية

االختبارات والقياس في التربية البدنية دار المعارف

اإلسكندرية د /عارف ماال للرمح.

التدريب الرياضي األسس الفسيولوجية ،دار الفكر
العربي ،القاهرة
القياس في المجال الرياضي ،دار المعارف ،القاهرة.
فاعلية التدريب اليلومتري علي مسافة الوثب العمودي
وأثرها في الضربة الساحقة وبعض القدرات البدنية

الجامة بالكرة الطائرة المجلة العلمية لتربية البدنية العدد
الثاني عشر كلية التربية الرياضية للبنات جامعة

اإلسكندرية.
5

حسن عبد الفتاح ()4004

4

سعد جالل و محمد عالوة

:

تأثير برنامج التنمية بعض الصفات البدنية علي بعض
المتغيرات الفسيولوجية ومستوي األداء المهاري لناشئي

كرة القدم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية

()4082
7

صديق محمد إبراهيم طوالن

8

طاهر كمال الحلو()2224

:

:

()4082

الرياضية ببور سعيد ،جامعة قناة السويس.
علم النفس التربوي الرياضي ،الفئة السابعة ،دار
المعارف مصر.
أثر تنمية القوة المميزة بالسرعة على تحسين مستوى

األداء يعطى بعض حركات االرتقاء في رياضة
الجمباز الطلبة كلية التربية الرياضية بأبي قير  -رسالة

الدكتوراه غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنين

:

باإلسكندرية ،جامعة علوان.
تأثير التدريبات المركبة على بعض المتغيرات

الفسيولوجية ومستوي األداء المهاري لناشئي كرة القدم،

رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية
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ببورسعيد ،جامعة قناة السويس.
عبد الستار ضمد وصديق الخيولى

 :فسيولوجية العمليات العضلية فالرياضة  -دار الفكر
األردن.

11

عصام الدين عبد الخالق ()1994

:

11

محمد السيد الجنيدي ()2115

:

12

محمد حسن عالوة ()1997

:

13

محمد حسانين و احمد معافي

:

9

()2111

()1998

14

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ()1994

:

15

مفتي حماد ()2111

:

16

نادر مرجان ()1986

:

التدريب الرياضي و نظريات وتطبيقات ،ط  11منشاة
المعارف اإلسكندرية) .
تأثير برنامج تدريبي لتنمية تحمل السرعة على المتغيرات
الفسيولوجية وفاعلية األداء المهاري لالعبي كرة القدم،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية،
جامعة المنصورة.
علم نفس المدرب والتدريب الرياضي ،دار المعارف
القاهرة.
موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي ،الطبعة األولى
مركز الكتاب لنشر ،القاهرة.
الجديد في األعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدم،
دار الفكر العربي ،القاهرة.
في التدريب الرياضي الحديث ،تخطيط وتطبيق وقيادة،
دار الفكر العربي ،القاهرة.
أثر تنمية بعض إشكال القوة علي سرعة التعلم الحركي
لمهارة الطلوع بالمرجحة الخلفية على العقلة للمتدربين
برسالة ماجستير غير منشورة -كلية التربية الرياضية
للبنين باإلسكندرية.

ثانيا  :المراجع األجنبية .
: sport discus, Hungary. Budapst.
Human kinetic champaign.uda.a
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واقع األنشطة الطالبية الترويحية والمعوقات التي تواجهها
لطلبة بعض كليات جامعة الزاوية
أ0ك0د  /محاسن أحمد عدنان خليفة

المقدمة ومشكلة البحث
أن تقدم األمم يقاس بقدر ما توليه للشباب من رعاية و بقدر ما يسهم الشباب فـي تنميـة
مجتمعه  ،حيث يعيش الشـباب اليـوم مجموعـة مـن التغيـرات السـريعة الـواردة إلـى مجتمعنـا نتيجـة
الثــورة المعلوماتيــة ممــا أدى إلــى تضــاعف أوقــات الف ـراغ بشــكل يهــدد كيــان المجتمــع بأس ـره ل ـذا
حرصــت المؤسســات والهيئــات التعليميــة وخصوصــا الجامعــات العربيــة واألجنبيــة علــى االهتمــام
بطالبها ألنهم الركيزة األولى للمجتمع .
و يــذكر فـ ـؤاد موس ــى وآخ ــرون ( )4005أن العم ــل م ــع الش ــباب الب ــد أن يحت ــل موقع ــا متق ــدم
بالنسبة إلى أولوليات العمل التربوي حتى تتهيأ امامهم فرص النمو المتكامـل نفسـيا وبـدنيا لتحقيـق
األمل لتكوين انسان قادر على تحمل المسؤلية والمشاركة في صنع الحياة في مجتمعه ()5 :44
ويشــير محمــد كمــال ( )2221إلــى أنــه كــي تحقــق الجامعــات أهــدافها فمــن الضــروري تــوفير
جوان ــب الرعاي ــة المختلف ــة  ،ل ــذلك أنش ــأت مع ــادات الط ــالب إلتاح ــة الفرص ــة لممارس ــة االنش ــطة
الترويحية والبرامج بأنواعها المختلفة () 41
وتؤكــد د ارســة عائشــة بلــيهش وغزيــل عبــد اآ ( )4( )2241علــى أن األنشــطة الطالبيــة تعــد
جانبا مهما من الجوانب التى تحظى باهتمـام كبيـر فـي اآلونـة األخيـرة وخاصـة الجامعـات وذلـك
للدور الكبير الذي تلعبه في تكـوين شخصـية الطالـب وتنميتهـا مـن مختلـف جوانبهـا  ،حيـث تعمـل
على كسر الحواجز والعالقات التقليدية بين الطالب من خالل المواقف المتنوعة التي
يشــارك فيهــا الطالــب فــي هــذه االنشــطة والتــي تعمــل بالتــالي علــى تنميــة مها ارتــه وقد ارتــه ومقاومــة
المشكالت التي تواجهه .
فاألنشــطة الطالبيــة وممارســتها داخــل الكليــات فوائــد كبي ـرة للطــالب مثــل اكتســاب بعــض
المهارات  ،والتخلص من القلق ،وتحقيق النجاح والرضا األكاديمي  ،وتؤكد د ارسـة كـال مـن خالـد
عبــد ال ـرازق ( )1()2222ومصــطفى الســايح ()45( )2221انــه مــن أهــم األهــداف التــي تســعى
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الجامعــة لتحقيقهــا هــي إعــداد الشــباب فــي كافــة الجوانــب األكاديميــة واالجتماعيــة والنفســية حتــى
يكونـ ـوا ق ــادرين عل ــى قي ــادة العم ــل لتحقي ــق التنمي ــة المجتمعي ــة بجوانبه ــا المتع ــددة  ،وأن االنش ــطة
الطالبي ــة تمك ــن الط ــالب م ــن خالله ــا اكتس ــاب خبـ ـرات ومواق ــف تعليمي ــة يص ــعب تعلمه ــا داخ ــل
القاعات الدراسية (102: 1 ( )287:45

)

وقــد أجريــت العديــد مــن الد ارســات العربيــة واألجنبيــة فــي مجــال االنشــطة الترويحيــة الطالبيــة
منها دراسة خالـد عبـد الـرازق ( )1( )2222ود ارسـة عـامر الجـابري وريـا العسـيري (،)7( )2221
ود ارســة ( Hurme Tarja Jarvela Sanna

( ، )47ود ارســة عائشــة بلــيهش وغزيــل

الســعيد ( ،)4()2241بــالرغم مــن االهميــة التــي تحتلهــا االنشــطة الطالبيــة الترويحيــة إال أن هــذه
الدراسات أسفرت نتائجها على وجود جوانب نقص وقصور في االعداد والتخطيط لهذه االنشطة.
والنش ــاط الطالب ــي يس ــهم ب ــدور فاع ــل ف ــى الكش ــف ع ــن ق ــدرات الط ــالب ومي ــولهم وص ــقل
مواهبهم  ،واتاحة الفرصة لالبتكار والتميـز مـن خـالل المشـاركة فـى بـرامج األنشـطة التـي تتناسـب
مع مواهبهم وقدراته ()2: 42
كما تعد الكليات من أبرز مؤسسات المجتمع التي تهـتم باألنشـطة الطالبيـة الترويحيـة والعمـل
عل ـى تفعليهــا  ،ونظ ـ ار ألهميــة الفئــات التــي تضــمها هــذه المؤسســات وه ـم الطــالب  ،الــذين يعــول
عليهم في اإلنتاج وتنمية المجتمع  ،حيث إن الشباب بحاجـة إلـى إشـباع بعـض الحاجـات النفسـية
واالجتماعيــة وغيرهــا ،وبــالرغم مــن حــرص إدارة الجامعــة علــى أن يكــون قســم النشــاط فــى كــل
كلياتها ومن خاللـه تتـاح الفـرص لتنميـة شخصـية الطـالب االجتماعيـة والنفسـية والبدنيـة واكسـاب
الطالب القيم اإليجابية الالزمة إلعدادهم إعـدادا يمكـنهم مـن الحفـاظ علـى أمـن وسـالمة مجـتمعهم
والمش ــاركة ف ــي تقدم ــه  ،ل ــذا وج ــب عل ــى إدارة الجامع ــة والكلي ــات التخط ــيط الس ــليم والمبن ــى عل ــى
األسس الصحيحة لتحقيق أهداف النشاط الـذي تقدمـه الكليـات مـن خـالل العـام الد ارسـي ومـن هـذا
المنطلق رأت الباحثة ضرورة الوقوف على واقع األنشطة الطالبية الترويحية التي تقام ومدى ما
تحققه من انجاز خالل العام الدراسي ومعرفة الصعوبات التي تعيق تنفيذ هذه البرامج مـن وجهـة
نظر الطلبة لتحقيق نجاح أفضل وتفعيل دور قسم النشاط في جامعة الزاوية .
أهداف البحث  :يهدف البحث إلى التعرف على :
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 .4األنشطة الطالبية الترويحية التي يمارسها طلبة جامعة الزاوية.
 .2المعوقات التي تحول دون تنفيذ وممارسة االنشطة الطالبية الترويحية لطلبة جامعة
الزاوية
تساؤالت البحث:
 .4ما هي األنشطة الطالبية الترويحية التي يمارسها طلبة جامعة الزاوية ؟
 .2ما هي المعوقات التي تحول دون تنفيذ وممارسة طلبة جامعة الزاوية لألنشطة الطالبية
الترويحية؟
إجراءات البحث:
منهج البحث  :استخدمت الباحثة المنهج الوصفي نظ ار لمالئمته لطبيعة هذا البحث.
عينة البحث  :تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من طالب السنة الرابعة بكليات
جامعة الزاوية داخل المركب الجامعي ،وقد بلغ عددهم ( )427طالب للعام الجامعي -2244
.2247
أدوات البحث  :استخدمت الباحثة  :استمارة لألنشطة الطالبية الترويحية لطالب جامعة الزاوية
انطالقــا مــن أن الد ارســة الحاليــة هــدفت إلــى التعــرف علــى األنشــطة الطالبيــة الترويحيــة التــي
يمارســها طلبــة جامعــة الزاويــة والمعوقــات التــي تحــول دون تنفيــذها وممارســتها  ،فقامــت الباحثــة
بتصــميم اســتمارة فــي ضــوء اســتفادة الباحثــة مــن الد ارســات الســابقة مــع االســتعانة بــبعض الم ارجــع
العلميــة وأخــذ آراء المتخصصــين فــي التربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة مــن الحاصــلين علــى درجــة
محاضــر فمــا فــوق  ،وذلــك لتحديــد محــاور االســتمارة  ،وبنــاءاً عليــه تحديــد العبــارات الخاصــة لكــل
محور ،وأتبعت الباحثة لبناء هذه االستمارة الخطوات التالية :
 تحديد محاور االستمارة  :من خالل المسح المرجعي للمراجع العلمية والدراسات العلمية تم
التوصل إلى تحديد مجموعة من العبارات التي تقيس وقع االنشطة الطالبية الترويحية
والصعوبات التي تواجهها لطالب جامعة الزاوية .
قامت الباحثة بإعداد االستمارة  :وتضمنت قسمين :
 اوال قسم االنشطة الترويحية تمثل في أربعة محاور (األنشطة الثقافية  -األنشطة الترفيهية –
األنشطة الرياضية – األنشطة الحركية ) والقسم الثاني تمثل في المعوقات والمشكالت التي
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تحول دون ممارسة األنشطة الترويحية تمثلت في أربعة محاور (معوقات تتعلق بالمجتمع –
معوقات تتعلق باألسرة – معوقات تتعلق بالجامعة – معوقات تتعلق بالكلية ) .
 بعد إعداد االستمارة تم عرضها على مجموعة من الخبراء وذلك للتعرف على أرائهم فيما يلي :
 .1سالمة الصياغة اللغوية لكل محور والعبارات التي يحتويها كل محور باالستمارة .
 .1إمكانية حذف أو تعديل أو إضافة لمفردات االستمارة.
 الصورة النهائية لالستمارة  :بعد عرض االستمارة على الخبراء كانت مالحظاتهم على النحو
التالي :
 تم تعديل وحذف وترتيب واضافة بعض العبارات تحت كل محور .
 تم تنفيذ جميع االقتراحات والتعديالت التي ابدآها الخبراء وبالتالي أخذت االستمارة شكلها النهائي
الستطالع رأي الطلبة حول ممارسة األنشطة الطالبية الترويحية بجامعة الزاوية واالمعوقات
التي تواجهها واشتملت االستمارة على التالي :
القسم االول  :من حيث طبيعة االنشطة الطالبية الترويحية ويشمل :
-4

األنشطة الثقافية

(  5عبارات)

-2

األنشطة الترفيهية

( 4عبارات)

-1

األنشطة الرياضية

(  1عبارات)

-1

األنشطة الحركية

( 5عبارات)

القسم الثاني  :من حيث المعوقات ويشمل :
-4

معوقات تتعلق بالمجتمع ( 7عبارات)

-2

معوقات تتعلق باألسرة

-1

معوقات تتعلق بالجامعة ( 5عبارات)

-1

( 41عبارة)

معوقات تتعلق بالكلية

(  4عبارات)

 المجموع الكلي لعدد عبارات االستمارة ( 31عبارة ) .


وقد تم صياغة العبارات في شكل تساؤل .



يتكون سلم االستجابة لالستمارة من ثالث استجابات بناء على درجة كل عبـارة مـن العبـارات

طبقاً لرأي الطالب ووفقا للمقياس الثالثي حيث يعطي هذا المقياس الدرجات التالية.
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 نعم

جامعة الزاوية

( )8درجات .إلى حد ما ( )2درجتان.
( )1درجة .

 ال

 ثبات االستمارة  :تم إيجاد معامل ثبات االستمارة ككل باستخدام معادلة ألفا كرونباخ وقد
بلغ معامل الثبات الستمارة واقع االنشطة الطالبية ككل( )2.82وذلك يدل على ثبات

مرتفع لمحتويات االستمارة وبذلك أصبحت االستمارة تتسم بالثبات وجاهزة للتطبيق .
 صدق االستمارة (الصدق الذاتي)  :تم حساب الصدق الذاتي لالستمارة ككل عن طريق
إيجاد الجدر التربيعي لمعامل الثبات وقد بلغ الصدق الذاتي الستمارة (.)2.04
الدراسة أألساسية أجريت الدراسة األساسية في الفترة من  2247/ /22إلى 2247/1/27
المعالجة اإلحصائية :للتوصل إلى النتائج قامت الباحثة بتحليل البيانات عن طريق برنامج
 SPSSالذي تضمن:اإلحصاء الوصفي (المتوسط الحسابي،االنحراف المعياري)،النسبة المئوية
عرض النتائج ومناقشتها :من خالل البيانات والتحليل اإلحصائي تم التوصل إلى النتائج التالية:
أوالً لإلجابة على التساؤل االول  :ما هي األنشطة الطالبية الترويحية التي يمارسها طلبة
جامعة الزاوية؟
جدول ( ) 1يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية وترتيب العبارات المتعلقة االنشطة الثقافية ن=117
ت

المعالجات االحصائية
العبارات

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

مجموع

الدرجات

النسبة المئوية

هل تخصص وقتا للمطالعة و القراءة ؟

هل تمارس هوايتك كالرسم و القراءة ؟

هل تشارك في دورات للفن والموسيقى؟
هل تواظب على المتابعات الثقافية كأمسيات الشعر
هل تذهب الى مدارس القرآن الكريم؟
المجموع

176

يتبين من الجدول ( )4أن درجة استجابات العينة تراوحت ما بين (  )455 : 255وبنسبة مئوية
تراوحت ما بين ( )% 12.7 : % 44.0وبمتوسط حسابي تراوح ما بين (،)4.222: 2.228
وانحراف معياري تراوح ما بين ( ، )2.154 : 2.482ومن خالل الجدول يتضح أن أكثر
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االنشطة الثقافية تمثلت في (الذهاب الى مدارس القرآن الكريم) بمتوسط حسابي ()2.228
وبانحراف معياري ( )2.482وبنسبة ( ، )% 44.0وتحصل المحور ككل على متوسط حسابي
( )4.521وبانحراف معياري ( )2.452وبنسبة مئوية ( )% 54وترى الباحثة ضعف هذا
المحور مما يعكس صورة مستوى االنشطة الثقافية لطالب جامعة الزاوية حيث تتفق الباحثة
مع دراسة حميدة عبد العزيز ()2( )4002على اهمية النشاط الثقافي في تكوين اإلطار العقلي
للطالب من خالل تنمية الوعي الثقافي لديهم وتزويدهم بالمهارات العلمية والمعلومات التي تفيدهم
في تكوين الرأي بصدد القضايا الفكرية والثقافية والتي تفرض نفسها على الساحة المحلية أو
االقليمية أو العالمية،وتؤكد نتائج دراسة عماد أبو القاسم و هاني الدسوقي ( )42( )2227أن
الطالب المشاركين في األنشطة أكثر تمي از من الطالب الغير مشاركين في السمات الثقافية
والسياسية .
جدول ( ) 1يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية وترتيب العبارات المتعلقة االنشطة الترفيهية ن=117
ت

املتوسط احلسايب

املعاجلات الاحصائية

الاحنراف املعياري

النس بة املئوية

مجموع ادلرجات

العبارات
هل تذهب اىل الاماكن العامة؟

هل تشارك يف دورات لتعلمي اللغات؟

هل انت منظم اىل احلركة الكشفية واملرشدات ؟

هل اشرتكت يف دورات احلاسوب؟

هل هتمت بنبااتت الزينة والزراعة؟
هل حترص عىل التواصل الاجامتعي؟

اجملموع

يتبين من الجدول(  )2أن درجة استجابات العينة تراوحت ما بين (  )474 : 287وبنسبة مئوية
تراوحـ ــت مـ ــا بـ ــين (

:%

 )%وبمتوسـ ــط حسـ ــابي ت ـ ـراوح مـ ــا بـ ــين (

وانح ـ ـراف معيـ ــاري ت ـ ـراوح مـ ــا بـ ــين (

:

:

)

)  ،ومـ ــن خـ ــالل الجـ ــدول يتضـ ــح أن أكثـ ــر

االنشطة الترفيهية تمثلت في ( الذهاب الى االماكن العامة) بمتوسط حسابي (
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) ونسـ ــبة (

معيـ ــاري (

وانح ـراف معيــاري (
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 )%وتحصـ ــل المحـ ــور ككـ ــل علـ ــى متوسـ ــط حسـ ــابي (

) ونســبة مئويــة (

)

 ، )%وتــرى الباحثــة ضــرورة إتاحــة الفرصــة

للطالب لتحديـد اتجاهـاتهم فـي النـواحي المختلفـة لممارسـة هوايـاتهم  ،وتـذوق الجمـال واإلبـداع ،
وتقــدير قيمــة العمــل  ،وغــرس الميــول المهنيــة وتعتبــر األمــاكن العامــة كالحــدائق والشـواطإ أمــاكن
أساس ــية للترفي ــه ،يج ــب دعمه ــا بإنش ــائها و ص ــيانتها وتنظيمه ــا ،وتتف ــق الباحث ــة م ــع
( C.Daniels

Bruce

ان الحاجـة للقيـام بأنشـطة ترفيهيـة عنصـ اًر أساسـياً فـي علـم الـنفس وعلـم

األحي ــاء البش ــري فهـ ـو ج ــزءا هام ــا ف ــي حي ــاة اإلنس ــان وتختل ــف أش ــكاله تبع ــا لالهتمام ــات الفردي ــة
والتركيبة االجتماعية المحيطة ( . )1 :44
جدول ( ) 0يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية وترتيب العبارات
المتعلقة االنشطة الرياضية ن=117
ت

املتوسط
احلسايب

املعاجلات الاحصائية

الاحنراف
املعياري

مجموع
ادلرجات

النس بة املئوية

العبارات
هل متارس رايضة امليش ابنتظام ؟
هل ختصص وقت ملامرسة أأي نشاط راي ي مفضل؟

هل تنظم اىل اندي راي ي ملامرسة النشاط املفضل دليك بشلك رمسي ؟
هل انت مشرتك يف احدى فرق اللكية؟
اجملموع

يتبين من الجدول ( )1أن درجة استجابات العينة تراوحت ما بين (  )405 : 251وبنسبة مئوية
تراوحــت مــا بــين ( )%54.2 :% 44.7وبمتوســط حســابي ت ـراوح مــابين (:2
معيـ ــاري ت ـ ـراوح مـ ــابين (

:

) وانح ـراف

)  ،ومـ ــن خـ ــالل الجـ ــدول يتضـ ــح أن أكثـ ــر االجابـ ــات

المتعلقــة باالنشــطة الرياضــية تمثلــت فــي ( تخصــيص وقــت لممارســة أي نشــاط رياضــي مفضــل)
بمتوســط حســابي ( )2وانحـ ـراف معيــاري (

) ونســبة ( )% 44.7وتحص ــل المحــور كك ــل

علــى متوســط حســابي(  )4.471وانح ـراف معيــاري ( )2.720ونســبة مئويــة
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الباحثــة ضــعفا فــي هــذا المحــور بــالرغم مــن أهميتــه فــي صــقل واعــداد شخصــية الطالــب الجــامعي
وتقليــل الضــغوطات الناتجــة عــن روتــين الد ارســة ورفــع مســتواه البــدني والصــحي ،كمــا تعمــل علــى
إحــداث التغيي ـرات داخــل البيئــة الجامعيــة وتطويرهــا

,

ويؤكــد المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة

(  )4( )4082على أن النشاط الرياضي ركنا أساسيا في برامج األنشطة الطالبية فاالشتراك في
النش ــاط الرياض ــي يكس ــب الف ــرد جس ــما ص ــحيحا س ــليما تتص ــف أجهزت ــه بالنش ــاط والحيوي ــة لتق ــوم
بوظائفهــا ويخلصــه مــن العيــوب البدنيــة التــي تعرقــل نشــاطه  ،وهــو مــن أهــم وســائل هــذا العصــر
إلعــداد الشــباب واكســابه اللياقــة البدنيــة والــتخلص مــن االضــطرابات النفســية ونمــو الشخصــية مــن
جميع الجوانب ويعد االشتراك في النشاط الرياضي من األنشطة االساسية على مستوى الجامعة .
جدول ( ) 4يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية وترتيب العبارات المتعلقة االنشطة
الحركية ن=117
ت

املتوسط
احلسايب

املعاجلات الاحصائية
العبارات

الاحنراف
املعياري

مجموع
ادلرجات

النس بة املئوية

هل ترتدد عىل ا ألسواق التجارية بشلك منتظم ؟
هل هتمت برتبية احليواانت اكلطيور و احليواانت ا ألليفة؟
هل متارس ا ألعامل اليدوية أأو الفنية أأو اخلزفية ؟
هل متارس هواية الرحالت والسفر ؟
هل هتمت ابلطبخ مكرشوع صغري ؟
اجملموع

يتبين من الجدول ( )1أن درجـة اسـتجابات العينـة تراوحـت بـين (  )471 : 210وبنسـبة مئويـة
تراوحت بين ( )% 15.7 : % 45.1ومتوسـط حسـابي تـراوح بـين (:4.404
معياري تراوح بين (

:

) وانحـراف

)  ،ومن خالل الجدول يتضـح أن أكثـر االجابـات المتعلقـة

باالنشـطة الحركيـة تمثلـت فـي (ممارسـة األعمــال اليدويـة أو الفنيـة أو الخزفيـة) بمتوسـط حســابي
( )4.404وانح ـراف معيــاري (

) ونســبة مئويــة ( )% 45.1وتحصــل المحــور ككــل علــى

متوســط حســابي(  )4.458وانحـراف معيــاري ( )2.715ونســبة مئويــة(  ) %55.1وتــرى الباحثــة
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أن نســبة هــذا المحــور ضــعيفة  ،وتعــزي ذلــك لعــدم إتاحــة الفرصــة للطــالب لتحديــد اتجاهــاتهم فــي
النواحي المختلفة واحترام العمل اليدوي والقائمين به  ،وتعتبـر هـذه األنشـطة مـن أفضـل المجـاالت
التي تتيح الفرص للتعبير عن النفس  ،وترجمة ما تحس به من مشاعر ومعان نفسية.
جدول ( ) 1يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومجموع الدرجات والنسبة المئوية وترتيب المعوقات
المتعلقة بالمجتمع ن=117
ت

املتوسط
احلسايب

املعاجلات الاحصائية

الاحنراف
املعياري

مجموع ادلرجات

النس بة املئوية

الرتتيب

العبارات
هل تتوفر الأماكن اخلاصة ابلأنشطة ؟
%82.4

الثالث

%34.5

اخلامس

%44.0

السادس

%81.4

الثاين

هل يمت تفعيل فقرة ممارسة أأي نشاط ؟

هل تتوفر الطالب لأي نشاط حىت يف اجلامعة؟
هل تتوافر مدارس لتعلمي القران الكرمي ؟

هل أأغلب الأماكن اخملصصة للأنشطة دواهما مساءا ؟
%80

الأول

هل الاقبال عيل لعبة كرة القدم من قبل الش باب ضعيف ؟
%33.0

الرابع

هل تتوافر أأندية اجامتعية للعائالت ؟
%44.8
اجملموع

السابع

%38.3

يبــين مــن الجــدول (  )5إن درجــة اســتجابات العينــة تراوحــت بــين (  )472 : 241ونســبة مئويــة
تراوحـ ــت بـ ــين ( )% 11.4 :% 40ومتوسـ ــط حسـ ــابي ت ـ ـراوح بـ ــين (2.274
معياري تـراوح بـين (

:

) وانح ـ ـراف

)  ،ومـن خـالل الجـدول يتضـح أن أكثـر اإلجابـات المتعلقـة

بمعوق ــات المجتم ــع تمثل ــت في(أغل ــب األم ــاكن المخصص ــة لألنش ــطة دوامه ــا مس ــاءا) بمتوس ــط
حســابي ( )2.274وانح ـراف معيــاري (

) ونســبة ( )% 40وتحصــل المحــور ككــل عل ــى

متوسط حسابي ( )4.404وانحـراف معيـاري ( )2.400ونسـبة مئويـة ( ) % 54.5وتـرى الباحثـة
إن وقــت الف ـراغ اذا مــا تــم بشــكل بعيــد عــن الرقابــة واإلش ـراف مــن األس ـرة والمجتمــع ســيعود علــيهم
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بالضرر  ،وتتفق الباحثة مع عبد العزيز دعيج ( )8()2222على انه اذا لم يتم استغالل اوقـات
الفراغ للشباب في االنشطة سيكون سهل استقطابهم لتيارات جارفة تساعدهم على إشباع حاجاتهم
مم يعود بالضرر علـى المجتمـع  ،كمـا يؤكـد عبـد اآ بـن سـعد ( )0()2222علـى أنـه يجـب علـى
المجتمع توفير فرص للشباب لتوظيف فائض الطاقة لصالحهم.
جدول (  )6يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومجموع الدرجات والنسبة المئوية وترتيب المعوقات
المتعلقة باألسرة ن=117
ت

املتوسط
احلسايب

املعاجلات الاحصائية

الاحنراف
املعياري

مجموع
ادلرجات

النس بة املئوية

الرتتيب

العبارات
عدم توفر أأماكن خاصة ملامرسة الرايضة للأرسة .
الرابع

عدم توفر مراكز ترفهيية للأرسة .

الأول

عدم سامح الأرسة مبشاركة أأفرادها لأنشطة ذات تاكليف عالية .

%

الثالث

منع الأرسة بناهتا من الالتحاق بأأي نشاط راي ي .
الثاين
ل يسمح الأهايل ظهور بناهتن اعالميا من خالل أأى نشاط تروحيى

اخلامس

حرص الأرسة عيل عدم اختالط بناهتا يف أأي نشاط

السادس
%

اجملموع

يتبــين مــن الجــدول ( )4إن درجــة اســتجابات العينــة تراوحــت بــين (  )447 : 215ونســبة مئويــة
تراوح ــت ب ــين (
معياري تراوح بين (

) ومتوس ــط حس ــابي تـ ـراوح ب ــين (

:%

 ) 4.145:وانحـ ـراف

 ، )2.145 :ومن خالل الجدول يتضـح أن أكثـر اإلجابـات المتعلقـة

بمعوقــات األس ـرة تمثلــت فــي ( عــدم تــوفر م اركــز ترفيهيــة لألس ـرة ) بمتوســط حســابي (
وانح ـراف معيــاري (

) ونســبة (

 )4.421وانحراف معيـاري (

)

 )%وتحصــل المحــور ككــل علــى متوســط حســابي(

) ونسـبة مئويـة( ) %51وتعـزي الباحثـة ضـعف هـذا المحـور
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إلى عدم ربط األسرة بالمجتمع وعدم وضـع خطـط مـن المجتمـع والمؤسسـات التربويـة والمجتمعيـة
إلشــباع رغب ــات الش ــباب وتوظي ــف طاق ــاتهم لم ــا فيــه ص ــالحهم وص ــالح األســرة والمجتم ــع وتتف ــق
الباحثة مع عبد اآ بن سعد ( )0( )2222على أنه ينبغي على المؤسسات التربوية التعاون مـع
األسرة إليجاد أنشطة وبرامج تكون بمثابة القدوة الصالحة للشباب الستثمار طاقاتهم استثمار سليم
جدول (  )7يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومجموع الدرجات والنسبة المئوية
وترتيب المعوقات المتعلقة بالجامعة ن=117
ت
املعاجلات الاحصائية

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

مجموع ادلرجات

النس بة
املئوية

الرتتيب

العبارات
عدم حرص اجلامعة عيل التعاون مع املؤسسات ا ألخرى لقامة أأى نشاط أأو
ندوات .
ل ختصص اجلامعة مزيانية خاصة لقامة لك ا ألنشطة
ل توفر اجلامعة ا ألدوات و املعدات للك ا ألنشطة الرتوحيية
ل تسامه اجلامعة يف اعداد الساحات و الصالت اليت تساعد الطلبة املشاركني

%

الاول

%

الثاين

%

الرابع

%

الثالث

ل هتمت اجلامعة خبلق التوازن بني ا ألنشطة الرتوحيية و احملارضات

اخلامس

اجملموع

%

يبــين الجــدول (  )7إن درجــة اســتجابات العينــة تراوحــت مــا بــين (  )458 :218وبنســبة
مئوية تراوحت ما بـين ( )14.5% :%42.5وبمتوسـط حسـابي تـراوح مـا بـين (
وانحـ ـراف معي ــاري تـ ـراوح م ــا

ب ــين (

)

 ،)2.145 :وم ــن خ ــالل الج ــدول يتض ــح أن أكث ــر

االجابـ ــات المتعلقـ ــة بمعوقـ ــات الجامعـ ــة تمثلـ ــت فـ ــي (عـ ــدم حـ ــرص الجامعـ ــة عل ـ ـى التعـ ــاون مـ ــع
المؤسســات األخــرى إلقامــة أي نشــاط أو نــدوات) بمتوســط حســابي (
(

) ونسبة ( )% 42.5وتحصـل المحـور ككـل علـى متوسـط حسـابي(

معيــاري (

) ونســبة مئويــة (

) وانح ـراف معيــاري
) وانحـراف

 ) %وتــرى الباحثــة أنــه يجــب علــى الجامعــة التخطــيط

لألنشــطة الطالبيــة علــى أســس ســليمة حتــى تحقــق األهــداف المرجــوة منهــا باإلضــافة الــى تشــجيع
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األنشطة الطالبية داخل كل كلية وتتفق الباحثة مع المجلس األعلى للشـباب والرياضـة ()4082
( )4عل ــى أن ــه م ــن أه ــم وس ــائل العص ــر إلع ــداد الش ــباب واكس ــابه اللياق ــة البدني ــة وال ــتخلص م ــن
اإلضـ ـرابات النفس ــية ونم ــو الشخص ــية م ــن جمي ــع الجوان ــب ه ــو االش ــتراك ف ــي االنش ــطة الطالبي ــة
الرياضــية والتــي تع ــد مــن البـ ـرامج األساســية عل ــى مســتوى الجامع ــة  .وتؤكــد حمي ــدة عبــد العزي ــز
( )2( )4002عل ــى ان ــه يج ــب االهتم ــام بالمحاضـ ـرات والن ــدوات والم ــؤتمرات ألنه ــا م ــن أس ــاليب
التوجيه ذات التأثير الواضح على سلوك الشباب واتجاهاتهم واحداث تأثير واضح في حياتهم .

جدول ( ) 0يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومجموع الدرجات والنسبة المئوية وترتيب المعوقات
المتعلقة بالكلية

ت

املعاجلات الاحصائية
العبارات
ل يسمح ابلطالبات املشاركة يف لك ا ألنشطة اليت تقام يف اللكية .

ن=117

املتوسط احلسايب

ل حترص اللكية عيل ارتداء الزي املناسب يف نشاط

111

الاحنراف املعياري

مجموع
ادلرجات

النس بة املئوية

الرتتيب

%31.0

السادس

%31.0

السادس
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ت

املعاجلات الاحصائية
العبارات

املتوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

مجموع
ادلرجات

جامعة الزاوية

النس بة املئوية

الرتتيب

عدم تشجيع ا ألفاكر و املقرتحات من قبل الطالب ألي نشاط
داخل اللكية

%88.1

الاول

عدم حرص اللكية عىل مشاركة لك الطالب دون احتاكرها عىل
أأسامء معينة يف ا ألنشطة

%41.8

احلادي
عرش

ل يسمح للطالبات املشاركة يف تنظمي ا ألنشطة مضن اللجان مع
الطالب .

%34.8

الرابع

عدم وجود خطة ومنية معلنة للأنشطة الطالبية عىل مدار الس نة
ادلراس ية .
عدم تتوفر الماكنيات الالزمة ألي نشاط يقام يف اللكية.

%43.4

التاسع

%38.2

اخلامس

%32

الثاين

%44.0

العارش

48.8

الثامن

%33.0

الثالث

%48.2

السابع

%44.0

العارش

عدم توفر الساحات و الصالت اليت تسامه يف القيام اب ألنشطة اخملتلفة
عدم التنوع يف ا ألنشطة الطالبية اليت متنح فرصة املشاركة من
اجلنسني .
عدم تقدمي احلوافز للمشاركني لتشجيعهم .
عدم الاهامتم ابملوهوبني يف لك اجملالت و مساعدهتم.

عدم حترص اللكيات عىل اقامة ا ألنشطة الطالبية املتنوعة .
اجلدول ادلرايس ل يسمح ابملشاركة يف ا ألنشطة
اجملموع

%32.0

يبــين مــن الجــدول (  )8أن درجــة اســتجابات العينــة تراوحــت مــا بــين (  )457 :252وبنســبة
مئويــة تراوحــت مــا يــن ( )% 14.2 :%44.4وبمتوســط حســابي ت ـراوح مــا بــين (

)

وانحـ ـراف معي ــاري تـ ـراوح م ــا ب ــين (  ، )2.101 :2.427وم ــن خ ــالل الج ــدول يتض ــح أن أكث ــر
االجابــات المتعلقــة بمعوقــات الكليــة تمثلــت فــي (عــدم تشــجيع األفكــار و المقترحــات مــن قبــل
الطالب ألي نشاط داخل الكلية ) ومتوسط حسابي (
( )% 44.4وتحصــل المحــور ككــل علــى متوســط حســابي(

) وانحراف معيـاري ( )2.427ونسـبة
) وانحـراف معيــاري ()2.425

ونسبة مئوية ( ) %52.0وتـرى الباحثـة ضـعفا فـي هـذا المحـور وتعـزي ذلـك لعـدم اهتمـام الكليـات
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باألنشطة الطالبية كاهتمامها بالتحصيل الدراسي  ،كذلك عدم وجود خطط مفعله لتفعيـل مكاتـب
النشاط بالجامعـة وبالتـالي بالكليـات وعـدم تـوفر االمكانيـات واألجهـزة واألدوات المسـاعدة لألنشـطة
الطالبيــة وعــدم تخصــيص أوقــات ضــمن الجــدول الد ارســي لممارســة النشــاط المحبــب لــدى الطــالب
وتتفق الباحثة مع ما توصلت إليه دراسة كل من عبد العزيـز دعـيج ( ، )8()2222وعـامر محمـد
وري ــا عـ ــامر ( ، )7( )2221وخالـــد صـــالح ( )1( )2225عل ــى ان واقـــع مش ــاركة الطـ ــالب فـــي
االنشطة الطالبية ضعيف وأن االنشطة التي يمارسونها غير كافية وغير متجددة  .وتؤكد عائشـة
بلهــيش وغزيــل عبــداآ ( )4() 2244علــى أن مشــاركة الطلبــة باألنشــطة الطالبيــة ضــعيف بشــكل
عــام ويجــب توجيــه جهــود إدارة الجامعــة نحــو رفــع مســتوى مشــاركة الطلبــة فــي جميــع األنشــطة
الطالبية بمختلف أنواعها نظ ار ألهميتها في نمو شخصيتهم .
جدول ( ) 1يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومجموع الدرجات والنسبة المئوية لألنشطة
الطالبية والمعوقات التي تواجهها ككل ن=117
املعاجلة الاحصائية

املتوسط احلسايب

الاحنراف املعياري

النس بة املئوية

ا ألنشطة الطالبية الرتوحيية

1.801

2.848

% 38.8

املعوقات تنفيذ ا ألنشطة

1.305

2.840

% 35.3

يتضح من الجدول ( )0ان االنشطة الطالبية بجامعة الزاوية وفقا الستجابات الطلبة تحصلت
على متوسط حسابي( )4.404وانحراف معياري ( )2.717ونسبة ( ،) % 54.2وكان المتوسط
الحســابي للمعوقــات التــي تواجهــه تنفيــذ األنشــطة الطالبيــة بالجامعــة ( )4.501وانح ـراف معيــاري
( )2.410ونســبة مئويــة ( )% 51.5وتعــزي الباحثــة هــذا الضــعف فــي ممارســة وتنفيــذ األنشــطة
الطالبيــة بالجامعــة إلــى ازدحــام أوقــات الد ارس ـة بالمحاض ـرات الد ارســية ممــا يتــنج عنــه عــدم قــدرة
الطلب ــة عل ــى تنظ ــيم أوق ــاتهم سـ ـواء فيم ــا يتعل ــق بحض ــور المحاضـ ـرات أو إدارة وق ــت الفــراغ أثن ــاء
تواجدهم داخل المركـب الجـامعي و ضـعف الحـوافز المعنويـة التـي تقـدمها إدارة النشـاط بالجامعـة
لمن يتكرر اشتراكه باألنشطة الطالبية وأيضا غياب دور الطلبة في التخطيط لهذه األنشطة كذلك
غيـاب تحفيـز أعضـاء هيئـة التـدريس لطالبهـم للمشـاركة فـي أي نشـاط طالبـي وتتفـق هـذه النتيجـة
مع نتائج دراسة كل من دعـيج عبـدالعزيز ( )3()2000وعـامر محمـد وريـا عـامر (،)2()2004
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وخالــد ص ـالح ( ، )8()2003علــى أن واقــع مشــاركة الطــالب فــي االنشــطة الطالبيــة ضــعيف وأن
األنشطة التي يمارسونها غير كافية وغير متجددة.
وتتفــق الباحثــة مــع "محمــد محمــد الحمــاحمى" ( )41()4008علــى أن الكلي ـات ال تــنظم
أنشطة طالبية لكل طالبها  ،وعدم توفر منشآت رياضـية تغطـي كـل االنشـطة  ،وعـدم مناسـبة
األنشـطة لميـول الطـالب  ،وعـدم تـوفر األدوات واألجهـزة والحـرص علـى اسـتثمار وقـت الفـراغ فــي
المذاكرة والتحصيل الدراسي  .ويضيف شاكر محمد (  )5 ( )4082أن األنشطة الطالبية تدعم
الــتعلم النظــري وتعــززه  ،ويتحقــق ذلــك عــن طريــق ربــط المعرفــة بمــدلولها العلمــي بعيــداً عــن مقاعــد
الدرس ـة ورتابــة اليــوم الد ارســي  ،فيــتعلم الطــالب مــن خــالل األنشــطة أشــياء يصــعب تعلمهــا فــي
ا
الفصل مثل  :التعاون مـع الغيـر وتحمـل المسـؤولية  ،والصـبر والمثـابرة  ،واحتـرام العمـل اليـدوي ،
حيث تهيِّإ للطالب مواقف تعليمية شبيهة بمواقف الحياة .
استنتاجات البحث  :في ضوء أهداف وتساؤالت البحث ومناقشة نتائجه توصلت الباحثة إلى
النتائج التالية :
 -5أن درجــة اســتجابات العينــة لمحــور االنشــطة الثقافيــة ككــل ( )074درجــة ومتوســط حســابي
( )4.521وانحراف معياري ( )2.452ونسبة مئوية (. )% 54
-4

أن درجة استجابات العينة لمحور االنشطة الترفيهية ككل (
) وانحراف معياري (

-7

) وبنسبة مئوية (

) درجة ومتوسط حسابي(
. )%

أن درجة استجابات العينة لمحور االنشطة الرياضية كلل
حسابي(  )4.471وبانحراف معياري ()2.720وبنسبة مئوية

) درجة ومتوسط
.) %

 -4إن درجـ ــة اسـ ــتجابات العينـ ــة لمحـ ــور االنشـ ــطة الحركيـ ــة كلـ ــل ( )4251ومتوسـ ــط حسـ ــابي
(  )4.458وبانحراف معياري ( )2.715وبنسبة مئوية ( .) %55.1
 -2إن درجــة اســتجابات العينــة لمحــور المعوقــات المتعلقــة بــالمجتمع ككــل ( )4528ومتوســط
حسابي ( )4.404وانحراف معياري ( )2.400وبنسبة مئوية (. ) % 54.5
 -1إن درجـ ــة اسـ ــتجابات العينـ ــة لمحـ ــور المعوقـ ــات المتعلقـ ــة باألس ـ ـرة كلـ ــل (  ) 4215درجـ ــة
و متوسط حسابي(  )4.421وانحراف معياري (
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 -1إن درج ــة اســـتجابات العين ــة لمحـــور المعوق ــات المتعلق ــة بالجامع ــة كلـ ــل (  )4222درجـ ــة
ومتوسط حسابي(

) وبانحراف معياري (

) وبنسبة مئوية (

.)%

 -5أن درجـ ــة اسـ ــتجابات العينـ ــة لمحـ ــور المعوقـ ــات المتعلقـ ــة بالكليـ ــة كلـ ــل (  )2125درجـ ــة
و متوسط حسابي(

) وبانحراف معياري ( )2.425وبنسبة مئوية (.) %52.0

 -4ان قسـم االنشــطة الطالبيـة الترويحيــة لالســتمارة ككـل وفقــا الســتجابات العينـة تحصــل علــى
متوسط حسابي( )4.404و انحراف معياري (  ) 2.717ونسبة (. )% 54.2
 -7ان قســم المعوقــات التــي تواجــه تنفيــذ ممارســة االنشــطة الطالبيــة الترويحيــة بجامعــة الزاويــة
لالســتمارة ككــل وفقــا الســتجابات العينــة تحصــل علــى متوســط حســابي( )4.501وانح ـراف
معياري (  )2.410وبنسبة (. )% 51.5
التوصيات  :في ضوء أهداف وتساؤالت البحث ونتائجه توصي الباحثة باالتي :
 .4متابعة األنشطة الطالبية وخلق جو ترفيهي للطالب داخـل وخـارج الجامعـة عـن طريـق عمـل
اتفاقيات تعاون مع الجامعات والكليات والنوادي الرياضية والثقافية الترفيهية .

 .2توفير صالة ألعاب رياضية متكاملة مجهزة بأحدث األجهزة الرياضية.
 .1تفعيل النشاط الرياضي بالكليات .

 .1إتاحة الفرصة للطالب المبدعين في مجاالت األدب المختلفة .
 .5توفير غرفة للموسيقى مجهزة باآلالت الموسيقية .

 .4عقد مسابقات سنوية منتظمة للطالب في الثقافة العامة.
 .7تشجيع الطالب على تنمية المهارات اليدوية واألنشطة الخارجية.

 .8التخطــيط لألنشــطة الطالبيــة مــن قبــل الجامعــة بمشــاركة االتحــاد الطالبــي علــى ان تشــمل
جميع االنشطة الطالبية .

 .0التعريف بدور االسرة وأهميته في دعم النشاط الطالبي وربطه بالجامعة.

أوال :المراجع العربية :
 .4المجلس األعلى للشباب
والرياضة

 :بحث الرياضة في الجامعات المصرية ،اإلدارة العامة
للبحوث واإلحصاء ،القاهرة  4082،م.

 .2حميدة عبد العزيز ابراهيم  :بعض مشكالت االنشطة الطالبية بالجامعة ،دراسة ميدانية
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مجلة كلية التربية  ،جامعة االسكندرية  ،المجلد الخامس ،

العدد االول 4002 ،م.
 .1خالد صالح السبيعي

 :العوامل المؤدية الى ضعف مشاركة الطالب في االنشطة
الطالبية ووسائل التغلب عليها من وجهة نظر الطالب

بجامعة الملك سعود  ،رسالة الخليج العربي  ،عدد ،01

 .1خالد عبد الرازق ،الدايل

 2225م .

 : :االنشطة الطالبية ودورها فى اكتساب المهارات
االجتماعية  ،جامعة الملك سعود  -كلية اآلداب  -قسم

الدراسات االجتماعية2222 ،م.
 .5شاكر محمد فتحي

 :دراسة مقارنة لمشكالت النشاط المدرسي في المرحلة

اإلعدادية في جمهورية مصر العربية  ،والواليات المتحدة

األمريكية وانجلت ار  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية
.4

التربية  ،جامعة عين شمس 4082 ،م .

عائشة بليهش محمد

تقويم واقع األنشطة الطالبية وتطويرها باستخدام وسائل

العمري ،غزيل عبداآ

وتقنيات التعليم ،ندوة التعليم العالي للفتاة ،االبعاد

السعيد

 .7عامر محمد العيسري،
ريا عامر الجابري

والتطلعات  ،جامعة طيبة  2244م

 :واقع االنشطة التربوية واثرها على التحصيل الدراسي
للطالب من وجهة نظر الطالب والمعلمين  ،ندوة االنشطة

التربوية مركز ألثراء التعلم  ،مسقط  28-24 ،نوفمبر،
2221م

 .8عبد العزيز دعيج الدعيج  :اسباب عزوف طلبة جامعة الكويت عن االشتراك في

االنشطة الطالبية ،المجلة التربوية  ،العدد 2222 ،41م

 .0عبداآ بن سعد الجاسر
 .42عماد أبوالقاسم علي،

هاني الدسوقي إبراهيم

 .44فؤاد موسى ،محمود
صادق ،احمد خالد

 : :دور النشاط الطالبي في استثمار وقت الفراغ  ،مجلة
كلية التربية  ،جامعة االزهر  ،العدد  2222 ،44م .

 :دور األنشطة الطالبية في تنمية بعض السمات اإليجابية
لدى طالب جامعة جنوب الوادي المجلة العلمية للتربية

البدنية والرياضية  ،العدد ،45اغسطس2227،م

 :الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب  ،دار النهضة
العربية  ،القاهرة 4005،م
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 .42محمد بن عودة الذبياني
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 :اتجاهات طالب المرحلة الثانوية فى المدينة المنورة نحو

المشاركة فى برامج النشاط المدرسي والعوامل المؤثرة فيها

–دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير ،كلية التربية جامعة

الملك سعود  4122 ،هـ  2222/م.
 .41محمد كمال السموري

 :الترويح الرياضي واوقات الفراغ  ،مكتبة شجرة الدر ،

 .41محمد محمد الحماحمي

 :معوقات ممارسة األنشطة الرياضية والهوايات الترويحية

المنصورة 4007 ،م

 .45مصطفى السايح محمد

لدى طلبة الجامعة  ،مجلة البحوث التربوية  ،مجلد ، 1

ع، 1كلية التربية الرياضية ،جامعة طنطا1838 ،م

 :علم االجتماع الرياضي ،مكتبة االشعاع الفنية االشعاع ،
عمان  2222 ،م.

ثانياً  :المراجع األجنبية :
: Puritans at Play. Leisure and Recreation in
Colonial New England. St. Martin's Press,
، 1883

-

New York. xi. ISBN -
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المعطيات االجتماعية لألسرة وعالقتها بظاهرة الجريمة واالنحراف
م .هدي مولود الثائب

إن النظريات االجتماعية التي تفسر الظاهرة اإلجرامية من خالل التنشئة البيئية

المقدمة:

االجتماعية ،وما تهيئوه هذه التنشئة من ظروف لتكوين النزعة اإلجرامية متعددة)272 :4 (.
وعلى الرغم من تعددها ،إال إنها تقوم على افتراض رئيس مؤداه أن السلوك اإلجرامي
هو نوع من السلوك الذي يضرب بجذوره في المحيط االجتماعي والثقافي ليهيإ له فرصة
الظهور مجدداً.
ومع اعتماد النظرية االجتماعية على هذه القاعدة العامة ،إال إنها هي األخرى تعددت
مداخلها من حيث طرحها لألسباب التي تراها أساسية في وقوع الجريمة وذلك استناداً إلى الواقع
االجتماعي الذي تقع فيه)21:44(.

حيث يعد الوسط االجتماعي األسري من العوامل االجتماعية المهمة التي تدفع الفرد

الرتكاب الجريمة ،فليس هناك شك في أن وجود األسرة في حد ذاته يعد عامالً من العوامل
المهمة للتنشئة االجتماعية السوية .ألن وجود األسرة هو الذي يسمح للفرد بالتدرب على الحياة

االجتماعية.

ألن ما يضعه المجتمع من معايير وقواعد أخالقية يتم نقلها إلى األفراد عن طريق التنشئة

االجتماعية ،فهذه القواعد تضبط بشكل فاعل السلوك الفردي لصالح المجتمع( .) 444: 0
إذ تبدأ عالقة األسرة مع األبناء منذ ميالدهم ،حيث تؤكد الدراسات االجتماعية
والنفسية أن تجارب التعلم األولى لألطفال في التنشئة المبكرة تؤسس أنماط سلوك وعادات
وتصورات تتسم باألمومة ،والتأثير في استجابات الفرد عند النضج(.)444 :1
وبهذا تكون األسرة الوحدة االجتماعية األولى التي تحدد وتصقل شخصية الفرد طالما
أنها تلعب دو اًر هاماً وبار اًز في تقرير النماذج السلوكية للفرد(.

)

ولعل هذا هو السبب الرئيس في أن نسبة كبيرة من البحوث ومدارس الفكر في علم
اإلجرام خالل هذا القرن قد اهتمت بالعالقة بين الحالة األسرية والجريمة)41:47.
إذ أنها أحياناً ال تعدو أن تكون إحدى الجماعات العديدة التي قد ترتبط بالسلوك المنحرف،
سواء كان هذا االرتباط في ضوء المعايير أو في ضوء العالقات االجتماعية(.)7:45
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ويتبين بوضوح دور األسرة المؤثر والفعال بالجريمة في المجتمع المعاصر ،إذ أن المتغيرات
الجديدة كالتحضر ،والتصنيع ،والحراك االجتماعي وشبكات االتصال المعقدة ،وانساق القيم
المتغيرة ،كان لها الشأن في األثر على بناء األسرة وأداء وظائفها.
الجريمة ظاهرة اجتماعية عاصرت جميع المجتمعات قديمها وحديثها  ،المتقدمة منها
والنامية  ،وتأثرت بكافة المعطيات المحيطة  ،بل واختلفت باختالف العصر في المجتمع الواحد
ذاته  ،وقد أدت التغيرات التي مرت بها المجتمعات المختلفة من أحداث اجتماعية وسياسية
واقتصادية وتكنولوجية إلى إحداث تغيرات في كم ونوع واتجاه منسوب الجريمة عموماً و الجريمة
النسائية خصوصا ،فالجريمة تزلزل األركان األساسية للمجتمع و تجرح مشاعر األمان و
الطمأنينة التي يجب أن يشعر بها اإلنسان حتى يتمكن من االستمرار في الحياة و إعمار
األرض  .و باعتبار الجريمة ظاهرة اجتماعية  ،حيث أن المجرم هو فرد من أفراد المجتمع  ،من
هنا نجد أن السلوك اإلجرامي هو سلوك إنساني يصدر عن إنسان أقل ما يقال عنه بأنه ال
فطر الناس عليها من القيم و المثل
اجتماعي ألنه يناقض في سلوكه اإلجرامي فطرة اآ التي َ
العليا التي ال يقوم المجتمع اإلنساني إال بها ) 47 :1(.

وباعتبار اإلنسان ابن بيئته  ،وهو كائن اجتماعي بطبعه يتأثر بالمحيط االجتماعي
الذي يعيش فيه  ،ويتلقى من بيئته األعراف والقيم  ،وليست الجريمة سوى منتج اجتماعي
لمقدمات سلوكية يكتسبها الفرد من الواقع السيإ الذي يعيش فيه  ،ولم تخل المجتمعات المختلفة
في جميع مراحلها من وجود الجريمة  ،إال أنها ارتبطت تاريخياً في أذهان الناس بالذكور  ،لشيوع
ارتكابهم لمختلف أنواع الجرائم  ،ولقلة الدور االجتماعي للمرأة في المجتمعات القديمة  ،متناسين
بذلك تلك الجرائم التي ترتكبها النساء خفية  ،أو أنها تبقى رهينة السجالت والوقائع األمنية دونما
اإلشارة إليها أو التوثيق لها  41(.؛ )02
فعاالً في المجتمع ،
يعتبر إجرام النساء من أخطر الظواهر االجتماعية ألن المرأة عضواً ّ

وان أي انحراف في سلوكها من الممكن أن يترك آثاره على المجتمع  ،و إن عدم االهتمام
بظاهرة إجرام النساء يؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل كبير في المجتمع  ،فالمرأة نصف
المجتمع وان لم تكن المجتمع بأكمله  ،فكما يقال حينما تربي رجال فأنت تربي فردا وحينما تربي
امرأة فإنك تربي أسرة بأكملها  ،و المجتمع الذي ُيحسن تربية فتياته يقدم لمستقبله أمهات
صالحات ينجبن أجيال من األبناء والبنات األسوياء بعيدا عن الوقوع في مستنقعات الجريمة و
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طيب األعراق )  .فالمجتمع
اإلجرام وكما يقول الشاعر ( األم مدرسة إذا أعددتها
َ
أعددت شعب ّ
الذي تتمكن الجريمة من نساءه يسير نحو الهاوية و تسقط القيم والمثل العليا فيه  .والجريمة فعل

شائن أيا كان مقترفها و مهما كانت ثقافته أو درجته االجتماعية  .وبرغم أن القانون ال ينظر إلى
االختالفات بين الجنسين عند تحديد العقوبة للفعل (.

)221:

ترى الباحثة بأن مشكلة االنحراف واإلجرام والعود إليها تعتبر مشكلةً اجتماعيةً تربويةً

ٍ
وبخاصة منها ما يتصل بعملية
تتعلق بأساليب التربية التي يتلقاها الفرد سوأ كان ذك اًر أو أنثى،
التنشئة االجتماعية داخل األسرة وبنوع العالقات بين أفرادها .ومن ذلك ،فان ظاهرة االنحراف
والعود الى الجريمة لدى المرأة تعد من المشاكل التي يعاني منها المجتمع لما قد يكون لها من
آثار ونتائج مباشرة وغير مباشرة تعطل مسار التنمية باعتبار أن المرأة كأم وربة أسرة تمثل
عنص اًر فاعالً في المجتمع ،وأنها من الدعائم التي تعتمد عليها األسرة في تربية وتنشئة أطفالها
وشبابها بوجه عام ،واإلناث منهم ،بوجه خاص .يضاف إلى ذلك أن المرأة تمثل نصف المجتمع،
وأنها العنصر األساس في استقرار األسرة وفي اإلشراف على أبنائها.

في عصرنا الحاضر ،نجد أن المرأة دخلت مختلف ميادين الحياة ونافست الرجل فيها ،
بما في ذلك ميدان الجريمة  ،فلم يعد اإلجرام ظاهرة ذكورية ولم يعد الحبس للرجال فقط كما يقال
العامة وانما ولألسف الشديد دخلت المرأة المجرمة السجون ( )402:8
على ألسنة ّ

وذلك بفعل تضافر عوامل مختلفة ّأدخلت المرأة في أتون اإلجرام وأوقعت بها في حبائل

الجريمة  ،وقد نشأ عن هذا الواقع المؤلم مصطلح جرائم النساء  ،الذي هو من مصطلحات علم
اإلجرام  ،وكانت الغاية منه البحث في ظاهرة إجرام المرأة  ،التنشئة االجتماعية لألسرة وعالقتها
بجرائم النساء وتشخيص طرق عالجها)474:47(.
هدف الدراسة:
 -التعرف على طبيعة العالقة بين المعطيات االجتماعية لألسرة بظـاهرة عـود المـرأة إلـى الجريمـة

واالنحراف بمدينتي طرابلس والزاوية.
تساؤل الدراسة:

هــل هنــاك عالقــة بــين مــا تقدمــه األس ـرة مــن أســاليب المعاملــة و الرعايــة الالحقــة للم ـرأة المنحرفــة
وظاهرة العود للجريمة واالنحراف بمدينتي طرابلس والزاوية ؟
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المصطلحات:
 -الجريمة :تعرف الجريمة قانوناً .هي كل فعل يقرر له النظام القانوني عقوبة جنائية.

وتعرف اجتماعياً :تلك األفعال التي تمثل خط اًر على المجتمع أو تجعل من المستحيل
تحقيق التعايش والتعاون بين األفراد والذين يكونونه)5993( .

 المجرم :وهو الشخص الذي يرتكب الفعل اإلجرامي متى أسند إليه ذلك بشكل جدي. األسرة :تشير إلى مجموعة من المكانات واألدوار المكتسبة عن طريق الزواج والوالدة،وتتكون من األب واإلبن واألم

واألبناء وبعض األقرباء)10:44( .

 الحالة األسرية :تشير إلى الظروف االجتماعية – بما فيها نمط العالقات االجتماعيةوالعواطف والظروف االقتصادية والثقافية – لألسرة.
 - 5العالقات االجتماعية :هي أي اتصال أو تفاعل أو تجاوب يقوم بين شخصين أو أكثر
لغرض إشباع الحاجات األساسية والثانوية لألشخاص الذي يكونون العالقة ،ويدخلون ضمن
حدوده)452:44( .
 العود :تكرار االتهام ،أو تكرار اإلدانة ،بعد دخول السجن لمرة أو أكثر)447:0(. -العود من وجهة نظر القانون :هو ارتكاب المجرم لجريمة جديدة)485:41( .

 العود من وجهة نظر علـم اإلجـرام :هـو مفهـوم شـامل يتضـمن الوقايـة والعـالج باعتبـار أن علـماإلج ـرام يــدرس الجريمــة كحقيقــة واقعــة والعمــل علــى تحديــد أســبابها والتوصــل إلــى أنســب الوســائل

للوقاية منها)01:7( .
الدراسات السابقة:

-4دراسة ( فهد الرويس ـ ) عن أثر التفكك األسري في عودة األحداث إلى االنحراف أجريت
الدراسة على (  10حدثاً ) عائداً بدار المالحظة االجتماعية بالرياض وأسفرت الدراسة عن
النتائج التالية  :تميزت أعمار األحداث العائدين بالكبر النسبي  ،حيث تجاوز  %85من أفراد

العينة الخامسة عشرة من عمرهم .أكثر الجرائم التي ارتكبها األحداث العائدون هي السرقة  ،يليها

األخالقيات  ،ثم المسكرات والمخدرات .األحكام الصادرة بحق األحداث العائدين في المرات

السابقة كانت تمتاز بقصر المدة ( أقل من ثالثة أشهر ) ضعف المستوى التعليمي لألحداث

العائدين  .أظهرت الدراسة أن نسبة ليست بالقليلة من أفراد العينة يعيشون في جو أسري متصدع
إما بطالق أو وفاة أحد الوالدين  ،إضافة إلى سوء العالقة بين اآلباء واألمهات وكثرة
ومتفكك ّ ،
.
بينهم
المشاجرات
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انخفاض المستوى التعليمي آلباء األحداث العائدين وأمهاتهم .تمتاز أسر األحداث العائدين بكبر

العدد  ،يصاحب ذلك انخفاض في الدخل الشهري وضيق في المساكن  .أسلوب معاملة اآلباء
إما بالقسوة أو التدليل الزائد .
لألبناء أتصف ّ
-1دراسة ( سعيد الشهراني ة 1411هة ) ()8عن عوامل العود للجريمة في سجون منطقة
الرياض وأجريت الدراسة على عينة قوامها ( )445نزيالً عائداً بسجون مدينة الرياض  ،وهي من
أشمل الدراسات التي أجريت على السجناء في المملكة حتى اآلن  ،وتهدف الدراسة إلى معرفة
حجم ظاهرة العود في سجون منطقة الرياض  ،وكان من أبرز نتائجها ما يلي  :ظهر ضعف
المستوى التعليمي آلباء وأمهات العائدين  ،وتدني دخل مهن آباء العائدين  .هناك عالقة قوية
بين العود وتدني المستوى التعليمي للعائد .لم تُظهر الدراسة أي ارتباط بين العود والعقوبات
البسيطة  ،في حين أنها أظهرت ضعف االرتباط بين العود وعقوبة السجن ألقل من ثالثة أشهر
في السابقة األولى  .اتضح من الدراسة أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن السجناء ألول مرة
يتعلمون من السجناء وأصحاب السوابق أساليب وأفكار جديدة عن الجريمة بسبب االختالط داخل
السجن .
-0دراسة حنان بشير الصويعي )1( " :الخلفية االقتصادية واالجتماعية لألسرة وعالقتها
بالسلوك اإلجرامي للمرأة  4004ف " تهدف الدراسة إلى فهم العالقة بين الخلفية االقتصادية
واالجتماعية لألسرة والسلوك اإلجرامي للمرأة ،منهج الدراسة هذه الدراسة استكشافية وصفية،
اعتمدت على أسلوب المسح الشامل وأسلوب دراسة الحالة .وقد حددت الباحثة مجتمع بحثها في
جميع النزالء بالمؤسسات العقابية و اإلصالحية بمنطقتي طرابلس والزاوية ،كما استخدمت الباحثة
المقابلة المقننة كوسيلة لجمع المعلومات عن أفراد المجتمع والتي كانت في شكل استمارة تشمل
على عدد من األسئلة المفتوحة والمغلقة .نتائج الدراسة  :أسفرت الدراسة عن حاالت من التفكك
األسري وعدم استقرار .كشفت الدراسة عن مظاهر التفكك األسري ومن أهمها تكرار وتعدد
زيجات الوالدين ،وجود خالفات مستمرة بين الوالدين ،وتذبذب األم أو األب أو كالهما في معاملة
المبحوثة بين القسوة واللين ،وتغيب األب و األم بسبب الطالق بنسبة ( ) %2201و ()% 4405
وفاة احد الوالدين.
 -1دراسة إيناس عبد اهلل خليل ()0( :جرائم العود والرعاية الالحقة للمحكوم عليهن بعقوبة
سالبة للحرية 1000 ( ،ف) أهداف الدراسة  :الكشف عن العوامل االجتماعية واالقتصادية
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المرتبطة بظاهرة العود للجريمة لدى النساء  .ثم استخدام منهج الوصفي ،توصلت الدراسة الى

النتائج -أن مؤشر العود إلى الجريمة بنسبة ( )%12من إجمالي النزيالت سجن النساء ()72
نزيلة منهن الموقوفات والمحكومات حيث سجل مؤشر العود ارتفاعاً كبي ار لدى الفئات العمرية
بين الشابات -.كشفت الدراسة أن أغلبية أفراد العينة رفضت األسرة استقبالهن بعد خروجهن من

السجن أول مرة.
االجراءات الدراسة-:
منهج البحث :المسح االجتماعي
مجاالت الدراسة:
-1المجال المكاني :تقع وحدة التحليل واالهتمام في مجتمع البحث ضمن مدينتي طرابلس
والزاوية.
 -1المجال البشري :جميع النزيالت بمؤسسة اإلصالح والتأهيل" الجديدة " بطرابلس ويبلغ
عددهن ( )24نزيلة ليبية و( )8عربيات ،وجميع النزيالت بمؤسسة اإلصالح والتأهيل " نساء"
بمدينة الزاوية والالتي يبلغ عددهن ( )42نزيالت ليبيات و( )2عربية ،ممن تم صدور حكم
جنائي بسلب الحرية بحقهن مع استبعاد الموقوفات الليبيات والعربيات من اإلطار األصلي
لمجتمع البحث .
 -0المجال الزمني :بدأت الدراسة الميدانية بتاريخ ، 40.5.2247وانتهت بتاريخ
.21/7/2247
العينة :مجتمع الدراسة من جميع النساء المتواجدات بمؤسسة اإلصالح والتأهيل بمدينتي
طرابلس والزاوية  ،وطبقت هذه الدراسة على النساء المحكومات الليبيات والعربيات والالتي يبلغ
عددهن ( )14مفردة كما إن مجتمع الدراسة ذات حجم صغير ألن عدد مفرداتها قابل للزيادة
والنقصان بحسب دخول وخروج النزيالت .ولهذا فأن الدراسة تشمل جميع الوحدات المتواجدة في
المجال الزمني المحدد  ،ألن عدم تخصيص فترة محددة لجمع البيانات يؤدي دون شك إلى عدم
توقف الباحثة عن جمع بيانات هذه الدراسة إلى أجل غير محدود.
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وسيلة جمع البيانات  :لغرض تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بجمع بياناتها باستخدام أداة
الدراسة (االستمارة االستبيانية) والمقابلة المقننة  ،والتي استخدمت فيها الباحثة استمارة تحتوي
على أسئلة محددة .ولتحقيق هذا الهدف طورت الباحثة استمارة االستبيان باالعتماد على أهداف
وتساؤالت الدراسة والدراسات السابقة واإلطار النظري .وبسبب أنه للمقابلة المقننة عدة ميزات فقد
أتجهت الباحثة نحو اعتمادها كأحد وسائل جمع البيانات .وتتمثل هذه الميزة في كونها أداة جيدة
لمجتمعات ترتفع فيها نسبة األمية  ،أو غير القادرين على الكتابة  ،أو صعوبة بعض مفردات
اللغة العربية الفصحى.
 بناء االستمارة :من خالل االطالع على مجموعة من الدراسات السابقة واألدبيات المتعلقةبموضوع الدراسة  ،وتكوين فكرة عامة عن طبيعة البيانات والمعلومات المتعلقة بمجتمع الدراسة ،

تم حصر عدة مؤشرات يمكن قياسها .ولتفادي أي ضعف محتمل في أسئلة االستمارة تم األخذ

بمجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها عند بناء االستمارة  ،وصياغتها ومنها:

 مراعاة االستبانة البساطة والوضوح في األسلوب عند تدوين األسئلة واالبتعاد قدراإلمكان عن المصطلحات الفنية والمفاهيم العلمية .

 -االهتمام قدر اإلمكان بالمستوي الثقافي والتعليمي للمبحوثين

.

 -4تجنب مصطلحات أو تعابير تحمل أكثر من تأويل.
 -7االختصار واإليجاز والوضوح في األسئلة حتى ال تأخذ الوقت الكثير في اإلجابة مع
اللجوء إلى الترتيب والتسلسل المنطقي لألسئلة.
وستعتمد الباحثة في صدق المقياس على اآلتي:
 -4التقدير الشخصي للباحثة وقناعتها بصحة هذه المقاييس.
وتم تقسيم االستمارة إلى ثالثة أقسام كاألتي:
 -4القسم األول :العوامل المرتبطة بالبيئة المدرسية.
 -2القسم الثاني :العوامل المرتبطة باألصدقاء.
 -0القسم الثالث :العوامل المرتبطة بأوقات الفراغ

 -1القسم الرابع :ما األسباب األساسية في معاودتك للجريمة ؟
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 -2صدق المحكمين .وللتأكد من أن استمارة المقابلة تقيس بالفعل الصفة أو الجوانب التي

تسعي الباحثة إلى قياسها ،ولتأكدها أيضاً من صدق المقياس والتحقق من صدق محتوي البيانات
بعدة طرق من أهمها االستعانة ببعض الخبراء في مجال البحوث والدراسات االجتماعية لألخذ
بآرائهم ومالحظاتهم لضمان أن االستمارة تقيس الجوانب التي تسعي الباحثة إلى قياسها

(. )1

 الدراسة االستطالعية: -4حدد حجم الدراسة االستطالعية بعشرة ( )42مفردات من مفردات المجتمع

األصلي

للدراسة.
 -2تجريب االستمارة لمعرفة جودتها  ،ومدى سهولة ووضوح األسئلة.
 -1معرفة الزمن الذي تستغرقه المقابلة الواحدة حتى يمكن تكيفيها في حدود المعقول.
 -1معرفة مدى تقبل المبحوثات لطبيعة األسئلة  ،وتكوين فكرة عامة عن ردود األفعال
تجاه أسئلة االستمارة وفقراتها  ،بحيث يمكن إلغاء أي من األسئلة التي تؤدي إلى إظهار

أية ردود فعل سلبية من قبل النزالء.
 -5حساب درجتي الثبات والصدق .أتاح ذلك للباحثة الفرصة األخيرة في إمكانية
التعديل والحذف أو اإلضافة لفقرات االستمارة ،حتى يمكن ظهور االستمارة بشكل يوصل

إلى نتائج وحقائق تعكس الواقع االجتماعي.
المقةةةاييس اإلحصةةةائية المسةةةتخدمة - :التوزيــع النســبي  -الوســط الحســابي Mean
Median

الوســيط

 -االنحراف المعياري  = Standard Deviationاختبار ( كا) 2

الصةةةدق والثبةةةات :قام ــت الباحث ــة بع ــرض اس ــتمارة االس ــتبيان عل ــى مجموع ــة م ــن أعض ــاء هيئ ــة
التدريس المتخصصين في علم االجتماع وعلم النفس واإلحصاء .وذلـك قبـل المباشـرة فـي توزيعهـا
على مجتمع الدراسة .وبناء على ذلك تم إدخال بعض التعديالت على بنود االستبيان علـى ضـوء
مالحظات المحكمين واقتراحاتهم  ،وبعد ذلك تم توزيع استمارات االستبيان على جميع المبحوثات
الل ـواتي يبلــغ عــددهن ( )14مفــردة  .والجــدول ( )4يبــين عــدد المبحوثــات الموزعــة علــى مؤسســة
اإلصالح والتأهيل المستهدفة بالدراسة.
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جدول ()4التوزيع التكراري والنسبي لمجتمع الدراسة
مؤسسة اإلصالح والتأهيل

عدد المبحوثات

النسبة المئوية

طرابلس

%

الزاوية

%

المجموع

14

% 422

توضــح معطي ـات الجــدول ( )4توزيــع المبحوثــات حســب مؤسســات اإلصــالح والتأهيــل حيــث أن
أكبــر نســبة مــن المبحوثــات مــن مؤسســة اإلصــالح والتأهيــل بمدينــة ط ـرابلس "الجديــدة" إذ بلغــت
نسبتهن  ، ) %72.7ونسبة ( ) %20.1من مؤسسة اإلصالح والتأهيل النساء بمدينة الزاوية
قامت الباحثة بعد ذلك باختبار مدى مصداقية وثبات المقاييس المستخدمة في االستبيان  ،وقد تم
استخدام معامل ألفا كورنباخ  Alpha Cornbachللتحقق من جودة وثبـات المقـاييس المسـتخدمة
في الدراسة  ،وذلك من خالل منظومة التحليل اإلحصائي ()SPSS
وتكون قيمة معامل ألفا ما بين (  ) 4 ، 2ويبين مدى االرتباط بـين إجابـات مجتمـع الد ارسـة
فعنــدما تكــون قيمــة معامــل ألفــا صــف اًر فيــدل ذلــك علــى عــدم وجــود ارتبــاط مطلــق مــا بــين إجابــات
المبحوثـات  ،أمـا إذا كانـت قيمـة معامـل ألفـا واحـداً صـحيحاً فـإن ذلـك يـدل علـى أن هنـاك ارتباطـاً
تامـاً بــين إجابــات مجتمــع الد ارســة  ،ومــن المعــروف أن أصــغر قيمــة مقبولــة لمعامــل (  ) هــي (
 ) 2.4وأفضــل قيم ــة تتـ ـراوح ب ــين (  2.7إل ــى  )2.8وكلم ــا زادت قيمت ــه ع ــن (  ) 2.8ك ــان ذل ــك
أفضل  ،في حيـن إذا كـانت قيمة معامل ألـفا كرونباخ أقـل من  2.4فـيتم استـخدام إجـراء Scale
( if item deletedحـذف البنـود األقـل ارتباطـا) فيـتم حـذف بعـض األسـئلة الخاصـة بـالمتغير
والتــي أثــرت عليــه حتــى تصــل قيمــة معامــل ألفــا إلــى ( )2.4أو أكثــر .وبعــد اســتخدام معامــل أل ــفا
كرونبــاخ أوضــحت النتــائج أن الثبــات فــي هــذه الد ارســة لألســئلة المتضــمنة فــي صــحيفة االســتبيان
والموزعة على مجتمع الدراسة بدرجة جيدة وتصل قيمته ( ) %74.1
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عرض ومناقشة النتائج:
جةةدول (  ) 1العالقةةة بةةين ظةةاهرة عةةود الم ةرأة إلةةى الجريمةةة واالنح ةراف وهةةل كةةن يعةةانين مةةن بعةةض المشةةكالت
المدرسية
العالقة بين ظاهرة عود المرأة إلى الجريمة واالنحراف وهل كن
يعانين من بعض المشكالت المدرسية

نعم

ال

المجموع

ال

نعم

المجموع

يشير الجدول (  ) 2إلى العالقة بين ظاهرة عود المرأة إلى الجريمة واالنحراف كمتغير تـابع وهـل
ُكـ َّـن يعــانين مــن بعــض المشــكالت المدرســية كمتغيــر مســتقل  ،ويتضــح مــن الفــروق المشــاهدة فــي
خاليا الجدول ما يلي :
 -4إن

امرأة بنسبة (

 ) %من المبحوثـات ُك َّـن يعـانين مـن بعـض المشـكالت المدرسـية

ال يع ــدن إل ــى الجريم ــة واالنحـ ـراف مـ ـرة أخ ــرى  ،بينم ــا

م ــنهن بنس ــبة (  ) %24.4يع ــدن إل ــى

الجريمة واالنحراف مرة أخرى .
 -2إن  41امرأة بنسبة (  ) %72.2من المبحوثات لم يعانوا مـن بعـض المشـكالت المدرسـية ال
يعــدن إلــى الجريمــة واالنح ـراف م ـرة أخــرى  ،بينمــا  5مــنهن بنســبة ( )%27.8يعــدن إلــى الجريمــة
واالنحراف مرة أخرى .
ال توجـ ــد عالقـ ــة دالـ ــة إحصـ ــائية بـ ــين عـ ــود الم ـ ـرأة إلـ ــى الجريمـ ــة واالنح ـ ـراف كمتغيـ ــر تـ ــابع
ومعاناتهن من بعض المشكالت المدرسية كمتغير مستقل  ،وهذا ما تؤكـده قيمـة كـا) 2.245 ( 2
وه ــى غيرمعنوي ــة عن ــد مس ــتوى دالل ــة (  ) 2.25وذل ــك ب ــدرجات حري ــة (  ) 4حي ــث إن مس ــتوى
المعنوية المشاهد (  ، ) 2.021أي أن هنالك استقاللية بين المتغيرين .
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جدول (  ) 0العالقة بين ظاهرة عود المرأة إلى الجريمة واالنحراف وتدخل الوالدين في اختيار الصديقات
هل يتدخل والداك في اختيار صديقاتك العود إلى الجريمة

ال

واالنحراف

نعم

المجموع

ال

نعم

المجموع

يشير الجدول ( )1إلـى العالقـة بـين ظـاهرة عـود المـرأة إلـى الجريمـة واالنحـراف كمتغيـر تـابع
وهل يتدخل والداك في اختيار صديقاتك كمتغير مستقل  ،ويتضح من الفروق المشاهدة في خاليا
الجدول ما يلي :
 -4إن

امرأة بنسبة (

الداه َّن فـي اختيـار صـديقاتهن ال
 ) %من المبحوثات ال يتدخل و ُ

يعــدن إلــى الجريمــة واالنح ـراف م ـرة أخــرى  ،بينمــا  8مــنهن بنســبة ( )%11.1يعــدن إلــى الجريمــة

ـداه َّن ف ــي
واالنحـ ـراف مـ ـرة أخ ــرى  .إن  41امـ ـرأة بنس ــبة (  ) %82.1م ــن المبحوث ــات يت ــدخل وال ـ ُ

َّ
صديقاتهن ال يعدن إلى الجريمة واالنحراف مـرة أخـرى  ،بينمـا  1مـنهن بنسـبة ()%47.4
اختيار
يعــدن إل ـى الجريمــة واالنح ـراف م ـرة أخــرى  .ال توجــد عالقــة دالــة إحصــائية بــين عــود الم ـرأة إلــى

ـداه َّن فــي اختيــار صــديقاتهن كمتغيــر مســتقل ،
الجريمــة واالنح ـراف كمتغيــر تــابع وهــل يتــدخل والـ ُ
وه ــذا م ــا تؤك ــده قيم ــة ك ــا ) 4.217 ( 2وه ــى غي ــر معنوي ــة عن ــد مس ــتوى دالل ــة (  ) 2.25وذل ــك

بــدرجات حريــة (  ) 4حيــث إن مســتوى المعنويــة المشــاهد (  ، ) 2.241أي أن هنالــك اســتقاللية
بين المتغيرين .

128

العدد الواحد والعشرون مجلة عالم الرياضة والعلوم التربوية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جامعة الزاوية

جدول ( )4العالقة بين ظاهرة عود المرأة إلى الجريمة واالنحراف وهل سبق ألحدى صديقاتك أن اتهمت بارتكاب الجريمة
هل سبق ألحدى صديقاتك أن اتهمت بارتكاب الجريمة

نعم

والعود إلى الجريمة واالنحراف

ال

المجموع

ال

نعم

المجموع

يشير الجدول ( ) 1إلى العالقة بين ظاهرة عود المرأة إلى الجريمة واالنحراف كمتغير تـابع وهـل
سـ ــبق ألحـــدى صـ ــديقاتك أن اتهمـــت بارتكـ ــاب الجريمـ ــة كمتغيـ ــر مس ــتقل  ،ويتضـ ــح م ــن الفـ ــروق
المش ــاهدة ف ــي خالي ــا الج ــدول م ــا يل ــي  :إن ام أرت ــان بنس ــبة (

 ) %م ــن المبحوث ــات س ــبق

ألحدى صديقاتهن أن اتهمت بارتكاب الجريمة ال يعدن إلى الجريمة واالنحراف مرة أخرى  ،بينما
مــنهن بنس ــبة

(

 ) %يعــدن إل ــى الجريمــة واالنحــراف م ـرة أخ ــرى  -إن  28امــرأة

بنســبة (  ) %82.1مــن المبحوثــات لــم يســبق ألحــدى صــديقاتهن أن اتهمــت بارتكــاب الجريمــة ال
يعدن إلى الجريمة واالنحراف مـرة أخـرى  ،بينمـا  4مـنهن بنسـبة (  ) %47.4يعـدن إلـى الجريمـة
واالنحراف مرة أخرى توجد عالقة دالة إحصـائية بـين عـود المـرأة إلـى الجريمـة واالنحـراف كمتغيـر
تـابع وهـل ســبق ألحـدى صــديقاتهن أن اتهمـت بارتكــاب الجريمـة كمتغيــر مسـتقل  ،وهــذا مـا تؤكــده
قيمــة كــا ) 8.551 ( 2وهــى معنويــة عنــد مســتوى داللــة (  ) 2.25وذلــك بــدرجات حريــة ( ) 4
حيــث إن مســتوى المعنويــة المشــاهد (  ، ) 2.221أي أن هنالــك عــدم اســتقاللية بــين المتغي ـرين
ووجود ارتباط بينهم.
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جدول (  ) 1العالقة بين ظاهرة عود المرأة إلى الجريمة واالنحراف وأين يقضين وقت فراغهن
قضاء وقت الفراغ والعود إلى الجريمة
واالنحراف

داخل البيت

خارج البيت

المجموع

ال

نعم

المجموع

يشير الجدول (  ) 5إلى العالقة بين ظاهرة عود المرأة إلى الجريمة واالنحراف كمتغير تـابع وأيـن
يقضين وقت فراغهن كمتغير مستقل  ،ويتضح من الفروق المشاهدة فـي خاليـا الجـدول مـا يلـي :
إن

امرأة بنسبة (

 ) %من المبحوثات يقضين وقـت فـراغهن داخـل البيـت ال يعـدن إلـى

الجريمــة واالنحـراف مـرة أخــرى  ،بينمــا

مــنهن بنســبة ( )%44.7يعــدن إلــى الجريمــة واالنحـراف

م ـرة أخــرى  .إن خم ــس نســاء بنســبة (  ) %15.5م ــن المبحوثــات يقضــين وق ــت ف ـراغهن خ ــارج
البيــت ال يعــدن إلــى الجريمــة واالنحـراف مـرة أخــرى  ،بينمــا  4مـنهن بنســبة ( )%51.5يعــدن إلــى
الجريمة واالنحراف مرة أخرى .توجد عالقة دالة إحصائية بين عود المرأة إلى الجريمـة واالنحـراف
كمتغير تابع ومكان قضاء وقـت الفـراغ كمتغيـر مسـتقل  ،وبـالنظر إلـى بيانـات الجـدول يتضـح أن
هنــاك عالقــة قويــة بــين ارتبــاط عــود المـرأة وأيــن تقضــي وقــت الفـ ارغ  ،وهــذا مــا تؤكــده قيمــة كــا( 2
 ) 5.881وهـ ــى معنويـ ــة عنـ ــد مسـ ــتوى داللـــة (  ) 2.25وذلـ ــك بـ ــدرجات حريـ ــة (  ) 4حيـ ــث إن
مس ــتوى المعنوي ــة المش ــاهد (  ، ) 2.245أي أن هنال ــك ع ــدم اس ــتقاللية ب ــين المتغيـ ـرين ووج ــود
ارتباط بينهما .
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جدول ( )4التوزيع التكراري والنسبي ألفراد العينة حسب األسباب األساسية في معاودتهن الجريمة
األسباب األساسية في معاودتك للجريمة

التكرار

النسبة المئوية

معاملتي باحتقار من قبل أفراد األسرة

2

% 48.2

عدم توفر فرص العمل

1

% 27.1

نظرة المجتمع الدونية

4

% 51.5

المجموع

44

%

يتض ــح م ــن الج ــدول (  ) 4أن غالبي ــة المبحوث ــات كان ــت األس ــباب األساس ــية ف ــي مع ــاودتهن

الجريمــة هــي نظ ـرة المجتمــع الدونيــة  ،إذ بلغــت نســبتهن (  ) %51.5يلــي ذلــك مــن كــان الســبب
األساسي في معاودتهن الجريمة هو عدم تـوفر فـرص العمـل  ،حيـث بلغـت نسـبتهن ( ) %27.1

 .وأخي ـ اًر نجــد أن أق ـل نســبة بــين مجتمــع الد ارســة وهــي (  ، ) %48.2كــان الســبب األساســي فــي
معاودتهن الجريمة فيها هو معاملتهن باحتقار من قبل أفراد أسرهن  .وفي رأيي أن نظـرة المجتمـع

الدونية تجاه المبحوثة هو الذي يجعل المرأة تعود لالنحراف  ،بسبب النبذ والوصم والسـخرية منهـا

 ،وهــذا مــا أكدتــه نظريــة الوصــم االجتمــاعي  ،كمــا أن االنح ـراف وتك ـ ارره هــو نتيجــة تفاعليــة مــن
الفعــل الصــادر م ــن الم ـرأة المنحرفــة  ،وردود األفع ــال مــن المجتمــع تجاهه ــا واســتمرارها فــي ذل ــك
السلوك كما أفاد معظم المبحوثات أنهن لم يتلقين أي نوع مـن التـدريب ليسـاعدهن للحصـول علـى

العمل  ،وخصوصـاً أن معظـم النـزيالت عـاطالت عـن العمـل  -مـدى تقبـل األسـرة والمجتمـع لهـن
عقب خروجهن من السجن.

جدول ( ) 7التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثات حسب مدى تقبل أسرتهن والمجتمع لهن عقب خروجهن من السجن
مدى تقبل أسرتك والمجتمع لك

التكرار

النسبة المئوية

تقبال حسنا وتفهما لظروفي

1

% 10.1

مساعدتي على بدء صفحة جديدة

1

% 1.1

تقبال فات ار وعدم اهتمام

1

% 41.4

االبتعاد عنى وتجنب مقابلتي

1

% 10.1

معاملتي باحتقار

1

% 1.1

المجموع

11

%
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يتضح من الجدول (  ) 7أن غالبية المبحوثات تقبلـتهن أسـرهن والمجتمـع الخـارجي تقـبالً فـات اًر ،

وبعدم اهتمام عقب خروجهن من مؤسسة اإلصالح والتأهيـل فـي المـرة األولـى  ،إذ بلغـت نسـبتهن
(  ، ) %15.5يلي ذلك من تقبلتهن أسرهن والمجتمع تقبالً حسناً مع تفهم ظروفهن بالتساوي مع

مــن تــم االبتعــاد عــنهن وتجنــب مقــابلتهن  ،حيــث بلغــت نســبتهم (  ) %48.2لكــل منهمــا  ،وأخيـ اًر

نج ــد أن أق ــل نس ــبة م ــن المبحوث ــات  ،وه ــي (  ) %0.4كان ــت لم ــن تم ــت مس ــاعدتهن عل ــى ب ــدء
صفحة جديدة بالتساوي مع من تم معاملتهن باحتقار .

جدول () 0التوزيع التكراري والنسبي للمبحوثات حسب عودتهن لفعلتهن األولى عند خروجهن من السجن

عودتهم لفعلتهم األولى عند خروجهم من السجن

التكرار

النسبة المئوية

يمكن

5

% 42.2

ال يمكن

14

% 87.8

المجموع

44

%

يتضــح مــن الجــدول (  ) 8أن أكبــر نســبة مــن المبحوثــات أفــذن أنــه ال يمكــن أن يعــدن لفعلــتهن

األولــى عنــد خــروجهن م ــن المؤسســة ،إذ بلغــت نســبتهن( ، )%87.8وه ــذا يــدل علــى أن تجرب ــة
الس ــجن قاس ــية ج ــداً بالنس ــبة له ــن  ،ف ــي ح ــين أن (  ) %42.2أف ــذن أن ــه م ــن الممك ــن أن يع ــدن
لفعلتهن األولى عند خروجهن من السجن  ،في حين أن الظروف من حولهن لم تتغيـر  ،وخاصـة

فـي حالـة عـدم تقبــل أسـرهن لهـن  ،وعـدم تــوفر فـرص العمـل لهـن  ،كــل هـذه العوامـل تـدفعهن إلـى
العود إلى السلوك المنحرف من جديد .
االستنتاجات:
 -4أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %54.4من المبحوثات كن يعانين من بعض المشكالت
المدرسية  ،ونسبة (  ) %45.2يواجهن المشكالت المدرسية بالتمارض ،و( )%11.8بالهروب
من المدرسة .
 -2أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %44من المبحوثات لم تكن مخالطة صديقات السوء في
المدرسة سبباً في انحرافهن  ،و(  ) %10يرجع السبب في انحرافهن إلى مخالطة صديقات السوء
في المدرسة
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 -1أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %58.5من المبحوثات ال يتدخل والدهن في اختيار صديقاتهن
 ،و(  ) %20.1يتدخل والدهن في ذلك  ،و(  ) %42.2يتدخل والدهن إلى حد ما في اختيار
األصدقاء.
 -1أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %72.7من المبحوثات كانت صديقاتهن سبباً في عودهن إلى
مؤسسة اإلصالح والتأهيل  ،و(  ) %27.1لم تكن صديقاتهن سبباً في ذلك.
 -5أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %15.1من المبحوثات تقبلتهن أسرهن والمجتمع الخارجي تقبالً
فات اًر وبعدم اهتمام  ،عقب خروجهن من السجن في المرة األولى  ،ونسبة (  ) %48.2نالت
المبحوثة تقبالً حسناً وتفهماً لظروفهن  ،ونسبة ( )%48.2االبتعاد عنهن وتجنب مقابلتهن ،
ونسبة

(  ) %0.4مساعدتهن على بدء صفحة جديدة في حياتهن  ،ونسبة ( ) %0.4

معاملتهن باحتقار .
 -4كشفت الدراسة عن أن نسبة (  ) %42من المبحوثات لديهن الرغبة في العود إلى الجريمة
بعد اإلفراج عنهن ألن االحتمال وارد والظروف حولهن لن تتغير خصوصاً في غياب الرعاية
الالحقة .
 -7أثبتت الدراسة أن نسبة (  ) %42.5من المبحوثات يرجحن أسباب العود إلى السجن إلى
أن صديقاتهن ال يعترضن على تصرفاتهن الخاطئة  ،و( )%25من المبحوثات ُي ْع َزْي َن ذلك إلى

أن عالقتهن بصديقاتهن أقوى من عالقتهن بأفراد أسرهن  ،و(  ) %42.5ألن صديقاتهن
يشجعنهن على ارتكاب السلوك المنحرف.

 -8أثبتت الدراسة بأن هناك عالقة دالة إحصائياً بين عود المرأة إلى الجريمة واالنحراف كمتغير
تابع وهل سبق ألحدى صديقاتهن أن اتهمت بارتكاب الجريمة.
 -0أثبتت الدراسة بأن هناك عالقة دالة إحصائياً بين عود المرأة إلى الجريمة واإلنحراف وأماكن
قضاء وقت الفراغ .

التوصيات:

 -4إلقاء المحاضرات واجراء الندوات لآلباء عن طريق مجالس الشعب ومجالس اآلباء واألمهات
في المدارس ويشخص فيها ما يأتي:
أ – أفضل الطرق للتعامل مع أبنائهم.
ب – مضار سوء العالقات االجتماعية بين الوالدين وتأثيرها على األبناء.
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ج – مضار تناول المسكرات وآثارها على البيئة األسرية.
د – آثار الطالق على األبناء.
 - 2التوعية بمضار وآثار الجريمة على األسرة والمجتمع.
 -2توفير قاعدة بيانات عن الجريمة يمكن أن يلجأ إليها الباحثون والدارسون في مجال
اإلجرام  ،واجرام النساء خاصة  ،وذلك بغية تشجيع البحث العلمي .
المراجع:

 -4أحمد الربايعة
 -2احمد زكي بدوي
 -1إيناس عبد اآ
خليل

 -1الوحيشي أحمد
بيري

 ، : 4081أثر الثقافة والمجتمع في وقع الفرد إلى ارتكاب الجريمة  ،المركز
ف

العربي للدراسات األمنية والتدريب  ،الرياض.

 : 4000معجم العلوم االجتماعية  ،بيروت  :مكتبة البستان.

ف

 : 2222جرائم العود والرعاية الالحقة للمحكوم عليهن بعقوبة سالبة للحرية

ف

رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية العلوم االجتماعية والتطبيقية ،

جامعة طرابلس.

 : 4008االسرة والزواج – مقدمة في علم االجتماع العائلي  ،طرابلس :
ف

منشورات الجامعة المفتوحة.

 -5حنان بشير

4004

 -4خيري عبد اآ

 : 2222أساس البحث االجتماعي  ،القاهرة  :مطبعة بين الصورين .

 -7رمسيس بهنام

 : 4004علم اإلجرام  ،القاهرة  :مطبعة دار المعارف.

الصويعي

عبد الملك

 -8سعيد سياف
الشهراني

 -0سونيا هانت

: 4002

للمرأة  ،رسالة ماجستير  ،جامعة الزاوية  ،كلية اآلداب الزاوية.

عوامل العود للجريمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم علم

اإلجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة الملك سعود،

 : 4088نمو شخصية الفرد والخبرة االجتماعية ،ترجمة الدكتور قيس النوري.

وجينيفر هيلتز

دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،

العمري

غير منشورة  ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،جامعة الملك عبد

 42صالح محمد
-

ف

الخلفية االقتصادية واالجتماعية لألسرة وعالقتها بالسلوك اإلجرامي

 44فاروق السيد

 : 4005العود إلى االنحراف في ضوء العوامل االجتماعية  ،رسالة ماجستير
العزيز  ،مكة.

 : 4080العود إلى الجريمة من منظور نفسي اجتماعي  ،الرياض المركز
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-

عبد السالم
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العربي للدراسات األمنية والتدريب.

 42فؤاد أبو الخطيب  : 4001المجلة المصرية للدراسات النفسية  :العدد الرابع .
 41مأمون محمد

 : 4007علم اإلجرام وعلم العقاب  ،القاهرة  :المكتبة الحديثة  ،ص . 11

 41محمد خلف

 : 4084مباد علم اإلجرام  ،مصراته  :الدار ليبيا للنشر والتوزيع  ،الطبعة

سالمة

 45محمد مصباح
-

بن رجب

-

المجيد كاره

-

عبد اآ

 44مصطفى عبد
 47نوري سعدون

2227
4085

الرابعة.

السلوك اإلجرامي والعود إلى الجريمة  ،منشورات جامعة طرابلس .
مقدمة في االنحراف االجتماعي  ،بيروت  ،معهد اإلنماء العربي.

 :العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة مجلة جامعة االنبار
للعلوم اإلنسانية العدد األول.
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